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POVZETEK  

 

Pri pisanju diplomskega dela sem izhajala iz telesa, njegove krhkosti, občutljivosti in 

ranljivosti. To predstavlja vsebinski del, kjer se posvečam uporabi in predstavljanju telesa v 

umetnosti skozi body art prakse. Zanima me, zakaj in kako so umetniki izpostavljali lastno 

telo, pri čemer je osnova bolezen, torej telo v odnosu do zdravja. V nadaljevanju se posvečam 

odnosu med sliko in besedilom ter ugotovitve primerjam z lastnim razvojem risbe. Tehnični 

del  predstavlja prenos risbe v različne grafične tehnike, kjer me zanima predvsem ohranitev 

krhkosti in subtilnosti risbe v grafičnem mediju. Ustvarjanje vodijo intimne misli o telesu, s 

končnim izdelkom pa želim predstaviti dojemanje telesa skozi lastne oči in izkušnje. Cilj 

naloge je ustvariti knjigo umetnika skozi razumevanje body arta in z njo predstaviti lastno 

zgodbo, razgaliti telo in skozi predsodke ter tabuizirane teme preveriti kode družbe. Hkrati 

želim pri prenosu risbe v različne grafične tehnike ugotoviti, kako ohraniti njeno neponovljivo 

sled. 

 

KLJUČNE BESEDE: telo, body art, bolezen, narcizem, knjiga umetnika, grafika, risba.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Writting my degree paper I originated from the body, its fragility, sensitivity and 

vulnerability. That represents the contents where I am focusing on use and presentation of the 

body in art, mostly through body art. Why and how did artists expose their bodies? I am 

asking those questions in relation of the human body to disease. Further my interest lays in a 

connection between image and text, where I compare results with my own drawing 

development. Technical part is about transfering drawing to different graphic techniques, 

where I'm centred on preservation of fragile and nuanced drawing in graphic medium. 

Creation is lead by intimate thoughts about body – with my final art product I want to 

represent my own perception of the body, based on experiences. Goal of this work is 

understanding body art and through that creating artist's book, in which I am able to present 

my own story, uncover the human body and test society's beliefs through prejudices and 

subjects of taboos. At the same time I want to find out, how to preserve the unique track of a 

drawing while transfering it into different graphic techniques.  

 

KEYWORDS: body, body art, disease, narcism, artist's book, graphic, drawing. 
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1 UVOD 

 

 

Predstave človeka o lastnem telesu so se skozi zgodovine močno spreminjale. Človeško telo 

je ves čas vpeto v različne kontekste in s tem diskurze, ki se tičejo tako zunanjega kot 

notranjega telesa. Ob sami besedi telo lahko pomislimo na mnoge dejavnike, ki zadevajo 

fiziološke in psihološke vidike, vse to pa pomembno oblikuje govor o vrednotah in odnosih 

ter se s tem vpenja v kulturni dialog. 

 

Telo ni le stroj, ki deluje ali pa ne, pomembno je tudi, kako ga sami dojemamo in 

sprejemamo. Govorimo namreč o psihičnih in fizičnih komponentah, ki se jih moramo naučiti 

usklajevati. Zahodne družbe so vedno bolj usmerjene k zunanjem videzu in izpostavljanju 

lažne popolnosti, svet pa postaja vse bolj nasičen s podobami teles. To ustvarja polarnosti in 

konflikte, kar pa se potencira, ko telo zboli in stopi nasproti zdravemu, izklesanemu telesu in 

njegovi podobi. Kontrast se zaostri, oseba pa se začne čutiti drugačno. 

 

Podobno razmišljanje je vodilo tudi mene. Že kot otrok sem se čutila drugačno. Moje obolelo 

telo je postavilo svoje zahteve, s katerimi sem se morala in se še vedno soočam ob pomoči 

medicine. Za srečne izide je zaslužna prav slednja, vendar je bistvenega pomena tudi lastno 

doživljanje sebe in svojega telesa. 

Obiskovanje bolnišnic in zbiranje brazgotin je moje telo nekako začelo razločevati od ostalih. 

Kot otrok se skozi razvoj in spoznavanje telesa namreč počasi zaveš razlik. Tako bolno telo 

stopi nasproti zdravemu, posledično pa se odzove tudi okolica. 

  

Bolnišnica mi je nekoč predstavljala nepopisljiv strah in grozo. Prizore z oddelka in iz 

operacijskih sob sem mnogokrat podoživljala tudi v sanjah. Takšne izkušnje si telo zapomni 

in jih nosi s sabo. Dileme so me spremljale dolgo časa, a z zavedanjem sebe in sveta, s 

povezovanjem izkušenj ter s kritičnim odnosom, danes na to gledam popolnoma drugače – na 

mesto strahov in pomislekov sta stopila razumevanje in hvaležnost.  

 

Take in podobne misli sem želela izraziti skozi likovni jezik. Prvi semester četrtega letnika je 

zame pomenil kar velik prestop na področju ustvarjanja, saj sem si dovolila stopiti iz okvirjev, 

raziskati nove tehnike in slediti navdihu. Skozi raziskovanje stripa sem odkrivala dinamiko 

med podobo in besedilom, vse to pa sem želela združiti tudi z grafiko, ki mi je med načini 
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likovnega ustvarjanja zelo blizu. Tako sem v likovna zanimanja in raziskovanja vpletla lastno 

zgodbo, vse to podkrepila z literaturo, ter tako pridobila zanimive problematike, ki jih lahko 

obravnavam v diplomskem delu.    
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2 TEORETIČNI DEL  

 

 

2.1 KRHKOST TELESA 

 

2.1.1 Predstave o telesu in zdravju 

  

Skrb za telo in zdravje je danes že vseprisotna. Mediji nas vsakodnevno zasipajo s kupom 

novih informacij o popolnem in zdravem telesu, naša doba pa tako postaja zasičena s 

podobami izklesanih teles brez napak. Videz se predstavlja kot vodilna vrednota, skrb za telo 

in zdravje pa skozi to zavzema vedno pomembnejšo vlogo vsakdana (Gwyn, 2002). 

 

Predvsem oglaševanje je tisto, ki se najbolj zanaša na človeško telo. Lepa, popolna in zdrava 

telesa predstavljajo ideal, h kateremu stremimo, vse to pa podpihuje miselnost, da nam bo to 

prineslo življenjsko srečo. Iluzija popolnega zdravja se uveljavlja kot norma, kakršnakoli 

odstopanja, naj gre za težo, obliko ali deformacijo, pa hitro dobijo negativno oznako (Gwyn, 

2002). 

 

Tako postanejo posamezniki in skupine predmet ocenjevanja. Z delitvijo na normalne in 

nenormalne presojamo, kakšni bi morali biti, skozi pojem normalnosti pa razumevamo tisto, 

kar je primerno, povprečno in kar se ujema z idealnim stanjem, h kateremu stremimo 

(Hacking, 1990; po Ule, 2003).  

 

Privlačnost, ki jo ima za nas zdravo in trenirano telo, izhaja ravno iz zdravja kot obvladovanja 

eksistence, kjer je človek ustvarjalec vrednot in norm. Biti dobrega zdravja namreč pomeni, 

da ob bolezni lahko okrevaš. Bolezen pa ravno nasprotno zdravju predstavlja grožnjo. Deluje 

kot socialni označevalec in skozi diskurze pod vprašaj postavlja temeljne življenjske strategije 

posameznikov ter celotne kulture (Ule, 2003).  

 

 

2.1.2 Posameznikovo doživljanje lastnega telesa 

 

Družbeno konstrukcionistična teorija zdravja in bolezni obravnava oba pojava kot 

sociokulturna proizvoda, zato je potrebno analizirati širše družbeno dogajanje. Za 
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posameznikovo razumevanje in doživljanje lastnega telesa ter njegovega stanja je ključnega 

pomena človekova samopodoba oziroma identiteta telesa. Gradi in razvija jo celo življenje, 

med drugim pa predstavlja tudi subjektova stališča in mrežo razlikovanj, ki jih vzpostavljamo 

v odnosu do telesnih procesov, organov in življenja nasploh (Grosz, 1994; po Ule, 2003). Ta 

podoba pomeni posameznikovo vsakdanje doživljanje telesa in identitete ter se skozi to 

vključuje v mrežo družbenih, kulturnih in zgodovinskih struktur (Ule, 2003).   

 

Svet zaznavamo kot utelešeni subjekti, kar pomeni vsakodnevno doživljanje ljudi o tem, da 

imajo telo, da so »telesni«. S procesom utelešenja, ki prav tako vključuje bolezni in bolečine, 

so integrirane tudi naše identitete (Ule, 2003). Posameznik se kot psihološki subjekt namreč 

oblikuje skozi proces sprejemanja in razumevanja sebe, prav tako pa ga mora potrditi tudi 

družba (Ule, 2000a; po Ule, 2003). Tako skozi predstave, občutke in socialne strategije gradi 

odnos do sebe.  

 

Subjekt torej čuti pripadnost lastnemu telesu, kar imenujemo identiteta telesa. Telo je namreč  

naš prvi objekt, ki nam pripada. Z njim prihajamo v stik s svetom, začenjamo se zavedati 

telesnih razlik in funkcij, spoznavamo občutke ter skozi ta proces lastno telo integriramo v 

družbeni svet (Ule, 2000a; po Ule, 2003).  

 

Peggy Phelan (1993; po Jones, 2002) identiteto opisuje kot zaznavo, ki obstoja samo v 

razmerju do drugega, kot nekakšno odvisnost od drugega, ko gre za videnje sebe in biti jaz. 

Identitete torej ni v imenu ali telesu, ampak nastaja skozi izražanje lastne biti in iskanje 

pomena.  

 

Tudi Hall (2003; po Razpotnik, 2002) pravi, da identiteto gradimo preko odnosa z drugimi. Še 

več, govori o konstruiranju identitete ravno preko razlike, kjer posameznika izgradi in okrepi 

prav manko, drugačnost.  

Med sabo se ves čas primerjamo in tudi kategoriziramo. Pri tem imajo pomembno vlogo 

stereotipi in pričakovanja okolice, ki vplivajo na oblikovanje družbene identitete ter 

ponotranjenje verjetij. Koncept o samem sebi torej ne izgradimo le z osebno identifikacijo, ki 

nas predstavlja kot individuum, ampak tudi s socialno identifikacijo, ki temelji na primerjavah 

z drugimi (Skevington in Baker, 1989; po Razpotnik, 2002).   
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Sodobne telesne predstave posameznikov vključujejo tako tradicionalne, stoletja stare zamisli, 

kot novejša pojmovanja (Martin, 1994; po Ule, 2003). Bolezen je na primer neločljivo 

povezana z že obstoječimi socialnimi pomeni, verovanji in prepričanji. Telesna doživljanja in 

zaznave sooblikujejo diskurze, ki vplivajo na načine razmišljanja in pojmovanja samega 

telesa (Ule, 2003). Pojem diskurza sicer predstavlja vzorce mišljenja, osmišljanja, pisanja, 

govora in vidnega predstavljanja fenomenov, kot sta na primer človeško telo in bolezen. 

