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POVZETEK 

 

Osrednja tema raziskovanja v pričujočem delu je prisotnost fotografskega narcizma v 

umetnosti in na socialnih omrežjih. Cilj dela je obravnava različnih načinov uporabe 

fotografije v namene samoupodabljanja v umetnosti, skozi katere skušamo razumeti 

vsesplošno samoupodabljanje na socialnih omrežjih. 

 

V delu smo obravnavali emocionalni in funkcionalni pomen fotografije; zanimal nas je 

odnos človeka do medija fotografije in njene razširjene uporabe na družabnih omrežjih. 

Posvetili smo se obsesivnemu samoupodabljanju v umetnosti ter fotografskemu narcizmu 

kot družbenemu fenomenu. Ob tem so nas zanimala vprašanja zakaj, s kakšnimi razlogi 

oziroma nameni se posamezniki tako množično izpostavljajo s svojimi avtoportretnimi 

fotografijami – selfiji na socialnih omrežjih in od kod izhaja želja po razkrivanju svoje 

intimnosti pred spletnim občinstvom.  
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ABSTRACT 

 

The main subject of this paper is photographic narcissism in art and on social networks. 

Through addressing the different ways in which photography is used in self-portrayal in 

art, my objective is to try to understand the prodigious practise of self-portrayal in social 

media. 

 

The research project assesses the emotional and functional significance of photography, 

with particular focus on in the human relationship with the medium of photography and its 

extended application within social networks. Obsessive self-portrayal in art as well as 

photographic narcissism as a social phenomenon is addressed, as are the reasons why 

individuals massively expose themselves through self-portrayal through photographs – 

selfies in the social media. From this derives an investigation as to where the desire to 

reveal their intimacy in front of an internet audience originates. 
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1 UVOD 

 

Razvoj digitalne fotografije  je močno zaznamoval današnji čas vizualne kulture. 

Fotografija je postala vseprisoten medij. Zaradi njene demokratičnosti jo uporablja večina 

ljudi, je medij, ki je dostopen tudi in predvsem zaradi cenovnih razlogov, zaradi pojava 

družabnih omrežij in vsesplošne uporabe mobilnih telefonov.  

Fotografije so postale logični sestavni del in dejavnik spreminjanja novodobnega sveta. V 

zasebni in javni sferi fotografije beležijo dosežke, vzpone in padce človeštva in nudijo 

dokaze o stvareh in dogodkih, ki jih morda na lastne oči ne bomo nikoli videli (Filipović-

Sandalj, 2015). 

Vzporedno z razvojem tehnologij in dostopnostjo fotografiranja se je spremenil tudi odnos 

človeka do sebe. Nenehno ukvarjanje samim s seboj (tudi na spletu) je povzročilo razmah 

t. i. fotografskega narcizma in obsesivnega samoupodabljanja.  

V nalogi se posvečamo mediju fotografije, predvsem zaradi njegove uporabnosti v zelo 

razširjenih oblikah, od analize družinskih albumov, novinarske fotografije, umetniške 

fotografije pa vse do ustvarjalne dejavnosti za krepitev mentalnega zdravja in spodbujanje 

osebnostne rasti.  

Fotografija je človeški izdelek, predmet, ki ga naredi človek s pomočjo posebnega aparata, 

in ima kot izdelek poseben čar. »Fotografije so seveda izdelki. Toda njihova privlačnost je 

v tem, da se zdi, kakor da imajo v svetu, nastlanem s fotografskimi odpadki, status najdenih 

predmetov – nehotenih režnjev sveta. Tako se hkrati okoriščajo z ugledom umetnosti in s 

čarobnostjo stvarnega. Fotografije so oblaki fantazije in grudice podatkov.« (Sontag, 2001, 

str. 69) 

»Življenje se dogaja nepretrgoma, fotografija pa osvetli le določene trenutke in jim s tem 

doda vrednost.« (Sontag, 2001, str. 21) 

Zaradi dejstva, da se je kot kulturni fenomen pojavila neskončna želja biti viden, biti slišan 

in imeti čim več občinstva, v magistrskem delu raziskujemo tudi vlogo fotografskega 

samoupodabljanja v odnosu do njegove vseprisotnosti v svetu socialnih omrežij, ki so 
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postala pomemben del naših življenj.  Razloge za tako množično uporabo le-teh lahko 

išemo v tem, da je človek avtonomno bitje, ki si sam sestavlja svoj svet, ki je tesno povezan 

s svetom drugih. Drugi razlog pa je potreba po pripadnosti, po drugem, po skupnosti 

oziroma po človeškem stiku nasploh. Posameznik potrebuje druge zato, da lahko preživi, 

da se lahko oblikuje kot posameznik, kot individuum. Brez skupnosti se kot takšen ne bi 

mogel razviti v avtonomen sistem, ki teži tudi za svobodo (Švajncer, 2016). 

Poglavja v nalogi obsegajo teme, katere so se nam zdele bstvene za razumevanje 

množičnega pojava selfijev na socialnih omrežjih, in obravnavajo emocionalni in 

funkcionalni pomen fotografije v vsakdanjem življenju in v umetnosti. 

Naše zanimanje je bilo usmerjeno v dela ženskih umetnic v 70. letih, ki so uporabljale svoje 

telo in medij fotografije, ko so govorile o ključnh vprašanjih ženske emancipacije. V polju 

umetnosti smo se zato poglobili zlasti v avtorice – umetnice (Hannah Wilke, Jo Spence, 

Cindy Scherman in druge), ki so za svoje izrazno sredstvo uporabile medij fotografije in 

motiv lastnega telesa. Iskali smo povezavo med feminističnimi praksami iz 70. let in 

novodobnimi postfeminističnimi praksami samoreprezentacije skozi selfieje. Zanimala nas 

je prisotnost bolečine v umetniških delih, ki je bila eden od razlogov odkrivanja bolanega 

ženskega telesa, s čemer so umetnice sporočale nemoč v družbi. 

Nadalje smo iskali vzroke za nastanek narcisoizma v potrošniški družbi, ki je bil razlog za 

začetek drugačne obravnave posameznikovega telesa.  Telo je vse bolj postajalo objekt in 

nekaj, kar človek venomer oblikuje. Izhajali smo iz Laschevih ugotovitev, ko pravi, da se 

je celotna moderna družba oblikovala z vzponom potrošniške družbe in ima posledično 

narcistični družbeni značaj (Lasch, 2012). 

Ugotovili smo, da je ravno potrošniška družba tisto, kar povzroča nenehno ukvarjanje 

posameznika samim s seboj, časti lepo telo in je izrazito narcisoidna. Zato so tudi spletna 

omrežja in z njimi povezan pojav selfijev logičen pojav za takšno družbo.  

Ker danes živimo v času, ko je zaradi prenasičenosti z vizualnimi podobami zmožnost 

kritičnega vrednotenja vedno manjša, je naš namen med drugim raziskati problematiko 

človek – vizualna podoba (fotografija). 

Ugotovili smo, da so sefiji in želja po samoraziskovanju in samorazkazovanju tipičen pojav 

časa, v katerem živimo, zato jih moramo kot take tudi sprejeti. 

Selfije, ki predstavljajo naše nove identitete, v veliki meri razumemo kot hitre avtoportrete, 

posnete s kamero mobilnih telefonov in prenesene na družbena omrežja. Zavedati pa bi se 
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morali, da so naša življenja z njihovo uporabo z vsakim dnem bolj javna in razkrita, zato 

previdnost pri njihovi uporabi ne bi bila odveč. Vendar pa je po drugi strani publika 

bistvena za premagovanje negotovosti, ki jo nosi sodobni človek v sebi, zato lahko 

sklepamo, da so prav socialna omrežja in z njimi povezan pojav selfijev pravo okolje zanj.  

Selfi se je kot družbeni fenomen uveljavil v več okoljih, tudi umetniškem, zato nas je 

zanimala primerjava med uporabo selfijev v umetnosti in na socialnih omrežjih. Ugotovili 

smo, da so projekti, ki vključujejo omenjeni fenomen, različno angažirani. 

Skozi raziskavo smo opazili, da se skozi podobo selfija kaže določena mera samovšečnosti, 

katero je možno razumeti kot samoraziskovanje ali pa tudi kot željo po samorazkazovanju, 

ob tem pa se moramo zavedati, da je selfi tipičen pojav za čas, v katerem živimo. 

Objavljanje svojih fotografij na družabnih omrežjih kritičarka Alicia Eler označuje kot 

povezovanje z drugimi skozi harmoničen proces zrcaljenja. S tem, ko fotografije 

objavljamo, postanejo ljudje, ki nas gledajo, zrcala in naši odsevi v njih (Eler, 2013). 

V zadnjih letih je prišlo zaradi razvoja tehnologije do izjemne porasti avtoportretov. Le-ta 

se je iz področja umetniškega ustvarjanja prelil v vsakdanje opravilo prav vsakega 

posameznika. Kultura je postala z vsakim dnem bolj narcisoidna – obsedena s 

samoupodabljanjem in samoprezentacijo, o kateri je govoril že Lasch (2012), ki je našel 

neposredno povezavo med sodobno kulturno obsedenostjo s telesom in umetniškimi 

praksami. 

V nalogi smo si zastavili cilje raziskave, ki so bili usmerjeni v naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

- Ali obsatja neposredna povezava med umetniškimi praksami in sodobno kulturno 

obsedenostjo? 

- Kaj lahko sporočamo skozi prezentacijo telesa v umetnosti in kaj z objavo fotografij 

na spletu? 

- Ali potrošniška družba vpliva na posameznika in njegovo doživljanje samega sebe? 

 

Z analizo literature in obstoječih raziskav smo se poglobili v temo z različnih zornih kotov. 

Posluževali smo se deskriptivne metode (proučevanje na osnovi primerjanja dejstev in 

procesov brez vzročnega razlaganja), komparativne metode s proučevanjem dejstev in 

procesov z namenom odkrivanja podrobnosti in razlik, metode analize in sinteze ter metode 

generalizacije in specializacije. S formalno likovno analizo smo analizirali likovna dela 
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avtorjev, ki v svojem delu uporabljajo postopke samoupodabljanja. Ta analiza nam je 

služila za lažje razumevanje družbenega pojava, ustvarjanja selfijev. 
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2 ZGODOVINSKI RAZVOJ FOTOGRAFIJE IN NJENA 

UPORABA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
 

 

Danes živimo v svetu vizualne kulture, ko nas podobe ves čas nagovarjajo. Razvoj digitalne 

tehnologije, računalništva, mobilne telefonije in internetnih medijev, ki smo mu priča v 

zadnjih desetletjih, je dodobra zaznamoval našo celotno kulturo. Spremenil je naša življenja 

in pomembno vplival na družbene segmente, tudi na znanost, umetnost in kulturo (Peljhan, 

2015). 

 

 Pomen fotografije in drugih vizualnih medijev je zaradi različnih možnosti uporabe vedno 

večji.  S fotografijo se srečujemo tako v javni kot v privatni sferi.  V javni skozi podobe v 

medijih, v privatni pa s podobami v družinskih (klasičnih in digitalnih) albumih.  

V zadnjih letih se je meja med privatno in javno sfero fotografije zelo zabrisala zaradi 

pojava socialnih omrežij. Število fotografij, ki jih ljudje naredijo vsak dan, pa se zaradi 

novih možnosti uporabe in razvoja tehnologij skokovito veča. 

 

“Zgodovina fotografije sega že v 19. stoletje, prelomno pa je bilo 20. stoletje, ko se je 

fotografija osvobodila omejitev umetnosti in postala ljudski medij, ki ga je bilo mogoče 

demokratično uporabljati.” (Berger, 1999, str. 33) 

Prve fotografske kamere, izdelane v Franciji in Angliji v štiridesetih letih 19. stoletja, so 

bile precej zapletene, zato so so se z njimi ukvarjali samo njihovi izumitelji in redki 

navdušenci. Le-ti so raziskovali predvsem tehnologijo in sam medij fotografije.  

Danes pa se večina ljudi, predvsem zaradi napredka tehnologije, po mnenju Susan Sontag 

(Sontag, 2001, str. 12), s fotografijo ne ukvarja kot z umetnostjo, ampak na način, da se jo 

uporablja kot “družbeni obred, ščit proti tesnobi in orodje moči”.  

V začetnih obdobjih uporabe fotografije so fotografi za svoje delo potrebovali številne 

težke predmete, proces fotografiranja, ki je potekal v studijih, je bil dolg in zapleten. 

Najpogostejši motivi  pa so bili portreti (Slika 1). Portretiranje je bilo  za portretiranca 

precej neudobno, saj je moral le-ta dolgo in nepremično pozirati pri močni svetlobi  (tudi s 

pomočjo posebej narejenih stojal, ki so podpirala telo).  Nasmeški na obrazih fotografiranih 
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so bili redki, saj je bilo težko držati enako obrazno mimiko dalj časa (Holland, 2004, str. 

147). 

 

Po letu 1888 je s prihodom Kodakove ročne kamere prišlo na področju fotografije do večjih 

sprememb. Fotografija je postopoma začela vstopati v vsakdanja življenja posameznikov, 

tudi amaterjev, ki so zlahka uporabljali enostavnejše manjše in prenosljive kamere. 

Spreminjati so se začeli tudi motivi fotografiranja, ki so se vse bolj selili v družinska okolja 

posameznikov. 

S tem premikom je podjetje Kodak pomembno pripomoglo k prenosu fotografije iz rok 

redkih posameznikov, elite, na širše družbene skupine. Kodakov slogan »You press the 

button, we do the rest« pa je že sam po sebi namigoval na enostavnost uporabe fotoaparata, 

kar je privabljalo množice k nakupu (Holland, 2004, str. 159). 

 

 

  

Slika 1: Viktorjanski portret, neznani avtor 

 

Manjše, prenosljive kamere so omogočile razvoj družinske fotografije, katera se je 

osvobodila klasičnega viktorjanskega avtoportreta (Slika 1), ki je bil dostopen le 

premožnejšim, nastajati so začeli spontani posnetki, ki so prikazovali družinske člane in 

njihove medsebojne odnose. Amaterski posnetki so tako začeli spreminjati način videnja 

med ljudmi in njihovo dojemanje sveta. Privatne fotografije so začele ustvarjati 

kompleksne mreže spominov in nastajati so začeli družinski albumi, kjer se avtor ne 

sprašuje več o umetniškem vtisu, temveč fotografira zato, da ohranja spomin na dogodke, 

ljudi itd. Vzporedno z nastajanjem družinske fotografije pa se je v modernizaciji zahodne 
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kulture razvijala »osebna fotografija«, ki je igrala pomembno vlogo, saj se je razvijala kot 

medij za raziskovanje lastne identitete. Posameznik je pričel raziskovati medij fotografije 

ne glede na družinske ali družbene vloge.  

 

S fotografijami, ki so postajale obred družinskega življenja, pa si je vsaka družina pričela 

sestavljati lastno kroniko, ki je pričala o njeni povezanosti. Ljudje so se vedno bolj začeli 

zavedati, da fotografije pripovedujejo zgodbe in so spremljevalci časa, ki gledalca usmerijo 

k razmišljanju o preteklosti (Sontag, 2001). 