Prevprašujejo že znano, iščejo napake in vpeljujejo nove informacije. Skozi telesne diskurze 

med drugim opredeljujemo tipologije teles, pojem normalnosti in razlikujemo med zdravim 

ter bolnim telesom (Lupton, 2003). Diskurzi tako v zahodnih družbah pomembno vplivajo na 

način razmišljanja ljudi o lastnih telesih, zdravju in bolezni (Ule, 2003). 

 

 

2.1.3 Telo v odnosu do bolezni 

 

Ko ljudje zbolimo, kljub nadvladi nad svojim telesom, lastno utelešenost navadno občutimo 

kot odtujitev. Telo zboli in postane kaotično. Občutenje lastnega jaza skozi utelešenost ne 

ogroža le bolezen, ampak tudi stigmatizacija. Telo namreč ni le materija, organizem, ampak je 

tudi oseba (Turner, 1989; po Jones, 2002).  

 

Če se torej nek organizem ali funkcija oddaljita od določene norme, ju zdravimo, navadno ob 

pomoči medicine (Canguilhem, 1987; po Ule, 2003).  

Vendar bolezen ni le skupek simptomov, ampak je tudi nesrečen dogodek, ki ogrozi in 

spreminja naša življenja. Zato bolezen vedno terja interpretacijo (Ule, 2003). 

 

Diskurzi o normah in odstopanjih v povezavi z zdravjem ter boleznijo so močno povezani z 

družbo in njenimi ideološkimi sistemi, zato imajo tudi globlje posledice za posameznikovo 

življenje (Ule, 2003). Sodobna zahodna kultura zdravje namreč povezuje z lepoto, mladostjo, 

erotično privlačnostjo, normalnostjo, tudi z moralo in resnico, medtem ko je bolezen zvezana 

z grotesknostjo, grdostjo, napačnostjo, nemoralo in smrtjo. Zato so, predvsem v množičnih 

medijih, slednja telesa razumljena kot deviantna, torej neprivlačna in stigmatizirana, ter tako 

pogosto tudi odsotna (Ule, 2003). 

Zunanja telesna podoba je torej osrednjega pomena za doživljanje zdravja in bolezni. Hkrati 

pomeni razlikovanje med zunanjostjo in notranjostjo fizičnega telesa, pa tudi razlikovanje 

med subjektom in objektom (Grosz, 1994; po Lupton, 2003).  
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Napake, ki ti jih pripiše narava, medicina lahko popravi, vendar v tem vidim paradoks, saj te 

ravno medicinska oskrba, ki naj bi te povrnila v »normalno« stanje in postavila nazaj ob bok 

povprečju, na nek način stigmatizira in ponovno loči. Tudi sama sem to občutila, ko so me 

ljudje zaradi bolezni pomilovali ali pa me iz strahu raje umaknili na rob dogajanja. A sem se 

hitro naučila, da je pomembno predvsem to, kako se razumevam in predstavljam sama. 

Pojmovanje družbe je odvisno od mojega lastnega mišljenja o sebi in svojem telesu. Postala 

sem samozavestnejša, z mano niso več ravnali v rokavicah, vendar je to še vedno le del 

procesa, ki se nikoli ne konča. 

 

Kljub temu, da ozaveščamo lastno telo in utelešenost sebe, na izkušnje fizičnega telesa ter 

telesno identiteto še vedno gledamo kot na nekakšne motnje, medtem ko so rasa, spol in 

etnična pripadnost splošna tematika avtobiografskih del, raziskav in polemik. Avtorji, ki ta 

problem izpostavljajo, navajajo, da telo ni le socialni konstrukt ali nastop identitete, ampak 

fenomen na področju sposobnosti. Pokažejo na razliko med fizično zmožnim in nezmožnim 

telesom. Prvo ni namreč nič bolj niti nič manj resnično kot drugo, zato ne gre le za ideološki 

konstrukt, ko govorimo o utelešeni identiteti. Zdaj v ospredje stopi predvsem individualno 

zaznavanje sebe, vir katerega so mnogokrat naša telesna stanja (Evrahami, 2007). 

 

 

2.2 TELO V UMETNOSTI 

 

2.2.1 Body art 

 

Pomemben premik v razumevanju vizualne kulture se zgodi na prelomu 60. in 70. let z 

nastopom performativnega pojmovanja umetnika in njegovega lastnega jaza. Gre za proces, 

kjer je umetnikovo telo opredmeteno kot umetniški objekt in se intersubjektivno poveže z 

občinstvom (Jones, 2002). V umetnosti se pojavi nov pojem, in sicer »body art«. 

 

V tem času pride do premika v doživljanju in pojmovanju subjektivitete. Umetniki se začno 

performativno izpostavljati in sebe predstavljati kot objekt ter hkrati subjekt (Jones, 2002). Ta 

se opredeljuje kot intersubjektiven, kar pomeni, da je odvisen od drugega. »Body works«, kot 

so med drugim taka dela tudi imenovali, je torej aktiviral intersubjektivnost. To odvisnost od 

drugega razložimo z razmerjem med umetnikom, subjektom in javnostjo. Gre za srečanje 

recepcije s produkcijo – pomen subjekta je v razmerju do drugega, bistvena je izmenjava 
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kulturne vrednosti (Jones, 2002). Namreč ne gre več za modernistično pojmovanje 

usrediščenega subjekta – sedaj prihod postmodernizma ta subjekt, ravno obratno, razsredišči 

(Jones, 2002). 

 

Poststrukturalistične teorije, ki so se skupaj s premiki na kulturnem, političnem in družbenem 

področju razvile konec 60. let, so bistveno vplivale na razmah body arta. Razsrediščenost 

subjekta je poststrukturalistični koncept, ki ga Jones (2002) razume kot nov in predvsem 

dinamičen način pojmovanja ter doživljanja subjektivitete.  

 

Body art je torej ena izmed temeljnih kulturnih produkcij, ki razprši modernistični subjekt, in 

sicer zaradi prinosa novega subjekta, ki uteleša vse svoje posebnosti, bodisi rasne, spolne, 

seksualne ali mnoge druge (Jones, 2002). 

 

Za razumevanje in analizo pa je ključnega pomena kontekst, saj so zgodovinske spremembe, 

kot na primer vzpon aktivizma, eksperimentiranje z mamili, svoboda ljubezni, vietnamska 

vojna in spremljajoči jo protesti, močno vplivali na doživljanje subjektivitete. Zato moramo 

body art, poststrukturalizem in družbene spremembe preučevati hkrati, kot refleksijo drug 

drugega, saj gre za preplet umetniških in filozofskih vidikov (Jones, 2002). 

 

V zadnjih dveh desetletjih se je namreč zgodilo kar nekaj premikov na področju raziskovanja 

utelešenosti kot materialnosti telesa. Teorije so prekinile kartezijansko dualno razmišljanje, 

prav tako miselnost, kjer je telo obravnavano kot stroj, in prišle do telesa kot bistva 

subjektivitete. Gre za zanimanje za lastno telo in zavest, za utelešenost sebe (Evrahami, 

2007). 

 

 

2.2.2 Vloga telesa v umetnosti 

 

Telo postane prostor razkrojenega »jaza«, iskanje subjektovega položaja v družbenem. Ker 

nas zanima položaj telesa v obravnavanih praksah, lahko pojem body art opredelimo kot 

udeleženost telesa v delu. Gre za telo in njegov jaz skupaj z vsemi identifikacijami ter 

posebnostmi, ki jih nosi. 

Na ta način podprejo problematiko body arta tudi filozofi in sociologi. Michaelu Foucaultu 

(1977; po Jones, 2002) telo predstavlja mesto raztrganega jaza, površino, kamor so vpisani 



8 
 

dogodki. Turner (1984; po Jones, 2002) ga vidi kot najbistvenejšo potezo družbenega jaza, 

pomembno tako za lociranje v družbi kot za doživljanje sebe, za Grosz (1987; po Jones, 2002) 

pa je telo biološko in psihično, saj ga razumeva kot stik med naravo ter družbo. 

 

Body art prakse namreč govorijo o družbenih razmerjih. Gre za uprizoritvene prakse, ki skozi 

zasebne in družbene izkušnje prevprašujejo odnose ter destabilizirajo strukture umetnostne 

zgodovine in kritike (Jones, 2002). Gre za dela, ki temeljijo na uprizarjanju umetnikovega 

telesa, naj gre za performans ali pa uprizoritev v zasebnih okoliščinah, pomembno je le, da jih 

je s pomočjo dokumentacije možno ponovno izkusiti (Jones, 2002).  

 

Umetnik torej svojih telesnih posebnosti ne skriva, nasprotno, raje jih izpostavi, s tem drzno 

nagovarja gledalca in želi vplivati na vrednote. V tem kontekstu lahko body art razumemo 

tudi kot nekakšen podaljšek portretiranja. 

 

 

2.2.3 Obolelo telo umetnika 

 

Ugotovili smo, da so zanimanja za lastno telo in zavest spodbudila raziskovanja identitet in 

telesnih posebnosti posameznikov, h katerim prištevam tudi bolezen. Telo je postalo medij 

izražanja, posledično pa tudi vir umetniškega navdiha. V nadaljevanju se bom osredotočila na 

tri umetnike, katerih življenja so zaznamovala bolezenska stanja, ki pa so jih obrnili v prid 

umetniškemu ustvarjanju in iz njih črpali navdih. 

 

2.2.3.1 ULAY 

 

Nemški umetnik Uwe Laysiepen – Ulay je s svojimi deli skozi medij performansa, besede in 

fotografije, na prelomu 60. in 70. let že izražal drugačen odnos do sveta. 

Že od samega začetka je na svet gledal drugače, saj je bil kot otrok priča grozotam svetovne 

vojne, izguba očeta in materina travmatična stanja pa so le še doprinesla k njegovemu 

nenehnemu preizpraševanju in iskanju identitete (Ulay, 2013). 
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Čutil je potrebo po izražanju identitete na drugačen način, zato ga je eksperimentiranje 

poneslo v raziskovanje seksualne identitete in spola. Medtem ga na drugi strani zaznamuje 

performativno, ki ga je v umetniško prakso vpeljal skozi fotografijo (Ulay, 2013). 

Raziskoval je zakonitosti svojega telesa tako na fizičnem kot na čutnem nivoju, znanje je 

povezoval s preizpraševanjem lastnega telesa in obstoja ter razmišljal o umskih in fizičnih 

lastnostih samega telesa. To mu je omogočalo najbolj iskren odnos do sebe (Ulay, 2013). 

Predpostavljal je namreč, da lahko spremenimo identiteto, če spremenimo telo. V ozadju tega 

je ponovno neznosna nemška pripadnost, ki jo je oblikovala vojna. 

 

Performativni element – in posledično telo – je vpeljal skozi fotografijo, saj ga je zanimal tudi 

odnos do drugega ter vključevanje v življenje drugih, kar pa nas ponovno vrne k lociranju 

posameznika v družbi. Izrazni medij tako postane on sam, njegova bit in življenje – mediji 

fotografije, besed, performansa in telesa so le »protetični« pripomočki (Ulay, 2013). Njegovo 

raziskovanje je v kontekstu body arta precej radikalno, saj ves čas preizkuša meje in zastavlja 

vprašanje, kako daleč je pripravljen iti kot umetnik (Ulay, 2013).  

 

»Maybe cancer is the answer.« 

Ulay (Kozole, 2013) 

 

Ker me zanima predvsem umetnikovo telo v odnosu do bolezni, se osredotočam na  

dokumentarni film Projekt rak v režiji Damjana Kozoleta. Gre za dokumentarec, ki obravnava 

umetniško pot in bolezensko stanje. Skozi prizore, posnete tekom zdravljenja, umetnik govori 

o izkušnji bolezni, film pa tako akterjevo bolezensko stanje prelevi v projekt premagovanja 

raka. 

 

Umetnik gledalca nagovori z bolnišnične postelje na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer se 

zdravi za malignim limfomom. Pove, da je tak trenutek pravi, da spregovorimo o človeškem 

telesu in o njem tudi podvomimo. Telo označi za komunikator, za najboljši primer medija, saj 

premore nešteto jezikov in gest. Človek je s svojim telesom edini objekt, ki se zaveda samega 

sebe in je dovzeten za okolico. 

 

 

Tako je tudi tukaj v ospredju odnos umetnika do telesa. Medtem ko spremljamo spreminjanje 

Ulayevega telesa, zaznavamo negativen podton v doživljanju bolezni. Sam pravi, da se ne zdi 
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prav, ko ti telo oteka in moraš biti pri miru. Za dodaten učinek se med snemanjem sproži še 

naprava ob bolnikovi postelji. A film le nosi optimistično sporočilo, saj se umetnik zave 

pomena in vrednosti življenja ter odnos s trdno voljo obrne k pozitivnemu koncu (Kozole, 

2013).  

 

Plat zgodbe, ki govori o umetnikovi bolezni, nas opomni na telesno dimenzijo življenja in 

hkrati umetniškega dela. Ulay se kot performer in body art umetnik zelo dobro zaveda 

lastnega telesa ter njegovega pomena v prostoru, to pa še bolj ozavesti v času bolezni oziroma 

zdravljenja. Sam pravi, da je telo medij »par excellence«, je komunikator in sredstvo 

komunikacije. Ogroženost življenjskih funkcij in življenja nasploh zahteva premislek –

umetnik se s poudarjanja reprezentacije premakne k samemu življenju. To, da v težkih 

okoliščinah umetnik lastno bolezensko stanje prelevi v življenjski projekt, je vredno 

spoštovanja (Jelesijević, 2013). 

 

2.2.3.2 FRIDA KAHLO 

 

Mehiška umetnica Frida Kahlo se sicer ni izražala skozi medij lastnega telesa, saj je bila 

slikarka, je pa njeno življenje zaznamovalo kar nekaj bolezenskih stanj, ki so pomembno 

vplivala na njeno umetniško izražanje.  

 

Že pri šestih letih je zbolela za otroško paralizo, ki je zahtevala devetmesečno okrevanje, za 

posledico pa pustila deformirano desno nogo in stopalo. To je skrivala z dolgim krilom ali 

hlačami (Kettenman, 2000). Pri osemnajstih letih je doživela prometno nesrečo, ko je avtobus, 

s katerim se je peljala domov, trčil v tramvaj. Železna ograja je prebodla njeno telo, zaradi 

česar je utrpela hude posledice, zdravniki pa so sprva dvomili, da bo preživela. Spet je bila 

priklenjena na posteljo, bolečine v hrbtenici in nogi pa niso nikoli izginile. S ponovnim 

rentgenskim slikanjem so odkrili spregledano poškodbo vretenc, zato je morala devet 

mesecev nositi mavčni ortopedski steznik. Njeno gibanje je bilo naenkrat omejeno, saj ni 

mogla zapustiti postelje (Kettenmann, 2000). 

 

Slikati je pričela, da bi ubežala dolgočasju in pozabila na bolečino. Nastajati so začeli 

avtoportreti, pomemben žanr v njenem delu. Umetnica je bila namreč pogosto sama in 

osamljena, svoje poteze pa je poznala najbolje. Gledala se je v ogledalu in sama sebi služila 
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kot model. Skozi samoanalizo se je umetnica poglobila vase. Slike so postajale zelo osebne, 

posegati je pričela po tabujih, ki so se tikali ženskega telesa in ženske seksualnosti, dela pa so 

odkrivala tudi njeno osamljenost. Mož Diego Rivera jo je opisal kot prvo žensko, ki se je 

skozi krutost iskreno dotikala ženskih tem. Vsa njena dela se navezujejo na pretekle dogodke 

– burno razmerje z Diegom Rivero, fizično stanje po nesreči in posledično nezmožnost 

zanositve ter njen pogled na svet (Kettenmann, 2000). 

 

Avtoportreti so ji pomagali oblikovati idejo osebnosti – s poustvarjanjem sebe v umetnosti je 

našla pot do lastne identitete. Njen pogled je skoraj povsod enak, obraz je podoben maski, 

kjer čustva težko razberemo, značilne goste obrvi pa podobo le še dopolnijo. Želela je izraziti 

občutke in ideje, z uporabo simbolike pa je tako razvila lasten slog. Njena dela bi morala biti 

videna kot metafore za resnične dogodke, saj je lastno ustvarjanje doživela kot ponovno 

rojstvo (Kettenmann, 2000). 

 

 

Slika 1: Frida Kahlo, The Broken Column, 1944 (Kettenmann, 2000) 
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Konstantne bolečine v hrbtu in desni nogi so ji onemogočale normalno življenje in oteževale 

vsakdan. Leta 1944, ko se je njeno zdravje poslabšalo do te mere, da je morala nositi jeklen 

ortopedski steznik in bila prisiljena mirovati, je nastal avtoportret The Broken Column 

(Zlomljen steber). V steznik ukleščeno telo je preklano tako, da odstira pogled v notranjost 

umetničinega telesa, kjer na mestu poškodovane hrbtenice stoji večkrat prelomljen jonski 

steber, razpokane in razbrazdane pokrajine, ki se kot ozadja ali posamič pojavljajo v 

umetničinih delih, pa predstavljajo njeno trpeče telo, bolečino in osamljenost.   

 

Kljub temu, da je razvila zelo oseben slikovni jezik, je simbole trpljenja iskala v krščanski 

ikonografiji. Žeblji, ki ranijo njeno telo, referirajo na trpljenje Sv. Sebastjana, čigar telo 

predirajo puščice, bela draperija,  ovita  okoli  umetničinih  bokov,  pa spomni  na  Kristusovo 

trpljenje. V svojih delih uporablja simbole, kot so trnova krona, nož, srce in odprte rane, da bi 

dramatično izrazila lastno bol. Na ta način je krščansko metaforiko uporabila za prikaz sebe 

kot mučenice. Njena dela so tako bolj simbolična kot nadrealistična (Kettenmann, 2000). 

 

 

Slika 2: Fridino pismo prijatelju, 1946 (Kettenmann, 2000) 
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Dnevnik, v katerega je od štiridesetih let naprej kronološko beležila svoje misli in občutja, ne 

razkriva le tedanjih izkušenj z boleznijo, ampak se v zapisih vrača tudi v otroštvo. Razmišljala 

je o seksualnosti, plodnosti, magiji, o lastnem mentalnem in fizičnem trpljenju, razpoloženja 

pa je razgaljala v skicah (Kettenmann, 2000).  

 

Podobe zlomljene hrbtenice, fetusa in razne simbole je s pomočjo barve in čopiča prenesla kar 

na mavčne steznike, ki jih je morala nositi. Po eni izmed številnih operacij je pisala prijatelju 

in v pismu opisala izkušnjo, ki ji je na hrbtu pustila še dve veliki brazgotini. Poškodovano telo 

je v pismu tudi ilustrirala, kar je služilo kot podlaga za delo Tree of Hope, Keep Firm, čigar 

moč je v prikazu njene razdvojenosti. Golo, obolelo in oskrunjeno telo na levi strani je 

postavljeno v kontrast pokončni in močni figuri, ki si z napisom na zastavi vliva pogum in 

upanje. Slika vsebuje različne simbole, ki si kot kontrasti stojijo nasproti in razkrivajo diskurz 

o obolelem telesu, tak dualističen princip pa je značilen za mnoga njena dela (Kettenmann, 

2000). 

 

»[…] until now I have managed simply an honest expression of my own self […]. I must 

struggle with all my strength […].« 

Frida Kahlo (Kettenmann, 2000, 84) 

 

Leto dni pred smrtjo so slikarki zaradi nevzdržnih bolečin amputirali nogo, kar je privedlo do 

samomorilskih misli, razlog smrti pa je bila huda pljučnica (Kettenmann, 2000). 

 

Pooperativna stanja in fizično trpljenje, nezmožnost zanositve, razočaranja nad operacijami in 

psihična bolečina so umetnici predstavljali veliko breme. Trpljenje je izlivala na platno ter 

vsebino skozi lasten slikarski jezik povezala z uporabo simbolov.  

 

2.2.3.3 HANNAH WILKE 

 

Ameriška umetnica Hannah Wilke se je skozi fotografijo, video in performanse precej 

ukvarjala z lastnim telesom. Njeno zadnje dokončano umetniško delo, Intravenera (Intra-

venus), je vezano prav na krhkost telesa in njegov propad. 

Delo je nastalo pred smrtjo zaradi limfoma leta 1993. Gre za serijo fotografij v naravni 

velikosti, ki prikazujejo umetnico med terapijo in zdravljenjem, ki jih je posnel njen mož 
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Donald Goddard, projekt pa vključuje tudi avtoportrete v akvarelu, podobe, sestavljene iz las, 

ki jih je izgubila med kemoterapijo, in različne medicinske objekte, predstavljene kot 

skulpture. Po posmrtni razstavi Intravenere v New Yorku leta 1994 je Wilke nenadoma dobila 

vso pozornost – kot da bi izguba privlačnosti, smrt, travme in agresivno vnašanje bolezni  v 

njeno, do takrat čudovito, podobo, odtehtali obsojani narcizem njenih zgodnejših del (Jones, 

2002). 

 

Hannah Wilke je vse življenje razstavljala performalistične avtoportrete, jih organizirala v 

umetniška dela in tako svoje telo razstavljala za fotografske in video portrete. S pozo in 

poziranjem je izpostavljala razmerje do sveta, predvsem do ženskosti, svoje delo je 

predstavljala kot sebe in sebe kot svoje delo ter se tako umestila v obdobje, ki je sledilo 60. 

letom, ko pride do premika v pojmovanju subjektivitete (Jones, 2002). 

Njena dela so zgledni primeri za proučevanje, saj skozi performativno prakso in z obsesivnim 

uprizarjanjem sebe kot dela, retoriko poze ponavlja in pri tem pretirava do te mere, da preseže 

objektivizacijo žensk (Jones, 2002). 