 

Berger pravi, da so »fotografije ostanki preteklosti, sledovi tistega, kar se je zgodilo« 

(Berger, 1999, str. 43).  Če bi preteklost postala sestavni del procesa, v katerem ljudje delajo 

svojo zgodovino, potem bi vse fotografije dobile nazaj živi kontekst, ne bi bile ujeti trenutki 

in bi še naprej obstajale v času. Berger nadalje govori tudi o alternativnih oblikah rabe 

fotografije, ki vključujejo fotografijo v družbeni in politični spomin (prav tam, str. 44). 

 

Moč fotografij izvira iz sposobnosti premostitve časa in prostora, hkrati pa ponujajo 

odgovor na pogled opazovalca s tem, ko prehajajo v spomin. »So velika zaloga spominov, 

če ne celo moderna oblika spominov, iz katerih izvabimo informacije, emocije in razvijemo 

občutek nostalgije« (Hardt, 2010). Listanje družinskega albuma in gledanje fotografij nam 

omogočata, da podoživimo dogodke, ki bi bili sicer stvar pozabe. »Zbirati fotografije 

pomeni zbirati svet.« (Sontag, 2001, str. 7) 

 

»Fotografija ni le podoba, posnetek ali interpretacija predmeta na njej; je tudi sled, nekaj, 

kar je stvarnost neposredno odtisnila, nekaj kot posmrtna maska.« (Berger, 1999, str. 35) 

Kamera fiksira videz dogodka in ga ohranja nespremenljivega, česar oko samo nikoli ne 

zmore (prav tam). 

 

Po Barthesu (1992) pa je fotografija pomembna tudi zaradi dejstva, da gledalec preko 

fotografske slike prejme istočasno čutno in kulturno sporočilo. Zato tudi ne gre zanemariti, 

da so sčasoma postajale fotografije vse bolj simbol resničnega sveta, vizualne beležke, ki 

so predstavljale vir informacij in dokaz za beleženje dogodkov. Postale so nepogrešljiv del 

časopisov, knjig in medijev, saj so vsebovale realnost tukaj in sedaj, s tem ko predstavljajo 

tisto, kar je bilo in kar se je zgodilo, ponovno oživljajo zgodovino za sedanjo 

kontemplacijo.  
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Kljub temu da je fotografija kulturni predmet, je v svojem temelju neločljivo povezana s 

svojim referentom. »Pri fotografiji ne moremo nikoli zanikati, da je stvar bila tu.« (Barthes, 

1992, str. 69) Tudi John Berger vidi večjo povezanost fotografije z objektom iz realnosti v 

primerjavi s slikami ali risbami. »Nobena slika ali risba, naj je še tako naturalistična, ne 

pripada predmetu na tak način kakor fotografija.« (Berger, 1999, str. 35)  Fotografija se 

nanaša na tisto, kar je bilo in je potrditev navzočnosti. »Fotografija ne govori (nujno o tem), 

česar ni več, pač pa zgolj in zagotovo o tem, kar je bilo.« (Barthes, 1992, str. 75)  

Vendar pa Susan Sontag (Sontag, 2001)  vidi težavo v tem, da se ljudje ne spominjamo 

preko fotografij, temveč se spominjamo samo fotografij. To spominjanje preko fotografij 

je danes zasenčilo druge oblike razumevanja in spominjanja. V sodobnem času smo 

nenehno obdani z obiljem podob (na televiziji, spletnih straneh z video posnetki in filmu), 

toda ko govorimo o spominjanju, se nas fotografija dotakne globlje.  

V dobi preobremenjenosti z informacijami ponuja fotografija hiter način razumevanja 

dogodka in zgoščeno obliko njegovega pomnjenja (Vrtačič, 2009). 

 

V vsaki fotografiji obstaja izkušnja, ki je ni mogoče obvladati in nadzorovati. »Obstaja 

namreč trajanje, obstaja čas, obstaja njegov ritem, zaradi katerega niti fotografije niti 

fotografskega dejanja ni mogoče dokončno določiti, saj se vselej lahko zgodi nekaj 

nepredvidljivega.« (Peljhan, Kravanja in Rutar, 2011, str. 18) 

Z drugo veliko prelomnico, ki predstavlja prehod iz analognega na digitalno, so fotografije 

postale nepogrešljivo orodje nove množične kulture. Zajemanje fotografij, njihovo 

upravljanje in tudi manipuliranje (prenos na splet, pošiljanje) je postalo še enostavnejše in 

dostopnejše, saj lahko vsako posneto fotografijo v vsakem trenutku s pomočjo naprednih 

računalniških programov  poljubno spreminjamo. 

Retuširajo se podobe ali se celo posega v vsebine podob, ob tem pa se moramo zavedati, 

da je vsaki podobi lahko odvzeta »realnost«, ker je lahko potencialno manipulirana verzija 

resničnosti. Kot pravi Mitchell (2009, str. 20), je zaradi manipulacij problem dvajsetega 

stoletja problem podobe. Živimo v kulturi, v kateri prevladajo slike, vizualne simulacije, 

stereotipi, iluzije, kopije, reprodukcije, imitacije in fantazije. 

»Fotografija ustvarja dvojnik sveta, s tem pa tudi željo po njegovem spreminjanju, če ne 

drugače, vsaj na fotografiji. Popravljanje, ponarejanje in retuširanje fotografij je staro 
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skoraj toliko kot fotografija sama. Že od nekdaj je veljalo, da manj kot je bila fotografija 

obdelana, manj ko je bila opazna njena obrtna izdelava, bolj kot je bila naivna – tem bolj 

verjetno je bilo, da bo avtoritativna. « (Sontag, 2001, str. 52)  

Vendar pa ne glede na ta dejstva fotografije predstavljajo pomemben del naših življenj, 

njihova pomembnost se kaže tudi v tem, da skozi njih najbolj intimno zasledujemo 

stvarnost človeškega staranja (Sontag, 2001).   

Najvišje poslanstvo fotografije po besedah Susan Sontag je razložiti človeku človeka. 

Vendar fotografije zaradi arbitrarnosti pomenov, ki jih nosijo, tega ne morejo storiti, 

»fotografije ničesar ne razlagajo: pripoznavajo« (Sontag, 2001, str. 107). 

Ljudje v danih situacijah in okoljih uporabljamo različne identitete, podobe in geste. Preko 

njih ustvarjamo javno identiteto, katera pa je pogosto povsem drugačna od tega, kar v 

resnici smo.  

Kot pravi Susan Sontag (2001, str. 102), je vsaka fotografija le drobec, zato je njena 

moralna in čustvena teža odvisna od njene umestitve. Fotografija se spreminja glede na 

kontekst, v katerem jo vidimo. Tako so iste fotografije videti povsem drugačne v galeriji, 

v policijski kartoteki ali na steni dnevne sobe. Njihovega pomena ni mogoče zagotoviti in 

fiksirati. Stalnega pomena ni, obstajajo samo večje ali manjše možnosti, da bo občinstvo 

dojelo pomen podobe na določen način. 

Ljudje velikokrat spremenimo svoj fizični videz in čustveni odnos glede na osebo, s katero 

smo v interakciji (Peljhan, 2015). 

Ves čas si nadejamo maske (kot primer lahko navedemo posnetek nove ameriške prve 

dame, ki je zaokrožil po spletu in sprožil številna ugibanja o vzrokih za njeno reakcijo, ko 

je v trenutku, ko se Donald Trump obrne stran od nje, spremenila obrazno mimiko, Slika 

2).  
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Slika 2: Melania Trump 

Ob navedenem lahko trdimo, da ne obstaja ena sama resnica o tem, kdo smo, kajti 

fotografije, na katerih smo, se lahko zelo razlikujejo in nobena ni bolj resnična od druge. 

Vse prikazujejo veliko različnih 'resnic' naše identitete (Peljhan, Kravanja in Rutar, 2011). 

Fotografije poleg tega, da na novo definirajo konkretno stvarnost, vsakdanje življenjske 

izkušnje (ljudi, stvari, dogodke, kar koli vidimo) in dodajajo obsežne količine gradiva, ki 

ga sicer ne vidimo, na novo definirajo stvarnost sámo – kot razstavni eksponat, kot zapis 

za vpogled in preiskavo, kot tarčo nadzora (Sontag 2001, str. 145). 

Fotografije, na katerih smo prisotni, skozi čas postanejo vizualni dokaz dejanskih fizičnih 

sprememb telesa ali stvari, ki nas obkrožajo. Posamezniki lahko vidijo napredek ali 

poslabšanje v svojem videzu in zdravju. Neposredno in brez vključevanja drugih ljudi se 

lahko soočijo s temami staranja, alkoholizma ali motenj prehranjevanja. Pozitivni vidiki 

fotografskih beležk so tudi v odkrivanju želenih sprememb fizične kondicije, ki jih prinese 

ukvarjanje s športom. Fotografije, ki prikazujejo kraje, čase in družinske ali druge 

medosebne odnose, so lahko tudi dokazi družinske zgodovine in korenin, ob pomoči katerih 

lahko raziskujemo naša življenja (Peljhan, Kravanja in Rutar, 2011). 

 

Že v preteklosti pa se je fotografija izkazala tudi za učinkovit medij tudi v procesu 

terapevtskega odnosa, saj deluje kot kanal in katalizator komunikacije. Na področju 

psihosocialne pomoči se lahko uporablja v zelo razširjenih oblikah, saj spodbuja 

komunikacijo, samoraziskovanje, refleksijo, beleženje sprememb, razvijanje medsebojnih 

odnosov, krepitev samozavesti, izboljšanje samopodobe in spodbujanje ustvarjalnosti skozi 

vizualno simbolični jezik (Peljhan, 2015, str. 17). 

 

Peljhan (2015) nadaljuje, da fotografija združuje tako proces kot produkt, zato ima dodatno 

moč kot medij za samoraziskovanje, izražanje in osebno rast. Prav tako nam fotografiranje 
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omogoča popotovanje, pri katerem je končna podoba lahko cilj ali pa začetna točka. 

Samoraziskovanje pa se lahko pojavi na katerikoli točki tega procesa. 

 

V današnjem času ob nastanku socialnih omrežij je fotografija pomembna za medsebojno 

komunikacijo in oblikovanje osebne identitete. Posameznik se danes zbudi in gre spat z 

napravo, ki ga ves čas dela vidnega. Socialna omrežja posamezniku omogočajo 

komuniciranje, zabavo in tudi socialno oporo, ki mu v resničnem svetu manjka. Mobilni 

telefoni z razvitimi kamerami imajo zaradi svoje odzivnosti in možnosti povezovanja s 

spletom ključno vlogo pri formiranju posameznikove spletne identitete. Zlasti mlade 

generacije so tiste, ki si življenja brez številnih fotografij ne predstavljajo več.  V odnosu 

do uporabe fotografije na različnih socialnih omrežjih posamezniki beležijo fotografije 

samih sebe v takih in drugačnih pozah in situacijah. Fotografiranje samega sebe in kazanje 

fotografij širši javnosti je postala nuja. Meja med zasebnim in javnim je s takšnim početjem 

zabrisana, govorimo pa lahko o razmahu t. i. fotografskega narcizma, obsesivnem 

samoupodabljanju.  

Ta fenomen se nam zdi še posebej zanimiv, saj kot je ugotavljal že Barthes (1992), videti 

samega sebe na fotografiji je precej drugače kot videti se v ogledalu. S fotografijo se jaz 

prikaže kot drugi, na njej se križajo, soočajo, iznakažejo štirje imaginarni registri; pred 

objektivom smo hkrati tisti, za katere se imamo; tisti, kateri bi hoteli biti; tisti, za katere nas 

ima fotograf in tisti, katerega uporablja fotograf, da razkazuje svojo umetnost. V 

samoupodabljanju in objavljanju svojih fotografij na svetovnem spletu so vsi ti segmenti 

združeni in zreducirani na avtorja fotografije, se pravi na sebe. 

V nadaljevanju naloge bomo zato podrobneje predstavili različne pristope fotografskega 

samoupodabljanja, tako na področju umetnosti kot v vsakdanjem življenju.  Posvetili se 

bomo feminističnim umetnicam, katere so z metodo obsesivnega fotografskega 

samoupodabljanja bile začetnice uveljavljanja sebe kot subjekta.  Feministične prakse pa 

lahko prav zaradi tega primerjamo z današnjimi – novodobnimi postfeminističnimi 

praksami samoreprezentacije skozi selfije. 
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3 FOTOGRAFSKO SAMOUPODABLJANJE ŽENSK V 

UMETNOSTI IN POMEN POZE V NJIHOVIH DELIH 

 

V 60. in zgodnjih 70. letih se je v želji po spremembah družbene in politične realnosti 

pojavilo veliko zanimanje med ženskimi umetnicami za upodabljanje samih sebe s pomočjo 

fotografije. Kot pravi Kunst (2003), so umetnice lastna telesa, katerim so pripisovale vlogo 

medija, začele umeščati v središče svojih del in jih na ta način uporabljale kot orodje za boj 

proti patriarhalnim spolnim konstruktom. Z lastnim telesom so izpostavile fokus svojega 

dela in se udejanjile tudi skozi radikalni narcizem. S samoupodabljanjem so želele 

spremeniti zatirani položaj žensk v umetniški sceni in v družbi na splošno, saj je bilo žensko 

telo skozi zgodovino prikazano enostransko, popredmeteno in pasivno umeščeno v 

umetniška dela moških avtorjev.  

Umetnice so v svojem telesu videle glavno orodje upora proti patriarhalnim idealom 

ženskosti in lepote. Spoj telesa in fotografije se je pokazal kot strateško vrhunski premišljen 

način za izpodbijanje dvojnosti, skozi katero razumemo razlike med spoloma (Jones, 2002). 

Medij fotografije, ki je postajal vseprisotnejši, jim je omogočal ustvarjanje nestereotipnih 

podob, s katerimi so izzivale moč moškega pogleda. Ženske umetnice so pomagale na novo 

opredeliti vprašanja, kako gledamo na fotografijo in kakšno vlogo imata spol in seksualnost 

v vizualnih reprezentacijah. Obsesivno, pretirano in neidealizirano samoupodabljanje je 

imelo tako za cilj pri gledalcu vzbuditi določene reakcije in s tem spodbuditi aktivne 

premisleke o določenih konstruiranih družbenih ideologijah (prav tam).  

Kot prvo izpostavljamo umetnico Hannah Wilke, ki je v svojih delih izpostavljala prav ta 

vprašanja. Bila je ena izmed ključnih body art feminističnih predstavnic, ki je v svojih delih 

obsesivno uprizarjala samo sebe, jemala je elemente popularne kulture in s pozo 

vzpostavljala razmerje do sveta. Kot je rekla sama, je bila njena strategija »kako iz sebe 

narediti umetniško delo, namesto da bi drugi iz tebe naredili nekaj, česar morda ne boš 

odobraval« (Jones, 2002, str. 223). Njeni body art projekti z retoriko poze pomnožijo njeno 

narcistično performativno telo in s tem pomešajo njene identitete z identitetami gledalca 

(Jones, 2002). Hannah Wilke je bila zaradi narcistične drže večkrat nerazumljena in deležna 

mnogih kritik. Ocenjevali so njeno telo in ne njenih sporočil v polju umetnosti. 
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Naše zanimanje za njeno delo je usmerjeno v projekte, ki se ukvarjajo z mnoštvom njene 

podobe. Sami jih vidimo kot dobre primere predhodnikov selfijev, saj lahko skozi njena 

dela in dela nekaterih drugih umetnic (tudi fotografinje Cindy Sherman) delno razumemo 

današnje vsesplošno žensko samoupodabljanje na spletu.  

Cindy Sherman in Hannah Wilke sta zanimivi zaradi podobnega načina poziranja, le da so 

poze Cindy Sherman še bolj vpete v sodobne načine komodifikacije telesa. Če se Hannah 

Wilke obsesivno slači, da bi pozirala, se Cindy Sherman obsesivno preoblači, a poza ima 

pri obeh umetnicah podoben strateški namen (Kunst, 2003, str. 830). 

V nadaljevanju bomo predstavili projekta (Hannah Wilke in Cindy Sherman), ki 

obravnavata retoriko poze ter žensko kot objekt. V obeh primerih gre za pozo pozicije: 

prilagajanje, preobleka, maškarada, pretiravanje, ponovitev in neprestani premik. Telo se 

vedno pokaže kot odsotnost in kompleksna mreža njegovih številnih preoblek. Poza, skozi 

katero se telo na takšen način proizvaja, se vedno razgrne na tej poti premikov kot tisti 

zamrznjeni pogled nekje vmes: kot tista temeljna prisotnost in hkrati tista temeljna 

negativiteta telesa (Kunst, 2003). 

3.1 Primer: Hannah Wilke (1940−1993)  

Leta 1940 v New Yorku rojena Hannah Wilke je postala ključna figura v feminističnem 

umetniškem gibanju iz 60. in 70. letih v Združenih državah Amerike.  Za delo Hannah 

Wilke je značilno, da je razvila edinstven vizualni jezik kot odziv na lastno žensko izkušnjo 

v zahodnem svetu. V poznih 50. letih je ustvarjala »žensko ikonografijo« in je bila med 

prvimi umetnicami, ki se je neposredno ukvarjala s feminističnimi vprašanji. V 70. se je 

začela ukvarjati z videom, performansom in fotografijo, vse do svoje smrti leta 1993 

(Filipović-Sandalj, 2015). 

»V delu Hannah Wilke je telo vseprisotno. S svojim golim telesom je umetnica agresivno 

parodirala in kritizirala spolne stereotipe, izpodbijala je objektivizacijo ženskega telesa v 

moško osredotočeni umetnosti kakor tudi v družbi ter končno preučevala tudi razmerja med 

življenjem in smrtjo.« (Wacks, v Filipović-Sandalj, 2015, str. 22) 

Svoje življenje in svojo umetnost je oblikovala na lastnih pogojih in ni pripadala nobeni 

posebni ženski skupini. Jones ugotavlja, da njeno delo dolgo ni bilo sprejeto kot umetniško 

zaradi dejstva, da je bila po vseh ustaljenih normah zelo privlačna ženska. Kritičarke so ji 
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zato očitale, da zgolj izkorišča svojo telesno dopadljivost in s tem reproducira ustaljeno 

seksistično videnje ženske. Vendar pa so le-te spregledale (kar se je izkazalo zlasti po njeni 

smrti) zelo subtilni in očiten nivo njenega dela, da je vsaka njena kretnja (kar smo že 

omenili) zaigrana. Prav s to zaigranostjo ženske vloge pa Wilke vzpostavlja kritično 

distanco do zgodovine umetnosti, ki žensko vedno objektivizira (Jones, 2002). 

Hkrati pa se Hannah Wilke ne samoupodablja na način opozicijskega, subverzivnega 

predrtja, skozi katerega se razkrije eksces njene žive in bohotne narave, pač pa z 

neprestanim ponavljanjem, skorajda obsesivnim grajenjem lastnega spektakla, ki ga gradi 

sistematično in artificielno, neprestano se vzpostavlja kot poza: "pozirala sem celo med 

spanjem" (Jones, 2002, str. 190) . 

Zanimivo je, da za razliko od mnogih drugih avtoric tistega časa Hannah Wilke ne izvaja 

performansa pred občinstvom, ki bi ga dokumentirala. Ampak so na prvem mestu  serije 

fotografij, za katere izvaja poze in ponazarjajo performativno dejanje. Sama je za svoje 

delo rekla, da ustvarja “performalistične avtoportrete” (Angl. “performalist self-portraits”). 

 

 
Slika 3: Hannah Wilke, SOS – serija Objekt nastajanja zvezdnika, 1974 
  

 

SOS serija – serija Objekt nastajanja zvezdnika (Slika 3) predstavlja fotografije, na katerih 

je gola ali pomanjkljivo oblečena, prikazana v različnih pozah, z različnimi pričeskami. Na 

vsaki fotografiji je njeno telo pokrito z drobnimi kipci – vaginami iz žvečilnega gumija. 

Hannah Wilke v tem projektu (in tudi drugih) raziskuje plehkost zahodne kulture in njenega 
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pojmovanja ženske privlačnosti, ki se usmerja na vizualani videz kot jamstvo lepote, 

uprizarja se kot blago, kar je danes zelo primerljivo z upodabljanjem posameznic na spletu 

(katere pa seveda s svojimi fotografijami nimajo nikakršne sporočilne vrednosti).  

Hannah Wilke že v naslovu dobesedno poziva na pomoč, saj sam naslov – »S.O.S.« – 

opozarja na neko urgenco, ki se nanaša na žensko identiteto. Umetnica v tem delu močno 

kritizira idejo o enotni ženski identiteti oziroma idejo, da je žensko mogoče poznati in 

posledično tudi soditi izključno na osnovi zunanjega videza, kar tudi sama pojasni, ko 

pravi, da kipce, razporejene po njenem telesu, lahko vidimo kot ženske in kot moške 

genitalije, oziroma da je njihova »androginost« stvar stališča, pogleda, ki »poudarja prav 

nezanesljivost vizualnih znakov anatomske razlike pri določanju spolne identitete« (Jones, 

2002, str. 224). 

Hannah Wilke se v vseh svojih delih uprizarja kot že narcistična, kot “esencialistična”, kot 

“blago”, kot radikalna feministična umetnica (Jones, 2002, str. 225). 

Njen radikalni narcizem pa doseže vrhunec v zadnjem dokončanem delu z naslovom 

Intravenera (Slika 4), nastalem v času, ko se avtorica spopade z neozdravljivo boleznijo, 

katerega lahko primerjamo z delom S.O.S, saj umetnica na fotografijah sprejema veliko 

istih poz.  

 
Slika 4: Hannah Wilke, Intravenera (Intra Venus #4), 1988–1999 

Intravenera (Slika 4) je za umetniško kariero Hannah Wilke najpomembnejše delo. Opus 

je nastal pred njeno smrtjo zaradi bolezni in vsebuje serijo fotografij – performalističnih 

avtoportretov (kot jih imenuje sama), pri katerih ji je pomagal njen partner. Kot pravi 

Amelia Jones, serija fotografij v naravni velikosti, ki prikazujejo Hannah Wilke med 
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terapijo, avtoportreti v akvarelu, različni medicinski objekti kot skulpture in podobe, 

sestavljene iz njenih las, ki jih je izgubila med kemoterapijo, vse to naredi Intravenero za 

sijajen protiudarec vsem, ki so obsojali njeno delo kot narcistično, Hannah Wilke pa kot 

izkoriščevalko svoje lepote (Jones 2002, str. 226). 

Projekt Intravenera je vpogled v strukturo simbola Venere, ki naj bi označevala žensko kot 

lepoto, ljubezen, plodnost. Umetnica je upodobljena kot ženska, ki je zaradi kemoterapije 

oropana prej omenjenega atributa ženske spolne vloge, njenih las. Pojavlja se brez tiste 

ženske vloge, ki so ji jo kritičarke očitale v njenih prejšnjih delih, ko je bila še zdrava. Je 

bolehna in brezizrazna (Spacal, 2004).  

V tem njenem delu se zelo intimno srečata problematiki feminizma in hendikepa, saj je 

tako ženskam kot invalidom zanikana možnost, da obstajajo v svoji necelosti, 

fragmentiranosti. To je tudi svojevrsten absurd, saj je na primer Miloška Venera simbol 

renesančne lepote pravzaprav hendikepirana, brez rok (prav tam). 

Intravenera je bila razstavljena posmrtno, leta 1994, v Ronald Feldman Fine Arts in je 

pomenila začetek ponovnega ovrednotenja in reinterpretacije del Hannah Wilke znotraj 

feminističnih in postfeminističnih perspektiv (Jones, 2002). 

Zaključimo lahko, da Hannah Wilke v svojih delih namerno mimikrira ali namerno razkriva 

žensko identiteto, subjektivnost, ki bi jo najraje izgnali iz svojega vizualnega polja. In kot 

pravi Alenka Spacal, nam dela vidno tisto, kar se ženski v njeni vizualni reprezentaciji 

neprestano zanika. Biti nepopolna (Spacal, 2004). 

3.2 Primer: Cindy Sherman (1954) 

Tudi ameriška umetnica Cindy Sherman v svojem zgodnejšem delu Untitled #479 (Slika 

5) iz leta 1975 menjuje izglede kot kameleon in prehaja iz poze v pozo pred našimi očmi. 

Njena preobrazba je konceptualno pomembna, ker predstavlja transformacijo, skozi katero 

ženske podzavestno gredo med prilagajanjem družbenim stereotipom, ki jih določajo 

masovni mediji. Cindy Sherman razkriva težko razvidno vlogo ženske v moderni reklamni 

in potrošniški družbi.  
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Slika 5: Cindy Sherman, Untitled #479, 1975 

 

  

S podobnimi vprašanji se ukvarja že vse svoje življenje, najbolj prepoznavna pa je postala 

s serijo Untitled Film Stills, ki jo je ustvarila med letoma 1977 in 1980. To je izbor 69 črno-

belih fotografij, na katerih umetnica sama pozira v vlogi različnih izmišljenih junakinj 

italijanskega in ameriškega filma iz 40., 50. in 60. let, na različnih lokacijah, kot so ulice, 

dvorišča in obale (McCarroll, 2006). 

 

Njeni portreti na svojevrsten način  predstavljajo in razlagajo že od nekdaj prisotne  teme, 

kot so družbeni in kulturni stereotipi. Omenjene teme na novo analizira in 

kontekstualizira skozi film, fotografijo in tudi oglaševanje. 

 

Cindy Sherman večinoma ustvarja konceptualne fotografske serije (Slika 6), v katerih pred 

objektiv praviloma postavi samo sebe, s pomočjo lasulj in ličil se postavlja v vloge, ki 

razgaljajo stereotipe vsakdanjega življenja (za svoje fotografije vse ustvari sama brez 

pomoči drugih: kostume kupuje iz druge roke, sama se naliči, sfrizira, je režiserka in 

snemalka).  

Namesto lepote in miline klasične umetnosti v svojih motivih išče praznino, ki jo 

razkrinkava s pomočjo tematik spolnosti in nasilja. Tudi ona v svojih delih problematizira 

moški pogled na žensko in pravi, da je moškemu na pogledani ženski najpombnejši izgled 

in z njim povezana lepota. Ne zanima ga, kaj se z žensko dogaja (tudi če je ranjena), ženska 

mora biti vedno lepa (zanj). 

 

Cindy Sherman je že zelo zgodaj začrtala za njeno kariero značilen motiv igranja z 

identitetami in izzivanja stereotipov o lepoti. V projektih ostaja tako razkrita kot skrita, 

imenovana in brezimna. "V svojem delu se počutim anonimno. Ko gledam fotografije, nikoli 
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ne vidim sebe, niti avtoportretov. Včasih izginem," je leta 1990 povedala za časnik New York 

Times. 

 

 

Slika 6: Cindy Sherman, Untitled #359, 2000 

 

Kot rečeno, se je tudi Cindy Sherman v svoji umetnosti skorajda v celoti posvetila sami 

sebi in svojemu bistvu, da je ženska. Svoja kritična stališča, ki jih je zavzemala, je sporočala 

na način konstantnega fotografskega samoupodabljanja.  Na  fotografijah  se vsakič 

pojavlja kot druga oseba (ona z masko), v obliki arhetipa tistega časa. 

Cindy Sherman je začela ustvarjati v času, ko je bila prav vloga ženske zelo problematična, 

saj so vedno bolj v ospredje prihajala vprašanja o položaju žensk doma in v družbi. Moške 

je začenjala skrbeti ženska neodvisnost, ženske pa njihova lastna odtujenost od samih sebe. 

Videle so se lahko le preko moškega pogleda in ta jim ni več ustrezal, čeprav jim je bil 

domač (Jones, 2002). 

Bojana Kunst samoupodabljanje Hannah Wilke in Cindy Sherman vidi predvsem skozi 

obsesivno ponovitev poze, skozi katere se razpira nemoč vidljivosti telesa. »S 

pretiravanjem podob izpraznita same podobe v izginotje, ki pa ni prazno, pač pa vedno 

temeljno lokalno in vezano na kompleksnost užitka telesa. Ta užitek se v njunih kasnejših 

delih tudi dobesedno vrne kot grozljiva nemoč prehoda: Hannah Wilke ob koncu svojega 
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življenja razstavi z rakom prizadeto telo, Cindy Sherman upodablja podobe gnusa, kjer se 

njena podoba zablisne le še kot pokvečen odsev na umazanih sončnih očalih, ležečih med 

pisanimi organskimi odpadki.« (Kunst, 2003, str. 829) 

3.3 Bolečina kot “navdih” fotografskega samoupodabljanja 

Fotografija je kot medij služila umetnicam, da so beležile svoje telo in z njimi sporočale 

svoj odnos do sveta. Feministične umetnice so že zelo zgodaj upale pokazati telesa, ki niso 

nujno ustrezala družbenim normam. Pred javnostjo so pokazale tudi bolano telo in tako 

sprožile nova vprašanja glede percepiranja ženskega telesa. 

Obravnava bolanega telesa je bila sicer deležna precejšnjih kritik, še zlasti pa v 

devetdesetih, ko so v ospredje prišli body art projekti, ki so obravnavali tudi teme AIDSA. 

Kritiki so bili mnenja, da je tovrstna umetnost sporna, ker je zaradi sočutja do obolelih ne 

moremo več gledati kritično, pač pa lahko z njo zgolj soglašamo, čeprav se nam kaže kot 

serija neprijetnih podob, s katerimi se najraje ne bi soočili (Spacal, 2004, str. 46). 

 

S to kritiko se lahko le delno strinjamo, saj so ženske umetnice v 70. in 80. veliko prispevale 

k razumevanju drugačnega telesa in so kot take nedvomno vredne obravnave. 