 

Intravenera grozljivo in travmatično izpostavi objektizirano telo, ki je obolelo in polno 

zdravil, spoprijemanje z bolezensko travmo pa preplete s problematiko seksualiziranega 

objekta.  

 

 

Slika 3: Hannah Wilke (z D. Goddardom), peformalistične avtoportretne fotografije, 1992–1993 

(Jones, 2002) 
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Na podoben način se je umetnica soočila z boleznijo, ko se je nekaj let pred tem z rakom 

borila njena mati. Wilke je naredila diptih, portret z materjo, kjer je lastno popolno in zdravo 

telo postavila kot kontrast obolelemu telesu matere. S tem je želela izpostaviti plehkost 

današnje družbe in njeno pojmovanje privlačnosti (Jones, 2002). 

 

V seriji Intravenere je videti, kot bi umetnica nadaljevala travmatično izkušnjo matere. Kot da 

hčerino rakavo telo stopi na mesto materinega. Obsesivno uporabljanje telesa je bilo pri 

Hannah Wilke stalna praksa in zdaj je to storila še poslednjič, tokrat v postopku zdravljenja. 

Gledalec je priča kemoterapijam in postopkom zdravljenja, ki preobražajo in pustošijo 

umetničino telo. Na fotografijah iz serije še vedno vztrajno pozira in ohranja goloto ter 

performativno držo. Naj gre za golo telo na straniščni školjki, v kopalni kadi ali pa ko v samih 

copatih elegantno zre v kamero. S tem pokaže popolno ponižanje telesa, razlog katerega je 

usodna bolezen (Jones, 2002).  

 

Za mnogo umetnikov je bil spopad z boleznijo vir umetniškega snovanja. Ugotovimo, da so 

se s tem različno soočali, pri tem pa poleg psihične in fizične bolečine izpostavljali še druge 

problematike, kot so nacionalnost, spolna identiteta, ženske tematike, plehkost družbe in še bi 

lahko naštevali. 

Ker me je tema obolelega telesa v umetnosti vedno bolj privlačila, sem se med drugim 

udeležila tudi predavanja Dominica Johnsona (2017), ki je govoril o bolečini v povezavi z 

umetnostjo in performansom. V sklopu predavanja sem si ogledala tudi projekcijo krajših 

videov, kjer me je pritegnil ameriški umetnik 90. let, Bob Flanagan s posnetkom Pesmi o 

cistični fibrozi. S performansi je želel podati doživljanje življenja s to boleznijo in si na ta 

način pomagati pri premagovanju bolečin. 

 

Johnson (2017) razlaga, da bolečina ne le boli, ampak tudi frustrira. Problematično vlogo 

bolečine opredeljuje kot nekaj, čemur težko damo obliko oziroma nekaj, kar težko pretvorimo 

v besede. Tudi on kot primer navaja Frido Kahlo in Ulaya. Ne gre namreč le za fizične rane, 

ampak se proces bolezni in zdravljenja zapiše v naše telo. Lahko bi rekli, da si telo dogodke 

zapomni, tudi, če o tem ne razmišljamo. Travma ali frustracija, ki je ostala, lahko pride na 

plano ravno skozi umetniško ustvarjanje in postane izraz njega samega. Umetnik torej skuša 

svojim mislim in občutkom dati obliko, jih na nek način osvoboditi ter tako podati lastno 

doživljanje.  
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To sem na podoben način pričela izkoriščati tudi sama. Grenke spomine iz otroštva sem 

prelivala na papir s pomočjo stripa, soočanje z boleznijo in zdravljenjem pa je bistveno 

vplivalo na moje razumevanje telesa, kar se odraža predvsem v risbah. 

 

 

2.2.4 Izkušnja bolezni 

 

Evrahami (2007) analizira zbirko avtobiografij in podobnih pričanj, ki so nastali kot posledica 

hude ali smrtonosne bolezni, naj gre za dnevniške zapise ali pa umetniška dela. Avtobiografije 

obolelih ljudi, ki gredo skozi proces zdravljenja, namreč problematizirajo splošno razmerje 

med neposredno doživeto izkušnjo in reprezentacijo le-te, hkrati pa prevprašujejo odnos med 

subjektiviteto in človeškim telesom (Avrahami, 2007). 

 

S predstavitvijo lastnega stanja avtor oziroma umetnik postavi gledalca/bralca na presek med 

realnim telesom in interpretacijo njegove izkušnje. Fizična bolezen, ki predstavlja materialno 

plat in usodnost, se gledalcu zastavi kot diskurz v odvisnosti do kulture, njenih vrednot in 

dojemanja bolezni (Avrahami, 2007). 

 

Gledalec je skozi tako raziskovanje utelešenja soočen ne le z umetnikovo interpretacijo 

preteklosti, temveč tudi z lastno projekcijo sebe v prihodnost. Gre za proces branja in 

gledanja, kjer občinstvo reinterpretira telesno poslabšanje, posredovano skozi identiteto 

umetnika, in hkrati vodi k identifikaciji z njim. Gledalec je pozvan k sodelovanju (Avrahami, 

2007). Govorimo o izkušnji bolezni kot o procesu učenja, ki poudarja spremenjeno ali 

propadajoče telo kot vir znanja. Takšna doživeta izkušnja zahteva premislek, ubeseditev, 

diskurz, zato se skozi dejanska umetniška dela ustvarja napetost med družbeno ustvarjeno 

materialnostjo in konkretnim doživljanjem bolezni posameznika (Avrahami, 2007). Tenzija 

vztraja med umetnikovim občutenjem bolezni in izkušnjo skozi jezik, ter med materialnostjo 

fizične transformacije, pri kateri se telo nekontrolirano in nezaželeno spremeni (Avrahami, 

2007). 

 

Tudi sama sem odkrila napetost, ki jo lahko ustvarim skozi umetniško delo. Humorno 

pripovedovanje zgodb in pogovore o zdravstvenih stanjih sem sedaj zamenjala z umetniškimi 

objekti, ki nagovarjajo posredno. Učinek je bil takoj večji. V ozadju skrita zgodba se razpleta 
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počasi, moje doživljanje se preplete z gledalčevo interpretacijo, delo pa počasi odstira 

temnejšo plat. Gledalec lahko stopi v stik s transformirano izkušnjo. 

 

Sposobnost umetnika, da vključi občinstvo skozi njihovo identifikacijo, doda procesu 

čustveno dimenzijo, ki je močnejša kot kognitivna. Golo razumevanje namreč lahko prehitro 

preusmerimo ali prilagodimo (Avrahami, 2007). 

 

S takšnimi naracijami in deli, ki izhajajo iz bolezni, umetniška praksa raziskuje razmerje med 

resnično izkušnjo ter predstavitvijo le-te (Avrahami, 2007). 

Resnica zgodb o bolezni ni le v izkušnji sami, temveč v tem, kar šele postaja izkušnja med 

samim pripovedovanjem in nadaljnjo recepcijo. Lahko rečemo, da gre za rekonstrukcijo 

izkušnje bolezenskega stanja (Avrahami, 2007). 

 

Skozi umetniško ustvarjanje izpostavljam fizično drugačno telo, raziskujem identiteto, ki jo je 

sooblikovala bolezen, in skozi drobljenje jaza iščem povezave z body artom. Ulayeva trditev, 

da pride do spremembe identitete, če spremenimo telo, se mi tako zdi povsem upravičena. 

 

 

2.2.5 Telo in narcizem 

 

Med lastnim ustvarjanjem, naj je šlo za fotografski medij ali le za risbo, sem v smislu 

narcizma pogosto podvomila v lastno delo. Fotografirala sem namreč lastne dele telesa in 

brazgotine, v risbah zadnjega obdobja pa sem ponavljala figuro, ki je predstavljala mene, v 

različnih dejanjih in okoliščinah, velikokrat s poudarkom na golem telesu. Večkrat sem 

pomislila, ali je izpostavljanje lastnega telesa, četudi telesa po izkušnji bolezni, lahko 

narcistično. Zato sem se odločila podrobneje raziskati pomen in vlogo narcizma predvsem v 

bodyart  praksah in ovreči trditev, da je uprizarjanje lastnega telesa narcistično.  

 

»Razstavljanje samega sebe je težko za druge ljudi, za tiste, ki o svojem telesu nimajo dobrega 

mnenja. Sama bi lahko bila pohlevnejša – toda če bi bila pohlevnejša, ne bi bila umetnica.«  

H. Wilke 1985 (Jones, 2002, 210: iz intervjuja z Wilke, ki jo je 1985 posnel Ernst (Hanah 

Wilke Estate)). 
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Hannah Wilke je bila umetnica, ki so jo obtožili izkoriščanja svoje lepote in njeno delo 

označili za narcistično. V provokativnih pozah se je v galeriji prodajala kot kip, razgaljena je 

zavzemala različne drže, razkazovala je svoj lepi torzo ali pa se je slačila. To lahko 

razumevamo kot performans ženskosti, ali pa jo označimo kot neresno in narcistično (Jones, 

2002). 

 

Razgaljanje samega sebe v umetnosti in kot umetnost. Uprizarjanje lastnega telesa kot 

posledice bolezni. Začela sem se spraševati, kje je tista meja, ki ločuje med navadnim 

razgaljanjem in z njim povezano samovšečnostjo ter med umetniškim uprizarjanjem telesa. 

Kdaj gre torej za umetniški objekt/subjekt, in s čim opravičimo, če sploh lahko, delo kot 

umetnost in ne kot narcistično povzdigovanje lastnega, četudi obolelega telesa? 

 

Za narcistično navadno označimo neko družbeno prakso v smislu zavračanja. Sam izraz 

narcizem izvira iz klasičnega mita o Narcisu, lepotcu, ki je očaran nad lastnim videzom. 

Narcističen subjekt se torej preveč ukvarja s svojo zunanjo podobo – takšno ljubezen do 

samega sebe bi v današnjem svetu, kjer je izgled pomemben, lahko opredelili kot obsedenost 

z videzom (Jones, 2002). 

 

Razgaljanje Wilke je spodbudilo različne kritike, feministke pa so jo obtožile ženskega 

narcizma. Navadno je šlo za komentar, ki se je začel s pohvalo njene fizične lepote in 

nadaljeval kot kritika njenega dela, označenega za narcističnega, saj naj bi lastno telo 

prikazovala kot poželenja vredno in obsceno (Jones, 2002). 

 

Ko govorimo o narcizmu in telesu, težko obidemo feministične pristope, ki izpostavijo razliko 

med moškim kot umetnikom oziroma subjektom in žensko kot spolnim objektom. Za žensko 

umetnico je torej samoumevno, da želi svojo goloto izpostaviti, ker meni, da je čudovita, 

medtem ko se lahko moški umetnik svobodno izraža (Lippard, po Jones, 2002). Tega vidika 

ne morem izpustiti, kljub temu da me ne glede na spol bolj zanima želja po raziskovanju 

utelešene subjektivitete. 

 

Da gre pri Wilkejinem delu za retoriko ženske svobode, je skoraj preveč površna trditev (Liu, 

1989; po Jones, 2002). Umetnice ne moremo kar zavrniti, ampak je potrebno v teh delih 

prepoznati pomene njenega telesa v kontekstu same umetniške produkcije in recepcije, 

upoštevamo pa lahko tudi razvoj idealov lepote skozi zgodovino. Njena narcistična 
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performativnost zlije telo in um v proizvod umetnosti ter pomeša njeno identiteto z gledalčevo 

(Jones, 2002). 

 

Hannah Wilke torej ni edina umetnica, ki akt uporablja za predstavitev sebe, ko želi preseči 

upodabljanje telesa kot zgolj objekt (Jones, 2002).  

Tudi Johnson (2017) je v predavanju izpostavil očitke kritikov in občinstva v povezavi z 

uprizarjanjem lastnega golega telesa, kjer naj bi šlo za ekshibicionizem in celo fetišizem, zato 

sprva njihovega dela niso priznavali kot umetnost.  

 

Umetniki lastna telesa uporabijo kot podaljšek ostalih umetniških del, kar stori tudi Ulay, ko 

telo označi za medij »par excellence«. Ker tako svojo identiteto in manifestacije izrazi skozi 

medij lastnega telesa, lahko zopet govorimo o korelaciji body arta s portretiranjem, kar pa 

stopa nasproti narcističnemu pojmovanju.  

 

Uprizarjanje sebe je namreč zelo blizu zavzemanju poze. Pozirati pomeni izpostaviti se 

pogledu drugega, kot bi bili imobilizirani, kakor slika. Tako izpostavljanje lahko razumemo 

tudi kot razgaljanje, ko razgalimo lastno telo in odstremo pogled v našo notranjost. Tudi to 

zahteva pogum (Jones, 2002).  

 

Menim, da razgaljanje obolelega telesa, takšnega, ki ne ustreza standardom, zahteva še večjo 

mero poguma, prav tako pa samozavesti. Sama to razumem kot sprejemanje svoje zunanjosti 

in notranjosti – takšni, kot sta. Izpostavljena je identiteta oziroma unikatnost, kjer sta združeni 

naša materija in kognicija, to sprejemanje in razumevanje lastnega telesa pa umetnik poda v 

kontekstu umetniške prakse. 

 

 »Jaz« kot produkt kulturne produkcije v družbi poziranja predstavlja združevanje telesa in 

uma, torej nasprotje kartezijanskemu dualizmu (Jones, 2002). Performativno pojmovanje 

umetnika kot rečeno razlaga telo/subjekt kot hkrati sliko in misleči subjekt (Jones, 2002). 

 

Gre za uprizarjanje umetnikovega jaza v razmerju do drugega. Wilke sicer to počne obsesivno 

– v intersubjektivnem razmerju se doživlja kot žensko (Jones, 2002, 218). 

Identificira se s konvencionalnimi predpostavkami in skozi to vzpostavlja in ponavlja 

družbene norme ter pričakovanja, ravno z ustvarjanjem spolnih identitet pa jih destabilizira. 
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Njena lepota, feminilnost in »narcizem« tako zahtevajo ponovni premislek o družbenih in 

kulturnih strukturah (Jones, 2002). 

 

Režim vizualnega naša telesa oropa volumna in nas vključi v blagovni proces objektivizacije. 

Danes nas vizualni predsodki spremljajo povsod – iz vojn, sovražnosti in odtujenosti smo 

izvabili strah pred drugim, sebičnost do sebe pa je že kapitalistična nujnost. Obremenjeni z 

lastnim telesom pozabljamo na moč, ponos in užitek (American Women Artist 1980; po 

Jones, 2002). Hannah Wilke se z uprizarjanjem lastnega telesa predstavi drugače, nenavadno. 

Prisili nas k interakciji z njenim telesom in s tem k prevrednotenju norm (Jones, 2002).  

 

Na enak način se razgali tudi oboleli umetnik. Svoje telo, z vsemi posebnostmi in 

pomanjkljivostmi, postavi pred gledalca, ga sooči z dejstvi in prisili k ponovnem premisleku. 

Torej ni potrebno iskati razloga, da svojo identiteto skrivam. 

 

»(…) uporabljanje samega sebe nikoli ni narcistično, kajti jaz bom umrla in delo bo živelo 

naprej. Tako bom samo ženska figura.« 

H.W. (Finnberg, 1989; po Jones, 2002, 226) 

 

Delo Intra-Venus je torej dober protiudarec vsem, ki so obtoževali njeno delo in jo označevali 

za narcistično izkoriščevalko svoje lepote. Kot rečeno, je pozornost umetnici pripadla šele po 

njeni smrti (Jones, 2002). Ker kljub počasnem propadanju njenega telesa med boleznijo ni 

prenehala z uprizarjanjem sebe, lahko njen body art razumevamo povsem drugače. Naenkrat 

je niso videli več kot vase usmerjene lepotice, ampak je pridobila status trpeče umetnice. 

Njena bolečina in trpljenje sta postala vir ustvarjanja umetnosti. Na ta način je gledalca 

prisilila v soočenje z lastnimi pričakovanji in prepričanji glede zunanjega videza ženskega 

telesa tudi kot subjekta (Jones, 2002). 

 

Predvsem v body artu umetnik premesti svoj problem od subjekta k objektu, iz notranjosti v 

zunanjost, pri čemer je umetniško delo umetnik (Jones, 2002).  

 

Tudi Fridi Kahlo bi zaradi portretiranja sebe in ponavljanja motivike golega ter ranjenega 

telesa na podoben način lahko očitali narcizem, a ob poznavanju njene zgodbe in celotnega 

konteksta, se prepričamo v nasprotno. Menim, da lahko, kakor sem predvidevala na začetku, 
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ovržem trditev, da je uprizarjanje lastnega telesa narcistično, četudi telo ne ustreza 

konvencionalnim predpostavkam lepote.  

 

Kot sem ugotavljala že v poglavju o krhkosti telesa oziroma o telesih v odnosu do zdravja, se 

umetnik oziroma posameznik kot psihološki subjekt razvija in oblikuje skozi proces 

sprejemanja ter razumevanja sebe. Sooča se z lastno identiteto in se umešča v okolje, torej je 

povsem normalno, da čuti pripadnost lastnemu telesu, ki pa jo lahko tudi svobodno izraža 

(Ule, 2000a; po Ule, 2003). 

 

Dela s sicer izrazitim ženskim momentom izpostavljam zaradi očitkov, ki so jih prejela s 

strani družbe. Zdi se, da na predsodkih osnovana okolica umetnici ni zmogla priznati lepote in 

ženstvenosti hkrati s statusom umetnice. Wilke je tako svoje mesto, ki ji pripada, dobila šele, 

ko je zbolela. Družbi je nastavila ogledalo in tako kot mnogi body art umetniki reagirala na 

konvencionalna prepričanja družbe. Iskala je resnico, izhajala iz sebe, umetniška dejanja pa so 

postala še toliko močnejša, ko je vanje vpela soočenje z boleznijo. Šele ko je okolica 

pogledala širše in umetnico umestila v drugačen kontekst, se je približala bistvu. Če vsak 

umetnik čuti pripadnost lastnemu telesu in išče nek lasten izraz, ga mora družba skozi to tudi 

razumevati. Umestiti ga mora v kontekst, pogledati celotno sliko in mu na ta način dati 

priložnost izraziti svoj individuum – šele nato se bo pokazal smisel.  
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2.3 SLIKA & BESEDILO 

 

Ker moj končni izdelek predstavlja knjiga umetnika, kjer preplet besedila in podobe igra 

ključno vlogo, povod k razvijanju tematike diplomskega dela pa je bilo prav raziskovanje 

stripovskega medija, sem se osredotočila tudi na dinamiko, ki se ustvarja med tekstom in 

sliko. Ideje so se začele rojevati skozi risanje, ko so nastajale kratke zgodbe in različni 

karakterji. Stripe z lahkotno tematiko so počasi nadomestili taki z globljo vsebino, še vedno 

pa sem se skozi besedilo držala načela manj je več. Tudi samostojne risbe in karakterje so 

včasih pospremili le komentar, beseda ali besedna igra. 

 

 

Slika 4: Risba iz skicirke 

 

Govorimo o dveh nosilcih vizualnih informacij – besedilu in podobi. 

To sta za človeka verjetno najpomembnejša načina izražanja (Drevenšek, 2011; po Tominc, 

2016). Bistvena napetost, ki obstaja med besedo in podobo, se ustvarja ravno zaradi njune 

medsebojne odvisnosti ter sodelovanja. Obe se namreč trudita za isto idejo, a je nobena izmed 

njiju ne bi mogla podati dovolj učinkovito. Sinergetska združenost sporoča nove pomenske 

ravni, naslovniku pa odkriva domišljijski in predstavni svet (Lavrič, 2015).  
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V spoju risbe in besede se praviloma kaže, da je besedno izražanje omejeno, medtem ko 

vizualno domišljiji pušča prosto pot. Slednje lahko črpa iz raznih izraznih sredstev in podob 

vseh časov, od jamskih slikarij ter obrednih predmetov do fotografije, videa in seveda 

medmrežja, zaradi katerega imamo danes vizualno ikonografijo na dosegu roke (Lavrič, 

2015). Živimo namreč v svetu podob, kjer prevladujejo slike, simulacije, reprodukcije in 

iluzije, sicer pa tudi našo kognicijo tvorijo prav slike (Muhovič, 1998; po Tominc, 2016).  

 

Takšen harmoničen hibrid med risbo in besedo je na primer strip, le da gre pri tem žanru še za 

urejenost v zaporedje in uvajanje lastnega govora oziroma diskurza (Lavrič, 2015). Gre za 

tesen preplet besedila in podobe, ki na aktualen in zanimiv način poda vsebino. Podobe 

postanejo vizualne metafore vsebine (Tominc, 2016).  

 

Besedilo se sicer s podobo druži na različne oblikotvorne načine. Ko vanj uvajamo likovna 

izrazna sredstva, besedilu spreminjamo zunanjo obliko. Poleg stripov sem prištevamo tudi 

miselne vzorce, diagrame, zemljevide, končno pa tudi piktograme, simbole, skice in 

ilustracije, dokler ne pridemo do del likovnih umetnosti (Tominc, 2016). 

 

Do ene izmed navideznih zadreg pride, ko prebiramo in si ogledujemo slike, združene z 

besedili. Naj se kot konzumenti takšnih del imenujemo bralci ali gledalci? Jasno je, da smo 

oboje, saj gre za spoj besede in slike. Navezuje se namreč na vse zvrsti vizualnega izražanja, v 

ospredju pa sta predvsem komunikativnost in sporočilnost (Lavrič, 2015). 

 

Tako besedilo kot podoba komunicirata z bralcem/gledalcem in na ta način nekaj sporočata. 

Besedno komuniciranje predstavljajo informacije v obliki pisave, za kar moramo razumeti 

jezik in poznati sistem znakov, torej pisavo, slikovno komuniciranje pa označujejo podobe, 

prav tako sistem znakov, le da v tem primeru ne gre za črke, temveč za likovne prvine, kot so 

na primer točka, linija, oblika, barva (Dondis, 1974). S poznavanjem osnovnih likovnih 

elementov lahko bralec/gledalec razvija tudi vizualno pismenost in razumeva pomen podobe 

(Stonehill, 1998; po Tominc, 2016). 