Zlasti Hannah Wilke je svoje telo izpela do skrajnosti, kar se je dokončno pokazalo prav v 

času bolezni. Njen projekt obsesivnega uprizarjanja v razmerju do ženskosti je ostajal enak, 

vendar pa se je percepcija njene umetnosti povsem spremenila. Niso je več razumeli kot 

vase zaverovane lepotne kraljice, marveč kot trpečo umetnico, ki iz bolečine ustvarja 

umetnost (Jones, 2002). 

Bolečina oz. bolezen pa je služila kot ‘navdih’ tudi nekaterim drugim umetnicam, katere 

so beležile propadanje lastnega telesa. Kot smo že omenili se je Hannah Wilke v času svoje 

bolezni in bližajoče smrti upodabljala v pozah Venere, poljska umetnica Katarzyna Kozyra 

(Slika 7) pa nekaj let kasneje svoje bolno telo pokaže v pozi ležeče Olimpije. Če je 

Manejeva Olimpija vsa lepa in okrašena, je Olimpija Katarzyne Kozyira realna, soočena z 

boleznijo in smrtjo. Učinek na gledalca je tako močan, da se lahko poveže z njenim 

trpljenjem. Sporoča nam, da žensko telo ni le stvar lepote in občudovanja za moške, temveč 

mnogo več.  
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Obe avtorici sta želeli s to gesto opozoriti na pričakovane družbene norme, na močno in 

lepo telo, po drugi strani pa postopke zdravljenja narediti berljive in s tem smrti podeliti 

smisel.  

 

 
Slika 7: Katarzyna Kozyra, “Olimpia”, 1996 

  
 

Zelo jasno je, da nam omenjene avtorice s pozo sporočajo odnos do sveta, ki ni nujno 

pozitiven.  

Izvajanje raznolikih poz jim je omogočal ravno medij fotografije. V 20. stoletju so zlasti 

ženske avtorice (zraven že omenjenih še: Jo Spence, Nan Goldin in mnoge druge) 

fotografske avtoportrete izkoristile za raziskovanje lastne identitete in seksualnosti ter 

preizpraševanje družbenih tabujev in norm.  

Prav medij je bil tisti, ki je mnogim avtoricam, tudi fotografinji Jo Spence, omogočil 

raziskovanje v terapevtske namene. Po ugotovljeni diagnozi raka na dojki se je začela 

osredotočati na vprašanja identitete ter duševnega in telesnega zdravja. V tem času sta 

nastala njena ključna projekta “Cancer Sock” (Slika 8) in “Picture of Health?” (Slika 9). 

Svoj pogled na bolezen in svojo bolečino je predstavila skozi fotografijo in fotografsko 

montažo. Ob soočanju z lastno boleznijo pa je pričela širiti tudi zavest o fototerapiji. 
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Slika 8: Jo Spence, Cancer Shock, Photonovel, 1982 

 

  

Slika 9: Jo Spence and Terry Dennett, The Picture of Health?, 1982–86 

 
 

»Jo Spence je bila dokumentarna fotografinja, ki je skozi svoja dela skušala predstaviti 

teme socialnih in političnih sprememb ter feminizma. Bolezen pa je bila razlog, da je začela 

svoje telo dokumentirati, ker ni želela biti samo objekt zdravniških raziskav, pač pa nekdo, 

posameznik, ki raziskuje samega sebe. Skozi fotografije je razložila svoj občutek nemoči, 

ki ga je imela kot pacientka, in svojo nebogljenost, ki jo je občutila v odnosu do zdravnikov 

in sester v javni ustanovi. S tem je želela prikazati bitko, ki jo posameznik bije v odnosu 

do tistih v državi, ki imajo moč. Svoje ravnanje v tej emotivni krizi je poimenovala 

fototerapija – zdravljenje ob pomoči fotografije.« (Peljhan, 2015, str. 22) 
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Jo Spence je sodelovala s fotografinjo Rosy Martin, s katero sta leta 1983 fototerapijo 

razvili v prakso za pomoč posameznikom. Ta praksa je temeljila na podoživljanju –  analizi 

družinskih albumov, na način, da je posameznik z njihovo pomočjo rekonstruiral svojo 

življenjsko zgodbo. 

  

Eden izmed njenih prvih fototerapevtskih projektov je delo z naslovom ‘Beyond the family 

album’ (Slika 10), ki je poznan prav zaradi retroaktivnega ukvarjanja z avtoportretom. V 

njem je skozi analizo starih družinskih fotografij iskala pomene, ki so se nekje na poti 

izgubili. Skozi dekonstrukcijo lastne vizualne podobe je želela ‘identificirati’ način, po 

katerem je bila sestavljena v žensko, kot je bila (Spence, 2005, str. 230). 

 

Kasneje pa sta (skupaj z Rosy Martin) z naturalističnim pristopom k fotografiji pred kamero 

uprizarjali različne življenjske dogodke. Fotografije iz družinskih albumov so jima služile 

za ponovno ustvarjanje scen, ki so omogočale vračanje v preteklost in podoživljanje za 

posameznika (njiju) pomembnih dogodkov. Bili sta mnenja, da je skozi tak fototerapevtski 

proces mogoče preoblikovati svoj imaginarni pogled na svet in posledično omogočiti 

delovanje v smeri realizacije in transformacije realnega. 

Leta 1986 je Spence napisala knjigo z naslovom Putting myself in the picture, ki je 

politična, osebna in fotografska avtobiografija in prikazuje njeno popotovanje in ugotovitve 

o uporabi fototerapije v zdravilne namene. Dejala je, da je vzporedno s procesom 

zdravljenja bistvo fotografiranja, izdelave in “konzumiranja” fotografij to, da sprejmeš 

vlogo aktivnega subjekta, na način, da ozavestiš lastne pravice in moči v bolezni. 

Ustvarjalni proces je zanjo predstavljal pot odkrivanja same sebe na način zavedanja same 

sebe in dvigovanja samozavesti. Postala je aktiven raziskovalec, opazovalec, mislec in 

producent fotografij.  

Jo Spence (Spence, 2005, str. 264) je bila mnenja, da fotografiranje simbolizira nas same, 

saj vsaka odločitev za fotografijo temelji na notranjih merilih; tistemu, kar vidimo, 

pripišemo pomen, ker ima vizualna informacija, ki nas je pritegnila, neki pomen za nas.  

Fotografije so sestavljene iz večih pomenov in plasti, od katerih je prav vsaka lahko 

terapevtsko pomembna. Predstavljajo pa tudi pomemben način komuniciranja, saj nam 

fotoaparat kodira zanimiva sporočila. 
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Slika 10: Jo Spence, Beyond the family album, 1976 
  

 

Značilnosti fotografskih projektov Jo Spence so bile, da je s pomočjo svojega telesa 

raziskovala načine konstruiranja socialnih identitet z uporabo fotografij. Njene začetne 

fotografije so bile družbeno kritične, saj se je  z njimi upirala idealiziranim podobam 

komercialne fotografije. Kasneje pa so njena dela postala pomembna zlasti zaradi 

ozaveščanja in spreminjanja starih vzorcev. Kot omenjeno je Spence postavila temelje 

fototerapije. S pomočjo fotografije ji je uspel uvid v vrinjene elemente nezavednega 

(Martin, 2009). 

 

Jo Spence in Rosy Martin sta v procesu fototerapije največ uporabljali avtoportret, ki jima 

je omogočil širok spekter vlog, s pomočjo katerih sta analizirali najrazličnejše traume. 

Spence je umrla leta 1992, njeno delo pa skozi fototerapevtske delavnice ter predavanja 

nadaljuje Rosy Martin.  

 

Kot zadnji primer omenjamo dela ameriške fotografinje Nan Goldin, ki so zaradi načina in 

uporabe t. i. snap shot fotografije nekoliko drugačna v formalnem smislu od predhodno 

omenjenih, v konceptualnem smislu pa so jim zaradi podobnih izhodišč (obravnave 

psihične in fizične bolečine) zelo blizu.  

Nan Goldin, leta 1953 rojena fotografinja, je imela zelo razburljivo življenje. Skozi svet 

fotografije je spoznavala svet resnice, saj so njena dela temeljila na dokumentiranju 

marginaliziranih posameznikov, s katerimi je živela. Redno je fotografirala življenje v 

“podzemlju” in ob tem razvila t. i. snap shot fotografijo, za katero je značilno veliko 
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nasičenih barv in uporaba bliskavice. Tudi njene fotografije so  bile zaradi povsem novega 

načina fotografiranja deležne številnih kritik, zlasti iz strani fotografskih kolegov, ki so 

cenili klasične načine fotografiranja. Nan Goldin se za kritike ni menila, saj je bila zanjo 

resnica, ki jo je ujela v trenutku, najpomembnejša. Značilnosti njenega dela so prav v tem, 

da s svojimi fotografijami ni želela prepričevati gledalcev, ampak ustvarja fotografije 

zaradi lastnega spomina. Beleži posameznike, ki jim je blizu, sebe v težkih življenjskih 

trenutkih (ko se odvaja droge, ko žaluje in se samopoškoduje, trpinči in muči). Iskreno in 

brutalno se pokaže fotoaparatu. Skozi fotografijo jo spremljamo od najstniških let in vsa 

leta nasilnega partnerskega odnosa (O'Brien, 2011). 

 

S fotografskimi beležkami še danes ustvarja neke vrste albume oziroma dnevnike, preko 

katerih se spominja dogodkov in ljudi. Spremljala je, kako se je njeno »pleme« (vključno 

z njo samo), kot imenuje svoj krog prijateljev in znancev, soočalo s svetom. Zelo 

pomembno ji je bilo ohraniti zgodovino in spomine na ljudi, saj je že v otroštvu bila 

soočeno z veliko izgubo, ko je njena starejša sestra naredila samomor (prav tam). 

Nan Goldin je imela težave z zasvojenostjo. Leta 1986 je po izidu knjige The Ballad of 

Sexual Dependency dve let preživela zaprta v svoji sobi. Edini stik z zunanjim svetom so 

bili preprodajalci. Leta 1988 se je »prebudila« in se odločila za zdravljenje odvisnosti. 

Ponovno jo je začel zanimati svet, s pomočjo fotografije je začela  na novo odkrivati samo 

sebe (preko avtoportreta) in svoje telo brez droge. Ker je v  času zasvojenosti večinoma 

živela v svetu teme, je svetloba zanjo po zaključenem zdravljenju bila nekaj neverjetnega. 

Očarana nad njo je ugotavljala, kako svetloba vpliva na barvo predmetov. Ukvarjanje s 

svetlobo pa je imelo zanjo tudi simbolni pomen, saj je iz sveta teme (droge) začela prihajati 

na svetlobo. 

Dogodke je beležila ves čas, in prav to “stalno” pripravljenost ji je omogočala snapšot 

fotografija, za katero ni nujno, da je tehnično popolna, ker je pomembneje ujeti trenutke in 

se vanje vživeti ob gledanju fotografij. Kvaliteta njenih fotografij se kaže v povezavi z 

odnosom in čustveno vezjo med njo in portretirancem.  Obsesivno je raziskovala intimni 

svet boemske newyorške srenje, kateremu je tudi sama pripadala. Najbolj odlično se to 

raziskovanje zrcali v srhljivem avtoportretu, narejenem en mesec po tem, ko je bila 

pretepena (Nan One Month After Being Battered, Slika 11) iz leta 1984. 

Nan Goldin se iskreno pokaže fotoaparatu, preko katerega jo spremljamo vse od najstniških 

let. 
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Slika 11: Nan Goldin, One Month After Being Battered, 1984 

 

Primerov ženskega samoupodabljanja v umetnosti je veliko, sami smo se omejili na 

najreprezentativnejše primere, skozi katere smo poskušali razumeti vzgibe obsesivnega 

samoupodabljanja v širšem kontekstu. S pomočjo fotografije so omenjene avtorice 

raziskovale, kako je telo predstavljeno v družbi in v medijih, v svojih delih so se 

osredotočale na pojave specifičnih fotografskih načinov gledanja na telo in vlogo 

fotografije pri oblikovanju poželenja po telesu. Za raziskovanje lastne identitete in 

izražanje osebnih stališč so pogosto uporabljale fotografski avtoportret, ki se je izkazal za 

najučinkovitejši medij za izzivanje dominantnih ideologij o spolu in lepoti.  

Feministični avtoportret je tako ena od najbolj uspešnih in hkrati najbolj kontroverznih 

strategij ženskega aktivnega posega v svojo reprezentacijo kot individualne akterke 

(Filipović-Sandalj, 2015, str. 18–19). 

Avtoportret je tista umetnostna zvrst, ki omogoča največjo stopnjo samopovpraševanja in 

s tem samorefleksije, kar je bilo še posebej pomembno za (omenjene) ženske avtorice, ki 

so si morale zaradi zgodovinske prezrtosti vedno znova same izboriti lastno subjektivitetno 

pozicijo, s katere so se lahko izražale kot ženske. Avtoportret umetnicam omogoča, da se 

vzpostavljajo kot samostojni subjekti, s čimer lahko presežejo pozicijo negativnega 

Drugega, ki jim je bila zgodovinsko pogosto dodeljena s strani patriarhalno naravnane 

družbe (Spacal, 2004, str. 53). 

In kot pravi Amelia Jones (Jones, 2002, str. 194), je uprizarjanje subjekta skozi avtoportrete 

eden izmed ključnih elementov feministične umetnosti, ki ustvarja umetnico »kot telo in 



26 

 

um, s tem pa spodkoplje kartezijansko razlikovanje med kogitom in korpusom, ki ohranja 

maskulinistični mit moške transcendence.« 

 

4 POTROŠNIŠTVO – OBLIKOVALEC DANAŠNJE 

DRUŽBE 

 

Zadnja desetletja ameriške kulture (zadnje desetletje tudi v Sloveniji) so viški produkcije 

temeljno gonilo potrošniškega kapitalizma. Prehod v potrošništvo pomeni, da delavec ni 

uporaben le kot proizvajalec, temveč tudi in predvsem kot konzument. Ekonomija, ki bazira 

na množični produkciji, ne potrebuje le kapitalistične organizacije, temveč tudi 

organizacijo potrošnje ter lagodja. Množice morajo biti zato izobražene v tem potrošniškem 

duhu, potreben je nov idealni osebnostni tip posameznika z notranjo željo po trošenju. 

Ustvarila se je množična propaganda, ki spodbuja ljudi k večjemu trošenju, kot ga dejansko 

potrebujejo. Oglaševanje pa ustvarja želje po imetju novih stvari in temelji na zunanjemu 

izgledu – ustvarja družbo spektakla. Dober potrošnik je vedno nezadovoljen, nemiren, 

anksiozen, zdolgočasen – trošenje zato predstavlja nov način osrečevanja, ko lahko s 

posedovanjem materialnih dobrin žanješ aplavz in zavist drugih (Lasch, 2012, str. 71–94). 

Ideje potrošništva so postopoma prešle v vse plasti družbe – tudi v umetnost. Niso se 

spremenile le same umetniške prakse, temveč se je predvsem zamenjala kapitalistična 

paradigma – od poudarka na produkciji in z njo na konceptu blaga smo prešli k paradigmi 

potrošništva. Ta prehod pogojuje tako družbeno stvarnost in kulturo kot umetniško 

delovanje.  V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti potrošniške družbe in umetnost, ki 

je nastajala in še nastaja v njenem času. 

Potrošniška družba gradi svoje bistvo na reklamiranju in promoviranju. Posledično se tako 

zlivajo realnost in iluzije, zmage in porazi, dobički in izgube, kritike in nekritičnost v 

sistemu totalne konkurence, ki posameznika na nepredvidljiv način naredi nemočnega 

(Kurtz, 2000). 

V takšni družbi ljudje ponotranjijo svojo odvisnost od trga tako, da le-ta “naddoloča” 

njihove želje in potrebe in s tem njihovo vsakodnevno vedenje v družbi. Trg ni le prostor 
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blagovne menjave, temveč celovite socialne interakcije, ki skrbi za izmenjavo materialnih, 

sociokulturnih in simbolnih dobrin (Zupanič, 2002, str. 5). 

Rezultat potrošniške družbe je multimedija, ki je kot taka postala spektakel tehnološke 

kulture, ki generira informacije in zabavo v medijski spektakel. Z razvojem nove 

tehnologije se na novo oblikujejo družbe in kulture. Spektakel je postal značilen za 

globalizacijo. Debord (1999) pravi, da resnični svet postanejo preproste slike, ki 

zmanipulirajo in pripeljejo do hipnotičnega obnašanja. Ne gledamo več skozi svoje oči, 

vidimo tisto, kar nam je prikazano.  

Kot rečeno je vsakdanjost estetizirana v obliki spektakelskih dogodkov in fascinantnih 

učinkov, ki se dogajajo v vseh sferah; od politike do kulture.  Najbolj vidni pa so ti učinki 

v polju oglaševanja, ki je postal “priviligirana oblika diskurza”, kjer se reklame ne nanašajo 

več na realne lastnosti proizvodov, temveč povezujejo predmet s konotacijami 

življenjskega stila (Zupanič, 2002, str. 6).  

Družba, ki diha skozi kapitalizem, se ni preobrazila le v smeri čedalje večjega potrošništva, 

ampak so se spremembe zgodile tudi na ravni posameznika, ki je v to družbo vpet. 

Estetizacija družbe postaja vsesplošen pojem. Estetika življenjskega stila postaja cilj, saj 

posega tudi po “stylingu” duše in telesa. Potrošništvo ves čas spodbuja nakup blaga in ga 

estetizira, da postane privlačno (Strehovec, 1994).  

Tako tudi ni nič čudnega, da so spletni profili uporabnikov “polni” informacij in lepih 

podob, saj skušajo ustvariti drugačno – druženo aktualno podobo posameznika. Pomebno 

je pokazati, kako se prehranjujemo, kako preživljamo prosti čas, kako pomembne prijatelje 

imamo … Vse to šteje in prispeva k višji ceni posameznika, ki v takšnih postopkih 

prostovoljno sodeluje in postaja samo “blago”.  

V potrošniški družbi ni več pravih vrednot, saj so temeljne vrednote popačene. Danes se 

posameznika vrednoti in ocenjuje le preko njegove zunanjosti, socialnega in ekonomskega 

položaja, uspešnosti, kariere itd., zanemarja pa se vse ostalo, od prijaznosti, zanesljivosti, 

spoštljivosti itd. Sodobna potrošniška družba je individualistično naravnana, saj ne podpira 

kolektivizma, kot je to veljalo za prejšnje družbe (Zupanič, 2002). 

Vse večji individualizem pa so sprožila tudi socialna omrežja, s katerimi se je pojavil nov 

svet, svet neskončne samopromocije po eni strani in svet voyerizma po drugi. V jedru nove 
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življenjske filozofije je, da ne gre za svet kot univerzum, temveč za soobstoj alternativnih 

svetov, katere je nujno potrebno izkusiti (prav tam). Ti novi svetovi se kažejo kot profili na 

socialnih omrežjih, kjer si posameznik z dnevnim urejanjem le-teh zavestno spreminja telo 

(s pomočjo manipulacije fotografij) in življenje v predmet oblikovanja. Iz dneva v dan si 

organizira lastno predstavitev v družbi in pri tem posega po različnih prostorih, s tem pa 

izbira svoj čas, ki teče drugače od realnega.  

Spremenjene družbene razmere pa so vplivale tudi na vlogo umetnka, ki je postala 

malodane le ena izmed ostalih vlog. Umetnik, spremljevalec svoje družbe, je umetnino 

postavil v njen družbeni kontekst in tako postal del potrošniške družbe. Današnji “tempo” 

sili umetnika (in vse ostale) v nenehno vlogo promoviranja samega sebe in svojih del. 

Umetniki se z izbranim slogom oblačenja in načinom življenja ves čas kažejo s svojimi deli 

in navijajo zanje. Posledično je prav zaradi avtorja samega in njegovega glamurja tudi aura 

sodobnh del močnejša.  Ustvarjanja glamurja in poze v umetnosti sicer segajo že v 60.  in 

70. leta 20. stoletja.  

Kot primer umetnika, ki je prvi umetnost tesno povezal s kulturno industrijo, poslovnostjo 

in svetom medijev, Baudrillard izpostavi popart umetnika Andya Worhola. »Ravno on je 

bil tisti, ki je kot prvi vpeljal moderni fetišizem, trans – estetski fetišizem, fetišizem podobe 

brez kvalitete, prisotnost brez želje.« (Baudrillard, 1999, str. 273) 

Andy Warhol je s svojim delom, imidžem, pogledi in samim načinom življenja anticipiral 

umetniškost svojega časa in definiral položaj umetnika v hiperrealnem in simuliranem 

svetu. Njegov cilj je bil pokazati vsebino, kot bi bila “image” ali kar embalaža. Razlog za 

takšen način razmišljanja je bila ekonomska rast Amerike, ki se je na način visokega 

vrednotenja trivialnega kazala na vsakem koraku v družbi.  

Povezanost kulture in ekonomije je že od nekdaj precej močna. Kajti tudi ekonomija ima 

zraven blagovne forme vedno tudi kulturno plat, obratno pa ima kultura ekonomsko. 

Kapitalistična kultura je zreducirana na en sam segment življenja: na potrošništvo. Geslo 

današnjega časa se glasi: “Trošim, torej sem”, svet je tako postal posameznikov dizajn in 

predpogoj za obstoj (Kurtz, 2000, str. 30). Kurtz še ugotavlja, da skuša takšna totalitarna 

zahteva celotno življenje preliti v “takt” blagovne produkcije in blagovne potrošnje tako, 

da ne ostane prostora za drugačna vedenja in dejavnosti. Tudi nekatere druge momente 
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življenja, kot na primer spanje, sanje, nepotrošni čas, izključuje ali pa jih dopušča le toliko, 

kolikor jih lahko spremeni v blago. 

Vpliv potrošništva pa se v sodobni umetnosti (in tudi že umetnost v 90.) kaže kot 

vsesplošna težnja h glamurju in showu. Umetniki se ukvarjajo s svojim izgledom, ki stopa 

v prostor umetniškega dela (kot primer bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili dela 

angleške umetnice Tracey Emin, najznačilnejše predstavnice takšne družbe). 

4.1 Primer: Tracey Emin 

Leta 1963 v Londonu rojena umetnica je znana po izjemno osebnih in odkritih delih, 

pogosto tudi škandaloznih. V ospredje postavlja svoje življenje, a ohranja mero igrivosti 

ter samoironije. Pogosto izraža jezo in obup, a tudi romantiko in hrepenenje. Tracey Emin 

zase pravi, da je glamurozna in vznemirljiva. Lahko bi rekli, da je tipična predstavnica 

umetnikov potrošniške družbe, ki je svoja najradikalnejša dela ustvarila v 90. in katere dela 

temeljijo na ideji glamurja in šova. Spada v generacijo umetnikov, ki so se rodili v 

šestdesetih in začeli ustvarjati v osemdesetih in devetdesetih letih. Z deli in razstavami so 

radi šokirali javnost. Razvpiti Damien Hirst, brata Chapman, Chris Ofili, čigar Devico 

Marijo je nekdanji njujorški župan Rudy Giuliani opisal kot nagravžno ... 

 

»Tracey Emin je zaslovela že leta 1999, ko je v galeriji Tate Modern v Londonu kot 

nominiranka za Turnerjevo nagrado razstavila delo My Bed (Slika 12), ki ji sicer ni prineslo 

nagrade, je pa poželo veliko pozornosti. Razmetana postelja je bila namreč umazana s 

telesnimi izločki, na tleh okoli nje so ležali kondomi, hlačke z madeži od menstruacije in 

podobno. Tracey Emin je zatrdila, da je posteljo ohranila v popolnoma takem stanju, kot je 

bila po njeni globoki depresiji, ki so jo povzročile ljubezenske težave in zaradi katere je 

več dni preživela med rjuhami.« (Zupanc, 2014, str. 28) 

http://www.damienhirst.com/
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Slika 12: Tracey Emin, My Bed, 1998 
 

 

Tracey Emin je bila s svojo podobo zelo zanimiva za medije, svojo popularnost pa si je 

večala z goloto in oblačili znanih modnih kreatorjev. Danes ustvarja drugačna dela, za delo 

Moja postelja, nekdaj škandalozno instalacijo, pa si želi, da bi jo danes razumeli kot 

"prisrčen" delček zgodovine in "portret mlade umetnice", kakršna je nekoč bila (prav tam). 

 

 

5 PREZENTACIJA TELESA V ČASU POTROŠNIŠKE 

DRUŽBE 
 

5.1 Body art kot odgovor na družbene spremembe 

»Body art se je kot samostojna zvrst uveljavil že konec šestdesetih in v začetku 

sedemdesetih let dvajsetega stoletja. V tem času je bilo v ospredju zanimanja predvsem 

raziskovanje samega medija in kaj zmore le-ta povedati. V skladu z modernistično 

orientacijo so v performansih iskali njegove meje ter zmožnosti in se navduševali nad 

samim materialnim telesom.« (Tratnik, 2009, str. 179) 

Okoli leta 1970 je vladala močna želja po zelo neposrednem upravljanju, vodenju, 

obvladovanju telesa in bolečine.  

»Prehod iz šestdesetih v sedemdeseta leta dvajsetega stoletja, na katerem se je začel 

intenzivno pojavljati performans in znotraj njega body art, je bil obenem čas družbenega 

preloma. Upor in prevpraševanje družbenih vrednot sta segla tudi na to področje; eno 

pomembnih vprašanj je bila svoboda in s tem tudi svoboda telesa. V zraku sta bili 
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eksperimentiranje in iskanje novih izkušenj, dejavna je bila kultura svobodne ljubezni in 

mamil.« (Murnik, v Tratnik, 2009, str. 178) 

Značilnost tedanjih body art projektov je, da so se ukvarjali predvsem z identiteto telesa, 

koža pa je predstavljala mejo med zunanjim in notranjim svetom ter stik, ki je bil pogosto 

boleč ali z veliko rano (nap. Gina Pane, Marina Abramovič …). 

5.1.1 Primer: Gina Pane (1939–1990) 

Leta 1939 rojena francoska umetnica italijanskh korenin je bila v 70. članica t. i. Body art 

gibanja "Art corporel".  

V času njenega ustvarjanja so družbenopolitični nemiri, ki so rušili ustaljene vrednote, 

vplivali na delovanja mnogih umetnikov. Gina Pane (1939–1990), ki je v sedemdesetih 

letih delovala v Parizu, je v tem času izvedla več body art performansov, v katerih je z 

britvico zarezovala v svoje telo (v zapestja, obraz, trebuh in v druge predele).  

»Zanjo je bila bolečina teh akcij ritualizirana, verjela je v njen očiščevalni učinek – ne 

toliko zase, temveč predvsem za družbo; njeno delo je bilo potrebno, “da bi doseglo 

omrtvičeno družbo". Na primer v performansu Escalade non anesthésiée (izvedenem leta 

1970 in 1971 v njenem ateljeju) je hotela usmeriti prst na pasivnost omrtvičene 

(anestezirane) sodobne družbe, ki se ni premaknila ob naraščajočem nasilju ameriških čet. 

Ustvarjalka se je bosa vzpenjala po posebej izdelanem stopničastem okvirju, sestavljenem 

iz ostrih, narezanih kovinskih delov.« (Murnik, v Tratnik, 2009, str. 182) 

Umetniške akcije Gine Pane so bile povezane z uporom in kritiko kapitalistične družbe. Z 

ranami, ki si jih je povzročala, je sporočala, da je telo potrebno dojemati širše; ne samo kot 

nekaj, kar je v njeni lasti, temveč kot družbeno telo, ki je podrejeno spolnim, kulturnim, 

družbenim in političnim bremenom. Performans Psyché (Slika 13), v katerem je na trebuh 

z britvico zarezala štiri ravne črte v obliki križa, so bile krvav, boleč in ritualiziran upor 

prihajajočim družbenim normam, ki določajo žensko zgolj kot lepo in privlačno moško 

družico.  
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Slika 13: Gina Pane, Psyche, 1974 

 

5.2  Različne “pojavnosti” body arta v času potrošniške družbe 

S transformacijo telesa nam umetnost 20. stoletja kaže del svoje zgodovine: govori o 

spopadu načinov reprezentacije, lepoti, o spopadu z institucijami, s socialnimi in 

ideološkimi konteksti. »To spreminjanje telesa lahko opišemo kot neprekinjen spopad z 

naravo telesa, kot razpiranje sodobne zgodovine telesa, ki se iz svoje vpetosti v naravo 

vedno bolj naseljuje v polju umetnega in izumetničenega.« (Kunst, v Zupanič, 2002, str. 

18) 

Zgodovina body arta se je spreminjala. Osemdeseta so se nagibala k bolj gledališkim 

performansom in telo izpostavljala kot sredstvo naracije. 

 »Body art v 90. je obsegal umetnikovo uprizarjanje lastnega telesa, skupaj s seksualnimi, 

rasnimi in drugimi posebnostmi. Telo je postalo eden izmed sredstev političnega protesta 

ali mehanizem, s katerim se sebstvo lahko realizira in na katerem se soočata javno in 

zasebno.« (Jones, 2002 str. 20–22) 

5.2.1 Primer: Eclipse 

Primer takšnega delovanja (nekoliko kasneje) umetnikov v Sloveniji je bil tandem Eclipse, 

ki sta ga tvorili Tina Kolenik in Samira Kentrić. S  performansom  Pax Slovenica (Slika 

14), leta 2004, sta v galeriji Kapelica, na način ljubezenskega akta med živimi in mrtvimi, 

prikazali spravo Slovencev. »S Pax Slovenica sta se prvič lotili slovenske pereče 

problematike domobrancev in partizanov, s katero sta problematizirali eno bolj razvpitih in 

delikatnih tem slovenske zgodovine, ki se kaže skozi še vedno aktualno potrebo po spravi. 