 

Vsebina in forma sta osnovni komponenti vseh medijev in umetnosti, tudi besedne in likovne. 

Vsebino predstavljata sporočilo in pomen, formo pa medij in oblikovanje. Rezultat vizualne 

izkušnje, ki jo pridobimo kot gledalci/bralci, je v medsebojnem vplivanju med vsebino in 

obliko, ki pa sta hkrati v interakciji z občinstvom in umetnikom (Dondis, 1974). 
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Odnos med obliko in pomenom nakazuje semantično dimenzijo, sintaktična pa ureja odnose 

med elementi vizualne podobe. Ravno sintaksa loči slikovne predstavitve od besednega 

komuniciranja. V besednem sporočanju s pomočjo besed, stavčnih struktur in jasnih pravil 

natančno izražamo razmerja med posameznimi elementi sporočila, medtem ko takšnih 

eksplicitnih sredstev v vizualni sintaksi ni, saj nima trdne strukture, kar pa pomeni, da je zelo 

odvisna od interpretacije posameznika (Messariss, 1997; po Tominc, 2016).   

To sem preizkusila tudi sama, ko sem besedi ali besedni zvezi, ki jasno označuje določeno 

dejanje ali predmet, dodala narisano podobo, ki lahko ima, v nasprotju z besedo, različne 

konotacije in tako tudi mnoge pomene. V podobi lahko vsak vidi nekaj drugega, medtem ko z 

besedo pokažem na bolj specifično stvar. 

  

V spoju besede in slike je pomembna tudi gledalčeva sposobnost povezave. Lahko je smiselna 

ali pa povsem presenetljiva, celo absurdna. Cilj obeh načinov je navadno z likovnimi in 

besednimi elementi doseči pomensko zgoščenost, ravno ta pa bralca drži v napetosti. Risbe 

lahko izražajo eno, besede nekaj drugega, ali pa oboje sporoča nekaj drugega, kot se zdi na 

prvi pogled, a dojemati jih moramo skupaj, kot eno poved. K dojemanju tega pa doprinesejo 

še izkušnje gledalca, ki jih je pridobil skozi vizualno ikonografijo (Lavrič, 2015).  

 

Pri druženju besede s podobo je torej bistveno tudi zaznavanje, kjer organiziramo občutke v 

celoto in temu nato pripišemo pomen. Vse pojave namreč vidimo v nekem kontekstu, zato 

gledati pomeni videti odnose (Dondis, 1974; po Tominc, 2016). 

 

Pri tem je zanimivo tudi njuno prehajanje. Razliko med besedo in podobo najlažje 

premostimo z uporabo oblačkov, česar se najpogosteje poslužuje ravno stripovska umetnost. 

Na belini papirja zapisane besede, ki predstavljajo misli in govor, bralec/gledalec dojema 

ploskovito, kakor na vsaki drugi bralni površini, in tako dvodimenzionalen zapis združuje s 

prostorsko iluzijo. Bolj kot bo razlika med besedo in podobo v nekem delu zmanjšana, toliko 

večji bo učinek. (Lavrič, 2015). 

 

Začetki druženja podobe in besedila segajo že k starim ljudstvom, ki so razvila piktograme 

kot osnovni gradnik slikovnih pisav. Zanimiv primer, ki ga poda Mikuž (Lavrič, 2015) je 

Michelangelov kos papirja iz leta 1518, kamor je napisal, kaj želi, ko je vajenca poslal na trg. 

Ker je bil vajenec nepismen, mu je mojster vsako stvar tudi narisal, zato je tak dokument 

dober primer za raziskovanje odnosa med tekstom in podobo.  
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Če želimo razumeti interakcijo med besedilom in podobo v likovnem delu, moramo biti 

pozorni tako na celoto, kjer pridejo v poštev različne interpretacije in pogledi, hkrati pa je 

pomembno, da delo analiziramo tudi z drobljenjem na manjše elemente, s čimer dobimo 

globlji pogled. Na ta način se individualno delo in sam proces združujeta z interpretacijo ter 

odzivom občinstva (Dondis, 1974).  

 

Mikuž (Lavrič, 2015) pravi, da je podoba izziv, pogosto močnejši od besede. Podoba namreč 

sporoča mnogo idej in ima različne konotacije. Ponovno je od vsakega posameznika odvisno, 

kaj bo najprej videl. Lahko je pobuda razpravam, ki pa nenujno vključuje tudi ideologijo 

avtorja.  

 

Tudi v svojem delu – tako pri risanju kot pri vključevanju besedila – sem skušala temeljiti na 

izrazni skromnosti in reduciranju, da bi gledalec/bralec hitro prepoznal sporočilo. Nisem 

iskala pretirane pripovednosti, raje sem izpostavila dvoumnost in domišljijo, se poigrala z 

besedno zvezo ali pa risbo podkrepila z uporabo besed (in obratno). Če bi morala izbrati en 

pridevnik, da opišem svojo knjigo umetnika, bi izbrala besedo preprosto. Reduciran lik z 

minimalnimi gestami se znajde med vsakodnevnimi opravili, iz besed sestavljeni eksperimenti 

pa risbo smiselno dopolnijo, razložijo ali presenetijo, na ta način pa ohranjajo napetost med 

besedo in podobo.  

 

 

2.3.1 Umetnik skozi podobo in besedilo 

 

Skozi raziskovanje dinamike med podobo in tekstom so mojo pozornost pritegnile risbe 

Metke Krašovec, ki sem si jih pred letom dni v sklopu razstave Novi prostori, nove podobe 

ogledala v Moderni galeriji, vzporednice pa sem našla tudi v okviru body arta, in sicer v delu 

Ulaya.  

 

2.3.1.1 METKA KRAŠOVEC 

 

Devet risb s flomastrom ali tušem na papirju iz leta 1981 predstavlja preproste risbe figur v 

nedefiniranem prostoru, ki jih Metka Krašovec kombinira z besednimi igrami. 
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Razstavljene risbe se uvrščajo v drugo obdobje njenega ustvarjanja, v 80. leta 20. stoletja, ko 

nove podobe prične prežemati svetloba in tako postanejo jasne. Ne gre več za natančno 

izrisovanje, simbolnost pa od gledalca zahteva, da stopi izven lastnih okvirjev razuma. V 

ospredju so slikarkina duhovna videnja, ekspresivnost in imaginacija, kar izrazi z lebdečimi 

obrisnimi telesi (Metka Krašovec: Čista risba, 2016). 

 

Stilizirane figure svobodno zapolnjujejo prostor, vsaka kompozicija ima individualno izpoved 

in značaj, največkrat pa so pospremljene še s krajšim komentarjem. Napisi kot deli risb 

govorijo o neobvladljivih mističnih čustvenih stanjih, nastanejo pa na videz preproste risbe, 

kot so My boy has red socks (1981), Woman (1981), Cruel woman (1981) in Turn around, ki 

posegajo daleč v gledalčevo zavest (Soklič, 2000). Ob pregledu katalogov me je pritegnila 

ravno ta odsotnost »horror vacui-ja« in izčiščena kontura neosenčenih figur v odnosu z 

besedno zvezo ali stavkom. 

 

Umetnica ta opus del označuje kot čiste risbe. Obrisi figur gradijo subtilen prostor, ki deluje 

kot praznina. Kot odprte forme jih povezuje s poezijo in ravno tu leži bistvena povezava med 

podobami in napisanimi verzi, saj med sabo ustvarjajo napetost. Verze namreč izbere ali 

vzame iz drugih del šele, ko je podoba narejena, torej so podobe inspiracija za besedilo, ki pa 

lahko risbo nato v tem novem odnosu tudi spremenijo (Metka Krašovec: Čista risba, 2016). 

Torej ne gre za ilustratorno povezavo, verzi pridejo od drugod, zato risb ne moremo prevesti v 

pripoved (Metka Krašovec, 2016). Te kompozicije, ki jih navadno napolnjujejo čustvena 

stanja, skozi kratke tekste dobijo humorno plat (Soklič, 2000).  

Njena dela so me pritegnila ravno zaradi lastnih zanimanj, saj vidim mnogo podobnosti v 

izbiri tehnike, vsebine, v stilizaciji in vpletanju humorja. 

 

2.3.1.2 ULAY 

 

Kombiniranje besed, tekstov in podob ni tuje niti Ulayu. To počne skozi igro kolaža in 

montaž na različnih materialih ter tako svoje misli skozi aforizme izlije na papir. Ravno tisto, 

kar je skrito za vizualno podobo, sporoča z aforizmi ter s tem izraža sebe in iskrenost do 

življenja. Zanj je beseda, tako kot performans ali akt telesa, najintimnejši odraz njegovega 

obstoja (Ulay, 2009). 
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Slika 5: GEN.E.T.RATION ULTIMA RATIO, 1972, transplantacija kože in tetovirane risbe (Ulay, 

2009) 

 

Njegovo raziskovanje je v kontekstu body arta precej radikalno, saj ves čas preizkuša meje in 

zastavlja vprašanje, kako daleč je pripravljen iti kot umetnik. Človeško kožo za možnost 

zapisa na primer enači s površino fotografskega papirja, besedo druži s podobo telesa, vendar 

je pisanje na kožo v smislu uporabe čutil nekaj povsem drugega (Ulay, 2009). Umetnik v 

filmu (Kozole, 2013) pove, da končno vsi mediji izhajajo iz telesa, kot nekakšni podaljški le-

tega. Torej je telo prvovrsten medij. Zato tudi besede prenese nanj. To stori s tetovažo, z 

delom GEN.E.T.RATION ULTIMA, kjer gre za transplantacijo tetovirane kože, umetnik pa 

ponovno preizprašuje lasten obstoj in telo. Ob tem je nastala brazgotina, ki bo za večno 

vpisana v njegovo telo, na ta način pa tudi delo in koncept, ki stoji za njim.  

 

Pravijo, da slika pove več kot tisoč besed, vendar se v mnogih primerih podoba in besedilo le 

dopolnjujeta ali smiselno prepletata. Če uspemo najti tisto pravo ravnovesje, ustvarimo med 

njima napetost, ki je bistvenega pomena za končni učinek. Na enak način je ob listanju moje 

knjige umetnika gledalec hkrati tudi bralec. 
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3 PRAKTIČNI DEL 

 

 

3.1 RISBA KOT IZHODIŠČE 

 

Risbe, iz katerih izhajam, so začele nastajati v prvem semestru letošnjega leta. Raziskovala 

sem različne risarske tehnike, ustvarjala variacije karakterjev, jih povezovala z besedilom in 

umeščala v format. V eni izmed skicirk so tako začele nastajati hitre stilizirane risbe s 

svinčnikom, upodabljajoč figuro, katere obraz definirata le dve piki za oči in zgoščena sled 

svinčnika, ki predstavlja lase. Upodabljala sem vsakodnevna dejanja in opravila – kot 

nekakšne dnevne refleksije. S figuro kot avtoportretom predstavljam sebe, pri čemer izhajam 

iz lastnih izkušenj. V ospredje sem želela postaviti telo in njegovo krhkost ter pobrskati po 

nezavednem. Dotaknila sem se vsakdanjih opravil, povezanih s telesom, rutin in ritualov, 

tabujev in pa bolezni, ki me spremlja že celo življenje. Malim figuram sem želela vdihniti 

življenje, jim dodati nekaj osebnega. Kompleksnost stoji nasproti na videz preprosti risbi, 

nežna sled svinčnika pa to krhkost le še poudari.  

 

Ker so risbe vsebinsko povezane, sem jih želela združiti v smiselni sklop, zato sem že od 

začetka razmišljala o knjigi umetnika. Med raziskovanjem sem odkrila kitajsko vezavo, kjer 

so listi zloženi kakor harmonika, zato se lahko kronološko nadaljujejo še na drugo stran.  

 

 

Slika 6:  Risba s svinčnikom 
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Slika 7:  Risba s svinčnikom 

 

 

 

Slika 8:  Risba s svinčnikom 
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Če je pri Ulayu performativni element v fotografiji, je v mojem delu ta prisoten v risbi. 

Ustvarjanje so vodile – in še vodijo, saj risbe še vedno nastajajo – intimne misli o telesu, naj 

bodo to premišljevanja o lastnem obolelem telesu, brazgotinah, ali pa le o vsakodnevnih 

rutinah, ki zadevajo telo. S končnim izdelkom želim predstaviti izkušnje in dojemanje telesa 

skozi svoje oči. 

 

 

Slika 9:  Risba s svinčnikom 

 

 
Slika 10:  Risba s svinčnikom 
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Slika 11:  Risba s svinčnikom 

 
 

Slika 12:  Risba s svinčnikom 
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3.2 PRENOS RISBE V GRAFIKO 

 

Zbirko svojih risb sem želela združiti v knjigo umetnika, pri čemer pa se je kmalu porodilo 

vprašanje reproduciranja in publiciranja. Potrebovala sem nov medij, ki bi mi to omogočal, 

zato sem pomislila na grafiko, ki prav tako vključuje veščino risanja. 

 

Beseda grafika v širšem pomenu označuje različne postopke razmnoževanja risbe ali slike s 

pomočjo matrice, kar lahko izvedemo ročno ali strojno. V ožjem pomenu se nanaša na panogo 

likovne umetnosti, kjer gre za oblikovanje na ploskvi, uporabo matric in kompleksnih 

tiskarskih tehnologij, bistvena pa je reproduktibilnost, natančneje možnost multipliciranja 

risbe ali slike v nakladi. Gre torej za likovno panogo, pri kateri na matrici izvedeno risbo 

odtisnemo na papir, kjer pa je pomembna komponenta tudi svoboden izraz umetnika 

(Muhovič, 2015). 

 

V umetniški grafiki glede na način odtiskovanja ločimo štiri osnovne vrste tiska – visoki, 

globoki, ploski tisk in sitotisk, znotraj teh pa še različne grafične tehnike (Jesih, 2000). Poleg 

tradicionalnih tehnik pa danes v sodobni grafiki uporabljamo tudi novejše postopke, za katere 

je zaslužen tehnološki razvoj (Muhovič, 2015). 

 

Smisel umetniške grafike je torej ustvariti več odtisov neke risbe ali podobne unikatne 

stvaritve – razmnoženi so načeloma poceni. Bistvena pa je reprodukcija kvalitetnih odtisov 

(Muhovič, 2015). 

 

Tehnični del moje naloge predstavlja prenos risbe v grafično tehniko, kjer pa se ne 

osredotočam toliko na tehnološko invencijo, temveč bolj na oblikotvorno. Zanimala me je 

predvsem ohranitev neponovljive sledi svinčnika, skoznjo pa subtilnost in krhkost risbe same. 

Predpostavila sem, da se temu najlažje približam z digitalnim tiskom in tehniko vernis mou. 

 

 

3.2.1 Digitalni tisk 

 

Tehnični razvoj sodobnih tiskalnikov je tradicionalne grafične tehnike dopolnil s 

sodobnejšimi postopki in novimi tehnikami. Sem lahko prištevamo tiskarske možnosti 

črnilnih ali ink-jet tiskalnikov in tako govorimo o digitalnem tisku (Muhovič, 2015).  
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Moja prva misel ob ideji reproduciranja je bila o izbiri optičnega bralnika, zato sem risbe 

najprej prenesla v računalnik za nadaljnjo obdelavo. Sled svinčnika se je presenetljivo lepo 

prenesla na kopijo in ohranila karakter risala.  

 

Zaradi risarske podlage, ki je rahlo rumenkastega odtenka, se je prenesla tudi barva ozadja. To 

sem želela izkoristiti, zato sem optično prebrane slike obrezala. Figuro sem umestila na 

sredino formata, za dimenzijo krajše stranice pa določila 5 centimetrov. Osnovni format moje 

knjige je predstavljal kvadrat z dolžino stranice 13 centimetrov, kamor sem prenesla obdelano 

datoteko. Tudi trši papir, ki je predstavljal osnovno podlago, ni bil povsem bele barve, ampak 

prav tako odseva odtenek rumene, zato risba v rumenem štirikotniku barvno dobro 

funkcionira. 

 

 

Slika 13: Risba, prenešena z optičnim bralnikom 

 

Tako so pričele nastajati poskusne verzije moje knjige – preizkušala sem različne vezave, 

naslovnice, razmišljala pa sem tudi o končnem izdelku kot celoti, zato sem želela izdelati še 

ovitek.  
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Slika 14: Poskusna vezava 

 

 

Slika 15: Kitajska vezava 
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Iz skicirke sem končno izbrala 16 del, jih s pomočjo optičnega bralnika in tiskalnika prenesla 

na kvadratne formate, ter jih s kitajsko vezavo zlepila v knjigo. Zdelo se mi je, da knjiga 

umetnika v tej obliki že lahko funkcionira in da jo lahko, ko ji dodam še ovitek, označim kot 

zaključen projekt.  

 

 

Slika 16: Kitajska vezava 
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Slika 17: Kitajska vezava 

 

 

3.2.2 Vernis mou 

 

Raziskovanje sem nadaljevala v grafični tehniki, ki mi je zaradi podobnosti s subtilno sledjo 

svinčnika zelo blizu. Vendar sem v grafični medij želela prenesti celoto, torej tudi ozadje, ki 

sem ga ohranila v procesu digitalnega tiska. 

 

Vernis mou ali tehnika mehke podlage je grafična tehnika, ki jo uvrščamo h globokemu tisku, 

pri katerem s pomočjo mehaničnega ali kemijskega postopka risbo poglobimo v matrico, 

kamor v postopku tiskanja vtremo barvo. Matrico praviloma predstavlja kovinska plošča. 

Tiskarska barva se pred tiskom obriše s površine plošče, barvo, ki je ostala vtrta v globokih 

delih, pa med postopkom tiskanja posrka vlažen papir (Muhovič, 2015). 

 

Za realizacijo likovne ideje v tehniki mehke podlage potrebujemo cinkovo ploščo, ki jo je 

potrebno obdelati. Ploščo najprej obrusimo, spoliramo in očistimo do visokega sijaja, pri 

čemer uporabimo brusilni papir in vodo ter pasto Pulitol. Obrusimo tudi robove, zadnjo stran 

plošče pa zaščitimo s plastično folijo. Naslednji korak je zaščitna podlaga. Očiščeno ploščo 
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segrejemo na pečici in nanesemo mehko zaščitno podlago, ki jo po plošči razporedimo z 

valjčkom. Na ploščo položimo strukturiran papir, s hrapavo stranjo obrnjeno navzdol, in 

pričnemo z risanjem. Kjer smo močneje pritisnili, bo risba temnejša in močnejša (ter obratno). 

Ustvarjamo lahko svetlostne prehode. Pritisk svinčnika razmaže podlogo na plošči, kar nato 

izkoristimo v fazi jedkanja. Ploščo položimo v dušikovo kislino za približno 10 minut in 

premikamo posodo tako, da ploščo izpostavljamo zraku. Mehurčkov namreč ne smemo 

odstranjevati s peresom. Ploščo po jedkanju vzamemo iz kisline, jo speremo pod vodo, 

osušimo, odstranimo zaščitno folijo in pripravljena je na tisk.  

Barvo vtiramo s pomočjo terpentina, ploščo obrišemo s časopisnim papirjem, lahko pa si 

pomagamo tudi z dlanjo. Odtisnemo na vlažen papir, ki smo ga za nekaj minut namakali v 

vodi (Hozo, 1988).  

 

Po tem postopku sem pripravila tri matrice. Med tiskom sem eksperimentirala z nanosom 

barve, vtiranjem in čiščenjem, pa tudi s papirjem. Prva odtisa, ki načeloma povsem 

funkcionirata, sta bila posledica napake, saj sem pred tiskom pozabila namočiti papir. Kljub 

temu še vedno lepo posnameta sled svinčnika, le da je ta manj intenzivna. Razliko v 

intenzivnosti sledi sem opazila tudi pri uporabi različne jakosti brisanja plošč, v sami menjavi 

grafičnega papirja pa ne.  

 

 

Slika 18: Priprava matric 
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Slika 19: Tisk na suh papir 

 

 

Slika 20: Tisk na moker papir 
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Slika 21: Odtisi 

 

Naslednji pomemben korak je predstavljal prenos ozadja. Ker so originali nastajali v skicirki z 

listi rahlo rumene barve, se je ta prenesla tudi pri optičnem branju. Če sem želela na končnem 

formatu doseči enak učinek, sem morala upoštevati tudi to. Prva misel je bila priprava 

cinkovih plošč istih dimenzij, kjer bi uporabila enako grafično barvo, le da bi odtenek zmešala 

sama. Tiskala bi torej preko prvotnih odtisov, kjer pa se je pojavila ovira. Dodaten odtis 

oziroma sloj barve bi motiv vsaj delno prekril. Tudi če bi zamenjala vrstni red tiskanja risbe in 

ozadja, pa bi težava ostala. Vernis mou je namreč tehnika globokega tiska, kar pomeni, da ne 

bi bilo najbolj ustrezno odtise ponovno namakati, dvom pa bi ostal tudi pri odtiskovanju, in 

sicer pri srkanju barve v papir.  