Ker takrat spomenika, ki bi se poklonil tako žrtvam partizanov kot tudi žrtvam 
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domobrancev, še ni bilo, sta skušali Eclipse z metaforiko ljubezenskega akta kot 

pomiritvenega akta združiti dva partikularna spomenika v eno samo podobo. Ljubezenski 

akt se zgodi med živim in mrtvim, rdečim in belim, 'žrtvijo in rabljem'.« (Brvar, 2009, str. 

10) 

 

 

Slika 14: Eclipse, fotografija Max Modic, 2004 

  

5.3 “Nezadostno” telo 

Celotna 90. so na področju body arta telo vedno bolj odpirala in razpirala, dokler se na 

prelomu tisočletja le-to ne prične drobiti in razgrajevati. Z nastopom digitalne dobe, 

razvojem računalništva in bionike, se je začelo telo kazati kot nepopolno in nezadostno, 

zato ga je bilo potrebno na novo definirati.  V sodobni družbi so tako ponovno postala 

aktualna vprašanja, kaj se dogaja s telesom v odnosu do jaza. 

Že nekaj časa smo lahko priče vse večjemu trendovskemu obratu od notranjosti k 

zunanjosti, ki sili subjektivnost k temu, da postane nevidna. V družbi potrošništva se 

posameznikova identiteta oblikuje na osnovi njegovega telesa in zunanje površine. 

Posameznikov jaz se izraža preko izgleda telesa, katerega poskušamo zaradi prilagajanja 

družbenim standardom ves čas spreminjati in prilagajati (z dietami, šprtom, kirurgijo). 
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Površina telesa danes na vsakem koraku žarči glamur in na izgubo notranjosti odgovarja s 

tem, da nakazuje več kot je mogoče videti (Strehovec, 1995). Jean Baudrillard vidi 

obscenost tovrstne površine v smislu, da to ni več tradicionalna obscenost tistega, kar je 

skrito, zatrto in prepovedano, temveč ravno nasprotno, to je obscenost vidnega. Takšna 

površina pa je običajno zloščena in gladka od slepečih učinkov (Baudrillard, 1999).  

Telo je v času potrošniške družbe postalo projekt, na katerem se gradi posameznikov 

značaj, njegovo oziroma njeno sebstvo. Sodobni standardi lepote, ki danes ne naslavljajo 

le žensk temveč vse bolj tudi moške, poudarjajo pomen telesne vitkosti, mladostnega 

videza in drugih, pogosto težje dosegljivih idealov (Zupanič, 2002).  

Kot lahko iz napisanega vidimo, je danes identiteta posameznika definirana zgolj preko 

telesa. Telo je postalo platforma za samopredstavljanje in samopromocijo. Postalo pa je 

tudi mesto družbene stigmatizacije, če odstopa od standardov sprejemljivosti. 20. stoletje 

je ustvarilo novega človeka, pretirano samozavestnega, usmerjenega samega vase in 

nenehno zaskrbljenega zaradi svojega izgleda in zdravja. 

Bojana Kunst se sprašuje, s kakšnim telesom smo izstopili iz 20. stoletja; po trdem dialogu 

z njegovo idealno podobo, po radikalnem razkritju njegove notranjosti, kontekstov, 

intimnosti in jezika spola obstaja samo še vprašanje, kakšna je novodobna mikavnost 

obtolčenega in gnijočega (če sploh).  

 

V današnjih primerih sodobne umetnosti lahko vidimo, da se “težke” teme nekako umikajo, 

saj je v ospredju telo kot blagovna znamka, kot nekakšen “displej – površina za 

oglaševanje”, ki se umika prikazovanju ranljivega, ker to ni v skladu s predstavo današnjega 

časa, saj mora biti telo predvsem optimizirano za vrhunsko medijsko in spletno 

predstavitev.  

 

“Bodybuilder” je bil značilni lik obrata od notranjosti k zunanjosti, ki sili subjektivnost k 

temu, da postane nevidna. “Bodybuilderstvo” je simptomatična oblika ukvarjanja s telesom 

kot z nečim, kar se lahko razvija glede na ideal, in to tako, da se subjekt usmerja na 

posamezne dele telesa, ki se zdijo večji od njegove celote, in podobno odkriva fizično telo 

v njegovih novih razsežnostih, ga estetizira in vključuje v posebno filozofijo prinašanja na 

dan skritih stvari (Strehovec, 1995). 
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Pogosto se nam zdi, da telo ni še nikoli bilo tako prisotno, kot je danes – a to je prisotnost 

njegove podobe, ki nam kaže, kako lahko podaljšujemo njegov obstoj in načrtujemo 

njegove užitke z ekonomsko dosegljivimi metodami kultiviranja. Ob tem pa lahko rečemo, 

da telo ni bilo še nikoli tako šibko navezano na svojo naravo. Telo in človek sta ponovno v 

transformaciji, postajata vse bolj predmet tehnološkega in genetskega razpolaganja (Kunst, 

2003). 

Nastopila je doba “dizajniranja” človeka na vseh ravneh, saj se posameznik danes vidi kot 

vrhunec umetniškega dela. Ukvarjanje s sabo na vseh ravneh je postalo projekt, ki je 

prerasel v vsesplošno obsedenost. Nujnost zdravega načina prehranjevanja, prevzemanje 

novih oblik s pomočjo plastične kirurgije, nenehno ukvarjanje s športom so sredstva, s 

katerimi se skušamo oprati krivde, ki nam jo nalaga čas potrošništva. Po njegovi logiki 

nismo bili nikoli bolj sami odgovorni za bolezni, ki se nam zgodijo. Danes je ideja o 

nenehni predelavi svoje osebnosti živa bolj kot kdajkoli prej. Na voljo je nešteto knjig za 

samopomoč, svetovanje in osebno rast. Vedno smo lahko boljši, tako fizično kot tudi 

psihično (Zupanič, 2002). 

Ker je imperativ lepote potrošniške družbe skrbeti za svoj videz, biti vedno “fit”, nam to 

nenehno ukvarjanje s samim sabo povzroča stres in nas po drugi strani dela nemočne.  

Problem obsedenosti sodobne kulture s telesom je največkrat podan v znanem argumentu: 

kljub vsakdanjemu ukvarjanju s telesom (kamor spadajo vsi kulturni in komercialni režimi 

kultivacije telesa: tako stari higiena in moda, kot najnovejša dieta, plastične operacije, 

genetske modulacije), kljub občutku torej, da smo v stiku s svojim telesom, telo še nikoli 

ni bilo tako odtujen produkt kot danes. Prav tako pa tudi umetniško samoupodabljanje s 

svojim uprizarjanjem telesa torej ne počne v zadnji instanci nič drugega kot participira v 

tej neznosni komercialni mašineriji (Kunst, 2003).  

Bojana Kunst (prav tam) nadalje ugotavlja, da je telo kot komoditeta znotraj teh praks resda 

spremenjeno v objekt, a prav tukaj se lahko vrne kot učinkovita strategija: z obsesivnim 

samoupodabljanjem se postavi izven tradicionalnega razumevanja dihotomij 

narava/kultura, moško/žensko, belo/črno, naravno/umetno, originalno/replicirano. Ta 

komoditeta nam razkrije nekaj presenetljivega: sredi njenega umetnega jedra se nam kot 

grozljiv užitek pri Baudelairovi prostitutki vrnejo neznosna lokalnost telesa, vpetost in 

čutnost, strah in sočutje. 
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Telo je ves čas ostajalo pomembno “polje” za srečevanje različnih kritik družbenih 

sistemov. Za 90. leta 20. stoletja je tako značnilno, da se avtorji v performansih ukvarjajo 

tudi s problematiko potrošniške družbe in spremenjene vloge telesa v njej. V nadaljevanju 

predstavljamo body art umetnico Orlan, ki preblikuje svoje telo s pomočjo plastične 

kirurgije v novo identiteto in na ta način problematizira prudukt potrošništva – plastično 

kirurgijo, ki je kot sredstvo postala dostopna vsakomur. 

5.3.1 Primer: Orlan  

Francoska umetnica Orlan velja za eno najradikalnejših umetnic današnjega časa. Leta 

1990 je začela problematizirati pomen videza v družbi na način, da je iz sebe naredila živo 

skulpturo. Orlanova je uprizarjala “kirurški” teater in skušala svoj obraz spremeniti v 

idealno podobo.  Kirurški performansi so postopoma spremenili njen obraz po točno 

določenem načrtu (Monalisino čelo, nos Fontainbleuske Diane, usta Moreaujeve Europe in 

brado Botticellijeve Venere). Njeni performansi v 90-ih so bili izvajani kot direktna 

transformacija telesa, pri čemer je kombinirala kirurška sredstva in računalniško 

tehnologijo. Obliko obraza je spreminjala po računalniško oblikovani sliki, ki je vsebovala 

različne dele obrazov znanih umetnin. Taka novonastala podoba je bila  nato prenešena na 

Orlanin obraz.  

Bojana Kunst (Kunst, 1999) v svojem tekstu pravi, da umetnica vztraja na dekonstrukciji 

edinstvene identitete, ko deluje na lastni koži, tako da jo oblikuje in spreminja. Vsak njen 

kirurški poseg je video in filmsko dokumentiran in se začne z njenim branjem nekaterih 

besedil (Serres, Artaud itd.), včasih kar med samo operacijo, ko skalpel prodre, reže in 

spreminja strukturo njenega obraza (Slika 15). V galerijah pred občinstvom je tako s svojo 

skupino kirurgov dajala vpogled v oblikovanje nove podobe. Orlan je manifestativno 

demonstrirala somatično vidljivost, ki vedno bolj kaže razprto telo in ga tako vzpostavlja 

kot umetnino, s tem pa pritrjuje telesni prezenci, kjer tradicionalne fizikalne omejitve telesa 

ne igrajo nobene vloge več. 

S svojimi tedanjimi projekti je Orlan problematizirala željo potrošniškega posameznika po 

večni mladosti in “napeti” koži. Vendar ta želja ni nekaj novega. Če se ozremo po zgodovini 

(starodavnih zgodbah in mitologijah), lahko opazimo, da je človek od vedno hrepenel po 

kreaciji novega telesa, ki bi bilo nesmrtno, neobčutljivo in nepremagljivo. Zato torej tudi 

ni nič nenavadnega, da smo tako zlahka sprejeli spletna omrežja, katera so omogočila, da 



37 

 

telesa danes ne izginjajo. To se kaže v vsakdanji obsedenosti s fiktivno podobo, katera 

lahko večno živi v virtualnem svetu. Normalno je postalo delati stvari “brez” telesa, saj se 

brez njega lažje identificiramo z različnimi vlogami in vzpostavljamo različne identitete 

(hkratna prisotnost na večih profilih).  

 

 

Slika 15: Orlan, 1993 

 

Težko bi rekli, kakšno telo je danes tisto, ki ga umetnost ponuja kot nekaj, s čemer se bomo 

soočali v prihodnosti. Danes, v času potrošniške družbe, imamo sicer največ opravka z 

narcisoidnim telesom, ki je rezultat estetizacije vsakdanjega življenja in se manifestira v 

odtujenosti od svojega sebstva.  

Obstaja pa še ena smer, ki vključuje raznorodno moderno tehnologijo, internet ali robotiko, 

ki hoče razumeti, kaj se zgodi s telesom, če se spopade s tovrstno tehnologijo. S takšnimi 

projekti se je na primer v 90. ukvarjal Stelarc. Danes pa so podobni projekti postali že del 

resničnega življenja. Umetnost pa se je usmerila v bioznanost in druge smeri. 

5.3.2 Primer: Stelarc 

Stelarc je umetniško ime na Cipru rojenega performerja Steliosa Arcadiouja, ki je 

zaznamoval 90. s tehno performasi in virtualnimi stroji. “Njegova filozofija temelji na 

obsoletnem in zastarelem človeškem telesu v svetu telematičnih tehnologij.” (Strehovec, 

1994, str. 98) Stelarc ne interpretira telesa kot objekt želje, temveč kot projekt, čigar 

arhitekturo je potrebno spremeniti, in kot objet oblikovanja s pomočjo (takrat) sodobnih 
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tehnologij, kajti namesto spolnega razmerja med moškim in žensko postavlja v ospredje 

vmesnik med človekom in strojem (Strehovec, 1994). 

Stelarc je menil, da je potrebno razviti boljše vmesnike, ker telo ni samo biološko, temveč 

je v veliki meri odvisno od tehnologije. Danes po dvajsetih letih lepo vidimo velik napredek 

na področju robotike in izdeave protez v zdravstvu (na primer bionična roka na Sliki 17). 

Če je bila Stelarcova tretja roka takrat utopični projekt, je danes kot nadomestek (proteza) 

še kako resnična. 

V galeriji Kapelica je realiziral projekt visenja s Tretjo roka (Slika 16) v sodelovanju z 

ekipo univerzitetnih japonskih raziskovalcev, specializiranih v robotiki. Med visenjem so 

s Tretjo roko upravljale trebušne in nožne mišice s pomočjo zapletenega računalniškega 

sistema, ki je omogočal vrtenje roke v zapestju, kot tudi odpiranje in zapiranje dlani. Vse 

tri roke se je učil kontrolirati tako dolgo, da je (po nekaj mesecih) z njimi napisal eno 

besedo. 

Stelarc je mnenja, da je potrebno  ustvariti tako tehnologijo, ki bo prevzela, česar telo več 

ne zmore. Vključevanje tehnologije v telo  je zanj predstavljalo edino takšno možnost za 

uresničitev njegove ideje. »Ta simbiotsko pritrjena in vsajena v telo ustvarja novo razvojno 

spojitev, novega človeškega hibrida – organsko in sintetično sodelujeta, da ustvarita novo 

vrsto evolucionarne energije.« (Brvar, 2009, str. 23) 

Nove tehnologije so s Stelarcom sproducirale popolnoma nova človeška stanja. Stelarc 

telesu organizira in izumlja nove organe, jih presaja in vklaplja na naše nepopolno telo.  
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Slika 16: Stelarc,Third hand, 1995 

 

Slika 17: Primer bionične roke 

Ker je telo skupek kulturnega, političnega, socialnega in zgodovinskega konteksta, ki ga 

lahko doživljamo na različne načine, ostaja osrednja tema v umetnosti tudi danes. Zlasti 

socialna omrežja so tista, ki so povzročila premik v percepciji telesa. Z njihovim pojavom 

se je vse bolj razkrito telo iz polja umetnosti preneslo tudi v druge sfere. Predvsem ženske 

pa so tiste, ki svoje telo v številnih pozah in narejenih vlogah “ponujajo” na družabnih 

omrežjih. Objavljene fotografije so izrazito narcistične in kličejo po biti čimbolj viden.  
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6 PRISOTNOST NARCISIZMA V SODOBNI DRUŽBI IN NA 

SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

Hitri tempo življenja pogojuje nenehno menjavo življenskega stila, modnih oblačil, 

avtomobilov in lastnega videza. Povezan je s porastom novih medijev in interneta, ki je 

omogočil, da smo ves čas v stiku s svetom in trendi. Estetizacija vsakdanjega življenja je 

povzročila nastanek narcistične družbe, ki je postala osrednja značilnost današnjega časa. 