 

Kot alternativa temu se je porodila ideja o uporabi transparentne barve. To pomeni 

nadaljevanje naloge v tehniki linoreza, ki pa predstavlja način visokega tiska. Pri tej tehniki se 

barva namreč oprime le ravnega, dvignjenega dela matrice, tistih poglobljenih delov pa ne 

doseže, zato se barva z nižjih delov ne odtisne. Ker sem potrebovala enotno ploskev, ki bi 

predstavljala ozadje, sem iz linoleja izrezala matrice dimenzij cinkovih plošč. V nadaljevanju 

sem ugotovila, da bolje funkcionirajo matrice iz linoleja, pri katerih sem robove zaoblila s 

pomočjo pile. Nanje sem nanesla transparentno barvo, ki je že v osnovi rumenkastega odtenka 

in – kot že samo ime pove – ne prekrije motiva, ozadje pa rahlo obarva.  
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Slika 22: Priprava linoleja in odtis ozadja 

 

 

Slika 23: Končni odtisi 
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Slika 24: Končni odtis 

 

 

Slika 25: Risba s svinčnikom kot primerjava 

 

 

Ko sem po mesecu dni grafike ponovno vzela iz predala, sem opazila, da je transparentna 

barva rahlo potemnela. Rumena barva je postala za odtenek bolj nasičena, kar pa na sam 

proces dela in raziskovanja bistveno ne vpliva, saj gre še vedno za nežen odtenek, ki ujame 
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bistvo originalne risbe iz skicirke z rahlo rumeno obarvanimi listi. Zdi se mi, da zdaj še bolje 

funkcionira.  

 

 

Slika 26: Potemnjeni odtisi 

 

 

3.3 UGOTOVITVE 

 

Stremela sem k ohranitvi karakterja risala, torej k posnemanju risbe s svinčnikom. Z 

digitalnim tiskom oziroma s pomočjo črnilnega tiskalnika mi je to uspelo. Nad rezultatom 

sem bila celo presenečena, saj je reprodukcija tako kvalitetna, da težko zaznamo razliko v 

primerjavi z originalno risbo. To sem lahko potrdila tudi s presenečenostjo bralcev/gledalcev 

nad mojim odgovorom, ko sem na njihova vprašanja o uporabi tehnike odgovorila, da gre za 

digitalni tisk. 

 

Ker sem želela narediti le primerjavo in ugotoviti, kako v različnih tehnikah risba funkcionira, 

nisem izdelovala še ene knjige umetnika, saj je prvotna različica v digitalnem tisku že 

predstavljala zaključeno enoto. Zato sem izbrala le nekaj risb in še naprej raziskovala grafični 

medij. 

 



43 
 

S tehniko vernis mou sem prav tako uspešno prenesla risbo. Sled ostaja nežna, krhka in 

odraža mehkobo risala. Tukaj se je za uspešno izkazala tudi izbira transparentne barve, s 

katero sem imitirala ozadje rahlo rumenega odtenka. 

 

Pri potrjevanju in zavračanju hipotez o izbiri grafične tehnike sem se vseeno odločila risbo 

prenesti še v linorez. Že v samem začetku sem predpostavila, da ta tehnika ni ustrezna za 

posnemanje sledi svinčnika, a sem želela primer vključiti le za primerjavo. Moje 

predvidevanje se je izkazalo za pravilno. Tiska sem se lotila kar doma s pomočjo lastne 

improvizirane preše. Sam odtis je sicer ustrezen, a gledano v celoti, kjer ključno vlogo igra 

ohranitev sledi risala, rešitev ne funkcionira. Izrezana belina pri tehniki belega reza 

predstavlja čisti kontrast črnini, vendar je linija prej stroga kot nežna in ne odraža mehkobe 

risala.  

 

 

Slika 27: Prenos v linorez 
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Slika 28: Prenos v linorez 

 

 

3.4 KONČNI IZDELEK 

 

Naslov knjige umetnika se je skozi raziskovanje in ustvarjanje spreminjal. Na koncu sem 

izbrala napis z ene izmed risb, ki sem ga v postopku optičnega branja in digitalnega tiska 

ločila od motiva in ga v delo tudi ločeno umestila. I'm on top of the world (Sama na vrhu 

sveta) je postal končni naslov moje knjige umetnika. 

  

Pristopov k definiranju knjige umetnika je več. S tem izrazom najpogosteje opredeljujemo 

umetniško delo, izvedeno v obliki knjige, kjer vizualni umetnik k izbranim vsebinam pristopa 

na nov, sodoben način. Gre torej za samostojen medij, za katerega so značilni nizka 

produkcijska sredstva, cenovna dostopnost in uporaba raznolikih tehnik ter izrazov. Knjiga 

kot medij in oblika podaja sporočilo, vendar v širšem smislu – pomembni so predvsem 

vizualni učinki, torej grafični prikaz oziroma fotografija ali risba, ter izbira papirja in tiska, na 

mesto vsebine pa stopa koncept oziroma umetniško sporočilo (Škerjanc, 2013; po Boras, 

2013).  

 

Že od samega začetka sem razmišljala tudi o izdelavi ovitka za svoje delo in se odločila za 

preprost žepek. Krhkost, ki jo vsebinsko vpletam v svojo zgodbo, sem sprva želela podkrepiti 
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z uporabo pavs papirja, ob straneh zašitega s prejo umazano bele barve, a sem skozi proces 

raziskovanja prišla do boljših rešitev. Na koncu sem pavs papir zamenjala z lastno rentgensko 

sliko, ki sem jo obrezala na isto velikost, ovitek pa sem zašila s pomočjo kirurške niti. Na ta 

način sem celoto vsebinsko bolje dopolnila. Rentgenske slike namreč niso več tako široko 

uporabne, saj tehnologija posnetke teh in podobnih preiskav seli na digitalne medije. Doma 

namreč hranim kar zajeten kup rentgenskih slik, na katerih je moč slediti moji medicinski 

obravnavi. Slik bolnišnica ne hrani več, zato sem vso fizično dokumentacijo prejela na dom. S 

svojo taktilnostjo so zanimiv medij, ki odstirajo pogled v fizično notranjost človeka, jasno 

vidne pa so le pod določenimi svetlobnimi pogoji, kar sem želela izkoristiti. Celotna podoba 

ovitka je razkrita šele, ko vanj vstavimo knjigo umetnika. Takrat se razkrije rentgenski 

posnetek prsnega koša, moč je opaziti kovinske elektrode, vidni postanejo tudi podatki na 

robu slike, ki razkrijejo mojo identiteto, s tem pa hkrati celotno delo podpišem. Če sem želela 

pri pavs papirju s prosevanjem naslovnice ohranjati skrivnostnost, lahko to izkoriščam tudi z 

rentgenskim posnetkom. Z uporabo kirurške niti pa zgodbo o brazgotinah le še podkrepim. 

 

 

Slika 29: Ovitek iz pavs papirja 
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Z vsako novo razstavo, ki sem jo obiskala, z vsakim predavanjem ali umetniškim dogodkom, 

sem spoznala nekaj novega za lastno raziskovalno področje in likovno ustvarjanje. Pridobila 

sem novo znanje, nove ideje. Zdi se mi, da sem odkrila svoje področje, iz katerega lahko še 

nekaj časa črpam in gradim likovno pripoved. Ker me je raziskovanje med drugim poneslo 

tudi do produkcije zinov, sem pomislila, da bi lahko nalogo smiselno nadaljevala še v tej 

smeri. Glede na uspešno rešen problem z digitalnim tiskom, bom knjigo umetnika pretvorila 

še v zin. Zini so namreč publikacije, kjer gre v večji meri za samozaložništvo in neprofitnost. 

Takšne »naredi sam« knjižice nastajajo v majhnih nakladah, v ospredju pa so predvsem 

ustvarjalnost, neodvisnost in povezovanje (Zini!Zines., 2017). Tudi sama želim komunicirati 

skozi lastno kreativnost. Krhko risbo bom na enak način ohranila, sama pa bom pridobila 

možnost raziskovanja novega medija.   

 

 

Slika 30: Končni izdelek 
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Slika 31: Končni izdelek 

 

 

Slika 32: Končni izdelek 
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Slika 33: Končni izdelek 
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4 ZAKLJUČEK 

 

 

»The best artist is the dead artist. But I'm not. I survived. I'm healthy again.« 

Ulay (Kozole, 2013) 

 

Tako kot se skozi zgodovino razvijajo različne predstave o telesu, se vzporedno z njimi 

spreminjata tudi ravnanje in odnos do telesa.  

Predsodki so še vedno zelo močni, saj imamo ljudje stalno potrebo po sistematiziranju. 

Najbolj nam je všeč, če lahko dogodek, stvar ali celo osebo umestimo v določeno kategorijo 

in jo na ta način etiketiramo. Vendar s tem mnogokrat ne vidimo širše slike. Pozabimo na 

kontekst in se držimo že znanega, na ta način pa sebi in svetu okrog nas postavljamo meje. Če 

se situacija zdi neprijetna, se ji skušamo izogniti in ji s tem ne damo priložnosti, da bi jo 

spoznali ter ugotovili, da morda le ni tako drugačna in tuja, kakršna se zdi na prvi pogled. 

 

Tudi ko spregovorimo o bolezni, se ljudje radi zadržimo znotraj varnih meja. Temu botruje 

predvsem nelagodje, saj misli o bolezni privabljajo neprijetne občutke – nihče namreč ne želi 

zboleti. Konec koncev je zdravje tista vrednota, ki jo zelo radi postavljamo kot prioritetno. 

Ljudje misli o bolezni odganjajo, saj se z njo poistovetijo. Bol drugega v nas poleg empatije 

prebuja tudi neprijetne občutke, saj v obolelem telesu sočloveka vidimo lastno bolezen. 

Razlagam si, da se tako bolni kot povsem zdravi ljudje v enaki meri bojijo prihodnosti in so 

zanjo zaskrbljeni. Tudi čil človek se sooča s strahovi, le da so njegovi vezani na prihodnost, 

moji pa že na sedanjost. To pa pomeni, da se z njimi ne borim sama. 

 

Menim, da so mnogi body art umetniki ter performerji bistveno omajali kode družbe, 

predvsem pa Hannah Wilke, ko se je pred očmi javnosti iz boginje prelevila v mučenico in se 

na ta način predstavila popolnoma ponižna.  

 

Umetnik ima namreč vedno razlog, da prikaže ali izpostavi določen problem – notranji nemir, 

nestrinjanje ali pa potlačena čustva. Svojo osebnost gradimo celo življenje, telo pa je nosilec 

le-te in posledično tudi medij, s katerim se izražamo. Če se ta medij poškoduje ali pa je 

ogrožen, se to odrazi tudi skozi identiteto. In če smo težavno stanje, v tem primeru bolezen, 

sposobni pretopiti v umetnost, je to vse prej kot iskanje pozornosti. V tem primeru pokazati se 
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predstavlja iskanje resnice, to pa zahteva pogum. Lahko bi rekli, da se na ta način soočimo 

tudi s predsodki. Tako z lastnimi kot s tistimi, ki nam jih je vsilila okolica. 

 

Obolelo telo je fizično morda res drugačno, a pot, ki jo bolnik – umetnik prehodi, pomembno 

prispeva k izgradnji njegove identitete in vrednot ter k razumevanju sveta. Brazgotine, ki 

krasijo našo kožo, so kot besede, vpisane v podobo telesa, ki posredujejo sporočilo ravno z 

dinamičnim prepletom. So pripovedovalci naše zgodbe. Izkušnje, spomini, pretekle travme in 

strahovi se preobrazijo v zavedanje sebe in sveta okoli nas. Človek spozna, da je to njegova 

zgodba, ki je edinstvena in zato posebna. 
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