 

Lasch kulturo narcisizma označuje kot katalizator potrošniškega načina življenja in 

družbenega spektakla, saj z njim raste in se množi.  Narcizem je po njegovem mnenju 

funkcionalna osebnostna oblika potrošniškega kapitalizma. 

»Trošenje tako postaja terapija za osamljenost, bolezen, dolgočasje, pomanjkanje spolnega 

zadovoljstva. Zgodila se je tudi revolucija v navadah in vrednotah. Popolni preobrat v 

današnjem načinu življenja vpliva na delovne navade, vrednote ter definicijo uspeha, 

današnje vrednote so vrednote čim boljšega preživetja. Pogled na uspešnost se je spremenil, 

včasih je bil uspeh nagrada za delo, danes pa se pride do uspeha tako, da premagaš druge.« 

(Lasch, 2012, str. 71–94) 

Produkt take družbe je narcistični posameznik, katerega nadalje Lasch (1986) opisuje kot 

vsemogočno osebo, a tudi kot nekoga, ki potrebuje druge, da potrjujejo njeno 

samospoštovanje, s čimer premaguje svojo negotovost. V pozornosti, ki ji jo namenjajo 

drugi, vidi odsev lastnega grandioznega jaza, ali pa se pridruži tistim, ki zvezdništvo, moč 

in karizmo izžarevajo sami. »Patološki narcis je najbolje prilagojeni posameznik v 

modernih družbah.« (Lasch, v Štaudohar, 2014) 

Če Lasch opredeljuje narcisizem kot psihološko sestavo posameznika, ki je potrebna za 

delovanje sodobne družbe, ga Erich Fromm opredeli kot koncept, ki označuje osebo z 

veliko mero samoobčudovanja, občutkom večvrednosti, samopomembnosti in 

zaljubljenosti vase. Razdeli ga v tri kategorije: libidni, destruktivni in zdravi narcisizem 

(Fromm, v Lasch, 2012, str. 52). 

Danes smo s pojavom kulturnega narcisizma, ki je odgovor na tesnobnost in družbeno 

stanje ljudi, katerim primanjkuje varnega občutka, bliže interpretaciji Lascha, saj ti 

posamezniki zaradi primankljaja le-tega ustvarijo z “udeležbo” na socialnih omrežjih. 
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Hkrati pa se moramo zavedati, da je s pojavom spletnih omrežij začel nastajati drugačni 

narcisizem, tak, ki ne označuje samo stanja posameznika, temveč zaobjema naše skupne 

spreminjajoče se vrednote v družbi. Rezultat tega globalnega fenomena je novodobni 

narcist, ki je obseden s samoprezentacijo. Množični mediji in socialna omrežja ga 

postavljajo v položaj odvisnosti od mnoštva novih objav fotografij in komentarjev. 

Alicia Eler (Eler, 2013) pa novodobnega narcisa opiše kot osebo, ki »hlepi po pozornosti, 

neskončnem potrjevanju in tem, da ga kdo v množici ljudi opazi in všečka njegovo sliko 

ali objavo. Slike morajo zato biti zanimive in čim bolj intrigantne, da prinesejo večji in 

hitrejši učinek (v smislu všečkanja in komentarjev). Objavljajo se vse podrobnosti 

intimnega življenja, takoj se poslika dogodek ali kraj, kamor je pravkar prispel ter nov 

izdelek, ki ga je kupil. Vse njegovo življenje je povnanjeno. Odvisen je od tega, koliko 

ljudi spremlja objave in koliko ljudi se zanima zanj.«  

Iz napisanega je razvidno, da narcistična oseba  živi od »drame«, katero sama ustvarja na 

družabnih omrežjih in s tem dokazuje dejstvo, da za samospoštovanje potrebuje druge, saj 

ne more živeti brez občudovanja občinstva.  

V knjigi z naslovom Epidemija narcizma Twenge in Campbell (2009) poudarjata, da je k 

vzponu narcisizma prispevalo več dejstev: samoobčudovanje, starševska vzgoja, kjer je 

otrok center pozornosti, glorifikacija ter iskanje pozornosti na internetu. Narcisizem je rasel 

z generacijami v želji po boljši samopodobi, k temu pa je prispevala tudi razrast tehnologije. 

Samopromocija je s časoma postajala pomembnejša kot kadarkoli prej. Mladini (in ostalim) 

so na vsakem koraku na voljo najrazličnejši nasveti o tem, kako pomembno je izstopati na 

vseh področjih, kar bi naj omogočalo boljše življenje. 

Tudi Lasch (2012, str. 212–217) je nastanek tako množičnega pojava narcisističnih 

osebnosti pripisoval načinu, kako je množica strokovnjakov vzgojo otrok vzela staršem iz 

rok, s čimer se je vmešala v tradicionalne stopnje navezanosti, še posebej v navezanost na 

mater. Trdil je, da je izumiranje starih tradicij samopomoči začelo uničevati vsakodnevno 

usposobljenost ljudi na mnogih področjih in privedlo posameznika do tega, da je postal 

odvisen od države, korporacije in drugih birokracij. Psihološko dimenzijo te odvisnosti pa 

predstavlja prav narcisizem. 
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Socialna omrežja so omogočila porast narcisističnih oseb, saj na njih posameznik zadovolji 

potrebo po biti všeč. Facebook in druga socialna omrežja z 'všečkanjem' in nenehnim 

občudovanjem omogočajo posamezniku, da goji iluzije o lastni moči. Hkrati pa dajejo 

posamezniku lažen občutek neodvisnosti od družine in institucij, saj v resnici ne omogočajo 

svobode in razvijanja lastne individualnosti, temveč ravno obratno. Navidezna svoboda 

povečuje negotovost, katero uporabnik premaguje s pridobivanjem pozornosti drugih. 

»Medtem, ko “navaden” posameznik doživlja svet okoli sebe kot prazno divjino, ki jo lahko 

sam izoblikuje tako, kot si želi, pa je za narcisistično osebo svet okoli nje (le) ogledalo.« 

(Lasch, 2012, str. 213) 

»Posameznikovo samospoštovanje je odvisno povsem od javnega priznanja in 

odobravanja, vendar ne odobravanja dosežkov in dejanja, temveč osebnih lastnosti. Ljudje 

si več ne želijo, da bi jih cenili, ampak občudovali, jim zavidali, pri čemer jih slava kot taka 

ne mika tako zelo kot blišč in razburljivost zvezdništva.« (Lasch, 2012, str. 82)  

Nadalje Lasch (2012) ugotavlja, da skušajo družbene okoliščine vzpodbuditi narcisistične 

lastnosti, kot so šarmiranje, privlačnost, plitkost, nesposobnost sočustvovanja in žalovanja, 

izogibanje tesnejšim osebnim stikom, izogibanje navezovanju, nesposobnost empatije in 

žalovanja ter strah pred starostjo in smrtjo v različnih stopnjah v vsakem posamezniku itd. 

Narcizem ja način, ki nam omogoča razumevanje in psihološki vpliv na sodobne socialne 

in družbene spremembe. Predstavlja najboljši način za spoprijemanje s tenzijami in 

anksioznostmi modernega življenja. 

Prav družbene okoliščine pa so vplivale na nastanek Facebooka in ostalih socialnih omrežij, 

ki predstavljajo popolno okolje za narcistično osebo, katera dobro funkcionira v okolju 

hipnih in plitkih odnosov in v popolnoma samonadzorovanem okolju. Družabna omrežja 

za razliko od drugih socialnih okolij omogočajo popoln nadzor nad samopredstavljanjem.  

Kot ugotavlja Švajncer (2016, str. 20–21), »je narcisizem povezan z uporabnikovim 

številom Facebook prijateljev in tudi tem, koliko krat uporabniki posodobijo svoje statuse. 

To prispeva k prepričanju, da imajo te osebe “napihnjen” pogled o samopomembnosti. 

Družbena omrežja le-temu predstavljajo neke vrste socialno podporo, saj se lahko z 

objavljanjem vsebin (ne-le fotografij, ampak tudi povezav, posnetkov, misli oziroma 

mnenj, skupin, v katere se je vključil itd.) izpostavlja, kot se verjetno še ni imel možnosti 
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nikoli prej, in mu po drugi strani lajšajo življenje tako, da mu pomagajo pri ohranjanju 

nerealne predstave o sebi.« 

»Socialna omrežja pa po drugi strani tudi omogočajo, da postanemo obsedeni z 

narcisizmom drugih.« (Twenge in Campbell, 2009, str. 146) 

Včasih je bil pomemben človekov značaj, to, da si discipliniran, deloven, resen, da ti veliko 

pomenijo vrednote, kot sta čast in morala, nenadoma pa se ljudje niso več toliko ukvarjali 

s tem, kakšni so, ampak jim je postalo pomembno, kako jih dojemajo drugi. Ta nova kultura 

je vzpostavila igralca, performerja v družbi. Igralca samega sebe. »Ali boš v službi 

napredoval, je postalo bolj odvisno od tega, kakšen prvi vtis si pustil, kot pa od tega, kaj si 

zares naredil oziroma kaj znaš. Ljudi se ne ocenjuje več le po dejanjih, ampak tudi po tem, 

kako nastopajo pred drugimi.« (Cain, v Štaudohar, 2014) 

Kot lahko vidimo, so prav socialna omrežja idealno okolje za izvajanje nastopa narcistične 

osebe, saj se tam lahko prikaže v najboljši luči in goji prepričanje ali iluzijo o tem, kako 

pomemben je in da so drugi zainteresirani za njegovo početje. Pomembnost njegove 

pozitivne predstave se kaže na profilu, ki ga zelo zavzeto kreira sam. Zanimivo je, da imajo 

take osebe več prijateljev na socialnih omrežjih, verjetno tudi zaradi dejstva, ker pogosteje 

objavljajo fotografije, ki so zanimivejše in bolj samopromocijske v primerjavi z drugimi 

uporabnki, ki niso toliko osredotočeni sami nase. 

Socialna omrežja v veliki meri vzbujajo lažne občutke, ki zavajajo 'lastnika' profila z 

všečkanjem. Tukaj ne gre za poglobljena prijateljstva, temveč zgolj za občinstvo, ki mu ves 

čas pritrjuje in ga celo vzpodbuja v procesu samopromocije. »Posameznik lahko počne 

karkoli in se pri tem slika zgolj zato, da mu bodo drugi potrdili, da je to, kar dela, prav in 

da resnično uživa. Enako je tudi pri tako imenovanih “selfie” fotografijah, ki potrjujejo 

njihovo prisotnost na določenem kraju, zunanji opazovalci pa dotični osebi sporočijo, da 

res uživa. Medtem, ko bi lahko dejansko užival v nekem trenutku, se ta razblini kot bi 

mignil zaradi odnosa patološkega narcisa do sveta, v katerem biva.« (Švanjcer, 2016, str. 

22) 

Glede na napisano pa nikakor ne smemo zanemariti dejstva, da sta želja po prepoznavnosti 

in narcisizem povezana z materializmom, nenehno promocijo, katero omogoča moderna 

tehnologija. »Uporaba spletnih socialnih omrežij, ki pritegnejo milijone uporabnikov po 
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vsem svetu, je postal normalen del življenja, saj omogoča “okno v svet, ki ga lahko 

prilagodiš po lastni želji s tem, da se izpostaviš ali le opazuješ.« (Pinsky in Young, 2009, 

str. 67–80) 

Različna spletna omrežja imajo zaradi možnosti, da nudijo posameznikom (navadnim 

ljudem) medsebojno interakcijo z drugimi, samoprezentacijo in konstrukcijo nove ali 

obstoječe identitete, veliko število aktivnih uporabnikov po vsem svetu (Podlogar, 2016).  

Ker imajo omrežja veliko uporabnikov, lahko vidimo, da narcisizem ni nujno povezan z 

njihovo uporabo, lahko se sicer uporabljajo za zadovoljevanje potreb po pozornosti, služijo 

pa lahko tudi kot sredstvo za izgradnjo identitete, pridobivanje novih poznanstev (in 

obujanje starih) ter zabavo.  

Človekova potreba pa je tudi želja po nadzoru, katero spletna socialna omrežja s pridom 

uresničujejo. Vsak uporabnik lahko hote ali nehote vidi, kaj se dogaja z njegovimi spletnimi 

prijatelji. Ker so informacije iz posameznikovega življenja ves čas na voljo, se uporabniki 

med sabo ves čas nadzorujejo in med sabo primerjajo.  

Raziskave so pokazale, da so zlasti mlade ženske tiste, ki hrepenijo po menjavi telesa, se 

zgledujejo po zvezdnicah in ves čas poudarjajo svojo seksualnost. In, kot pravi Pinsky, se 

bo njihova narcistična osebnost hranila tudi, če bo napadena z negativnimi komentarji in 

opazkami. Ustroj igre je jasno prikazan: ko po »nesreči« objavljajo fotografije golih ali 

napol golih teles, se nihče pretirano ne zgraža, pa tudi tisti, ki se, po navadi le povečujejo 

njihovo prepoznavnost. Dejansko nihče ne trpi za resnimi posledicami takšnega javnega 

razkazovanja ali pa tega vsaj ne pokaže občinstvu.   

»Obkroženi z današnjo tehnologijo najstniki imitirajo zvezdnike lažje kot kdajkoli prej. 

Narcizem ni stranski produkt slave, temveč temeljna sila, ki ljudi vleče do slave.« (Pinsky 

in Young, 2009, str. 13) 

Socialna omrežja pa kljub nevarnemu razrastu narcisizma lahko predstavljajo sredstvo 

komunikacije, ker predstavljajo tudi družbeni prostor, ki je vpet v kulturo in omogočajo 

oblikovanje novih identitet. Kot v diplomskem delu pravi Nina Divjak (Divjak, 2010, str. 

45): »se z uporabo socialnih omrežij pojavljajo tudi nove oblike skupnosti, na drugačen 

način od tradicionalnega se izoblikujejo medosebni odnosi, čas in prostor dobivata nove 

razsežnosti, prav tako pa se na internetu tvorijo nove politične in kulturne sfere. Vpetost v 
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razne virtualne skupnosti pa omogoča posamezniku bogato izbiro pri navezovanju stikov z 

drugimi, več svobode, različne vire informacij ter več socialnih in emocionalnih virov.«  

Ugotovili smo, da večina posameznikov ne dojema pretirane narcisoidnosti preko kreiranja 

selfijev kot nič nenavadnega, saj so mnenja (zlasti ženske), da je “dobro” imeti lepe 

avtoportrete, ker je to edino, kar te v starosti spominja na lepoto.  

Novinarka Irena Štaudohar v članku povzema ameriško pisateljico Margaret Atwood, 

ki pravi, da je v človeški naravi, da je vsak rad dobro videti na fotografiji (v preteklosti je 

zaradi načina fotografiranja bilo precej težje biti zadovoljen z lastno podobo). Atwood v 

nadaljevanju tudi pravi: »V človeški naravi je, da radi gledamo obraze. Tako smo narejeni 

in takrat so naši možgani zelo aktivni. Če bi vam dali na ogled kup fotografij z različnimi 

motivi, bi si najbolj zapomnili tiste, na katerih so ljudje v bližnjih planih. Obraze vidimo 

povsod – celo za stvari se nam včasih zdi, da imajo očesi, nos in usta. Pisateljica pravi, da 

smo obsedeni z obrazi in da ni nič čudnega, če avtoportreti oziroma selfiji postajajo glavni 

fotografski žanr in komunikacija na družabnih omrežjih.« (Atwood, v Štaudohar, 2014, str. 

24). 

  

»Vendar pa mnogi teoretiki menijo, da so selfiji le vulgarna metafora narcisoidnega časa, 

v katerem živimo in v katerem smo obsedeni s seboj in samopodobo. Jaz je sporočilo in 

selfi je njegov medij. Potrošniški svet nam omogoča, da si hitro uresničimo vsako svojo 

željo in si že želimo nekaj novega – to je družba, ki potrebuje patološke narcise, ki računajo 

na odobravanje drugih. Mladost in lepota pri tem štejeta največ«. (Štaudohar, 2014, str. 25) 

 

Prisotnost narcisizma je močno opazna tudi v polju sodobne umetnosti, ki se je v določeni 

meri popolnoma zlila z omenjenim družbenim fenomenom. Lahko bi predstavila mnoštvo 

projektov, ki so zelo nonarcisoidno usmerjeni. Omejili smo se na enega, ki se nam je zdel 

dovolj reprezentativen, da prikaže prisotnost narcisizma v umetniškem delu, hkrati pa 

prikazuje sodobno obliko avtoportreta, ki se je oblikovala pred pojavom selfijev. 

 

6.1 Primer: Natacha Merritt 

Natacha Merritt je leta 1977 rojena ameriška umetnica, ki je po nekaj mesecih študija prava 

začela snemati erotične fotografije. Leta 2000 je svoje fotografije postavila na svojo spletno 

file:///C:/Users/Tina/Downloads/%3fiskalnik=Irena%20Štaudohar
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stran in pri založbi Taschen izdala knjigo z naslovom Digital diaries (Slika 18). S 

postavitvijo svojih erotičnih fotografij na internetu je pridobila veliko sponzorjev in s tem 

več finančne svobode. Z digitalnim dnevnikom je Natacha Merritt v svoji smeri tako 

imenovane umetnosti erotične fotografije pridobila tudi kreativno kontrolo in lahko 

prikazala frontalno goloto, ki je v ameriških revijah in magazinih prepovedana (Vravnik, 

2006). 

 

Natacha Merritt je bila izjemno drzna, saj je žensko telo na fotografijah razgaljeno, brez 

pokrival, a tudi brez upoštevanja moških pričakovanj. Digitalno fotografijo je uporabila za 

to, da je konstruirala pogled na žensko telo, ki ni pogled medicine ali pornografije.  

 

Pri fotografiranju je uporabljala koncept ogledala in tehniko iztegnjene roke, kot tudi 

fotografiranje drugih, kar ji omogoča identifikacijo in samo-opazovanje (Vravnik, 2006). 

V delu Digitalni dnevniki gre za erotične fotografije same sebe, svojega partnerja ter drugih 

žensk in moških. Natacha Merritt se je preko danes imenovane selfie fotografije učila, užila 

se je z drugimi in za druge.Vesna Vravnik je mnenja, da pri erotičnih fotografijah Natache 

Merritt ne gre za umetnost v prvotnem pomenu, temveč za samo-analizo njenega 

seksualnega življenja, ki potrebuje svoj pogled ter pogled drugega. Umetniška prvina 

njenih fotografij je šele drugotnega pomena (prav tam). 

Natacha Meritt uporablja digitalno fotografijo na način pisanja dnevnika. Njena spletna 

stran odkriva njeno intimno življenje.  

 

»Skozi svoje podobe z gledalcem in sama s sabo deli vse zorne kote in poglede na njeno 

telo, njene fantazije, njene ljubimce, ljubimke, skratka njen erotični svet. Pri fotografiranju 

same sebe večinoma uporablja tehniko iztegnjene roke, kar ji omogoča, da dobi nov pogled 

na svoj svet, ki je pogled z druge strani na samo sebe, s tem fotoaparat resnično prevzame 

funkcijo podaljška njenega očesa. Kadar se ne fotografira s tehniko iztegnjene roke, uporabi 

zrcala, kar si po Lacanu lahko razlagamo kot pripomoček za gradnjo identitete in fiksiranje 

imaginarnega jaza.« (Vravnik, 2006, radio Študent) 
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Slika 18: Natacha Merritt, Digitalni dnevniki, 2000 

 

Natachi Merritt je kljub njenim močnim predhodnicam uspelo vplivati na žensko 

emancipacijo.  Kot ugotavlja Vesna Vravnik, že dejstvo, da se je osamosvojila in 

osvobodila izpod različnih uredniških politik v Ameriki, kjer je v magazinih in revijah 

prepovedana vsaka frontalna golota ter to, da modeli, ki zanje pozirajo, nimajo nobene 

kontrole nad svojimi fotografijami, nakazuje na njeno željo po emancipaciji. Vendar pa ne 

moremo mimo dejstva, da njene fotografije nastajajo kot produkt narcisoidnega sodobnega 

umetnika (prav tam). 

 

Lahko se strinjamo (z že staro vendar nikakor ne zastarelo) izjavo Christopherja Lascha, ki 

pravi, da gre pri določenih projektih obsedenosti z lastnim telesom le še za eno izmed oblik 

narcizma sodobne kulture. »Umetniško samoupodabljanje telesa, podobno kot vsi drugi 

komercialni režimi kultivacije telesa sodeluje v kompleksni potrošniški produkciji, ki telo 

objektivizira in spreminja v produkt.« (Lasch, v Kunst, 2003, str. 831) 

 

       

7 AVTOPORTRET KOT PREDHODNIK SELFIJA 

 

Menaše (1962) ugotavlja, da je človeško telo osrednja tema zahodnoevropske umetnosti 

vse od antike naprej. To se potrjuje tudi v sedanjosti, ko na dojemanje in upodabljanje 
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telesnosti vpliva sodobna družba.  

V nalogi smo se omejili predvsem na  projekte, ki zaradi neposredne pripovednosti 

uporabljajo fotografijo. Le-ta lahko prikazuje telo v svoji večni lepoti in moči ali pa (kot 

smo videli v prejšnjih poglavjih) bolj brezobzirno in objektivno kaže nagnjenost k 

boleznim, krhkost, minljivost. V prejšnjih poglavjih se je tudi izkazalo, da je avtoportret 

tista likovna zvrst, ki je zlasti ženskim umetnicam v največji meri omogočala raziskovanje 

različnih identitet in vzpostavljanje lastnih subjektivitetnih pozicij.  

»Pri avtoportretu je umetnica/umetnik hkrati tudi model, sočasno je portretist(ka) in 

porteriranka/portretiranec, opazujoča/i in opazovana/i. Subjekt in objekt sta tako ena in ista 

oseba. Avtoportret, ki je zaznamovan z odnosom med subjektiviteto in reprezentacijo, nas 

zanima predvsem kot avtorefleksivna umetniška izpoved, preko katere lahko 

umetnica/umetnik raziskuje samo/samega sebe. Ob upodabljanju samopodob se 

vzpostavljajo številna vprašanja o lastnem sebstvu in samoidentiteti.« (Spacal, 2004, str. 

52) 

Peljhan (2015) pa pravi, da se avtoportreti razlikujejo od drugih fotografij, saj na njegovo 

ustvarjanje ne vpliva nihče drug, le mi sami, ki imamo med ustvarjanjem nadzor nad vsemi 

fazami (postavitev poze, postavitev scene ...) vse do končnega produkta. Celoten proces 

ustvarjanja avtoportreta prav zaradi tega omogoča, da se večplastno soočimo sami s sabo. 

»Avtoportreti so reprezentacija naše osebne simbolike, ki jo lahko vizualno raziščemo in 

povežemo s predstavami, ki jih imajo o nas drugi«.  

Skozi zgodovino se je avtoportret izkazal za ključno dejanje, za osvobajajoč žaner in medij, 

skozi katerega predstavljamo sebe in si z njim gradimo identiteto. Pomembno pa je tudi 

dejstvo, da je avtoportretiranje osvajanje prostora in trenutka, pa seveda tudi sebe 

(Donnachie, 2015). 

Kot pravi Susan Sontag (Sontag, 2006): »Fotografiranje je samo po sebi polnopraven 

dogodek. Potreba po potrjevanju realnosti in okrepitvi doživetja s fotografijami je estetsko 

porabništvo, ki je danes zasvojilo prav vse.«  

V preteklosti je bil avtoportret prisoten zgolj v polju umetnosti, danes pa preko družabnih 

omrežij pridobiva na pomenu v družbi nasploh. Eksplozija avtoportretov se je v preteklosti 

zgodila najprej v slikarstvu, namreč že v času renesanse. Zanimivo dejstvo je, da so ravno 
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takrat postala obvezen del stanovanjske opreme ogledala, katera so tudi kasneje odigrala 

pomembno vlogo. 

V zgodovini umetniške fotografije avtoportret v ogledalu predstavlja pogosto formalno 

sredstvo. Umetnostni zgodovinar Jean-Francoisa Chevrier je zapisal (skoraj trideset let 

pred eksplozijo selfimanije), da je najintimnejši prostor za narcistično kontemplacijo soba 

z ogledalom, npr. kopalnica, ki postane v tem kontekstu najsplošnejše mesto, v katerem je 

vsako razlikovanje od drugih nazadnje odpravljeno (Tifentale in Manovich, 2016). 

Skupina raziskovalcev, ki se ukvarja s fenomenom sodobnega avtoportreta (selfija), je 

ugotovila, da je selfi pred ogledalom med najbolj popularnimi vrstami selfijev. Pogosto gre 

ravno za kopalniško ogledalo, kot ga omenja že Chevrier.  

Če se vrnemo v zgodovino, lahko vidimo, da je že v preteklosti veljalo, da so se umetniki 

ukvarjali ne samo s formo in estetiko svojih del, temveč tudi sami s sabo. Iz anonimnih 

obrtnikov s slabim družbenim statusom so se spremenili v nadarjene posameznike, 

izumitelje in genije. Ta preskok na družbeni lestvici je  v veliki meri vplival na njihovo 

samopodobo, kar se je kazalo na način samoupodabljanja. 

 

V času renesanse je nastala znana medičejska zbirka avtoportretov, ki obsega skoraj tisoč 

platen. »Slikarji so v tem času svojo podobo radi naslikali med množico ljudi. Na primer 

Botticelli je na platnu Poklon svetih treh kraljev (Slika 19) med množico opazovalcev 

upodobil samega sebe; lep mladenič na skrajni desni strani, ki ne gleda v center dogajanja, 

temveč zre naravnost v gledalca.« (Štaudohar, 2014, str. 25) 

 

Slika 19: Botticelli, Poklon svetih treh kraljev, 1470–1475 
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Rembrandt van Rijn (1606–1669) je eden najpomembnejših avtorjev avtoportretov (Slika 

20), ki je z velikim številom lastnih podob ustvaril prvo naslikano avtobiografijo. Bil je 

prvi, ki je raziskoval psihologijo obraza in se upodobljal v različnih čustvenih grimasah. S 

svojim delom je predstavljal  navdih za kompozicijo in mimiko številnim umetnikom. 

 

 

Slika 20: Rembrandt van Rijn, Avtoportret, 1659 

 

Kot ugotavlja Irena Štaudohar, so avtoportreti tega holandskega slikarja organski in v njih 

se vidi življenje.  Skozi osemdeset avtoportretov lahko vidimo avtorjevo življensko pot, ki 

gre preko nežnega študenta, mladega sijočega slikarja, zrelega moža in vse do temačnega 

starca. Skozi kronološko narejene številne avtoportrete se zrcali neskončna želja poznati 

sebe kot človeka, da bi se lahko posvetil notranjim človeškim napetostim.  

Slikarji so slikali avtoportrete zato, ker so jih lahko (zaradi talenta, ki so ga imeli). Zaradi 

tega dejstva, se pravi ker lahko (z možnostjo uporabe kamere v vsakem trenutku), tudi 

danes delamo fotografske avtoportrete.  

 

»Ljudje nikoli ne vemo natančno, kakšni smo videti – to je privilegij, ki pripada tistim okoli 

nas. Zato se včasih v odsevu računalnika ali izložbe zdi, kot da se vidimo prvič, kot da gre 

za nekoga drugega. Tudi na fotografijah se nam včasih zdi, da smo vedno malo drugačni.« 

(Štaudohar, 2014, str. 25) 

Avtoportreti so po renesansi postali uveljavljen žanr. Van Gogh se je naslikal v svojih 

najbolj težavnih in mučnih stanjih. Znan je njegov samoportret z obvezano glavo, na kateri 
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manjka uho. »Zelo težko je poznati samega sebe, zato se je tako zelo težko naslikati«, je 

dejal ta veliki umetnik. V 20. stoletju avtoportreti postanejo še posebej samodestruktivni, 

spomnimo se samo Fride Kahlo (Štaudohar, 2014). 

V zgodovini umetnosti je nastalo nešteto portretov in avtoportretov. Zaradi vzpona 

fotografije je v dvajsetem stoletju portretna umetnost začela zaostajati za starejšimi 

obdobji. Ker se je zmanjšalo število naročnikov, se tudi umetniki niso več tako zavzeto 

zanimali za omenjeni žanr. Odnos med umetnikom in naročnikom se je spremenil. Na 

pomembnosti so začeli pridobivati kustosi, ki so predstavljali vez med umetnino in 

naročnikom. Kot pravi Menaše: »Umetnike poznajo preko reprodukcij in kritikov. Lahko 

rečemo, da je umetnik ostal edini pravi ljubitelj umetnosti in s tem je tudi avtoportret ostal 

oblika umetnosti, ki še vedno zajema in razvija stare ikonografske in simbolične obrazce.« 

(Menaše, 1962, str. 26) 

Kljub upadu avtoportretov v sodobni umetnosti (glede na preteklost), bi našli preveč 

avtorjev, ki se ukvarjajo z omenjenim žanrom, zato izpostavljamo dva, ki ustvarjata v 

našem okolju in se nam zaradi načina uporabe avtoportreta v svojih delih zdita zanimiva. 

7.1 Primer: Uroš Đurić 

Uroš Djurić je srbski umetnik, katerega dela lahko vidimo tudi na večjih mednarodnih 

razstavah, ustvarja v različnih medijih (video, slika, risba, instalacija ...). Fokus njegovega 

dela je vezan na odnos umetnosti in popularne kulture. Značilnost njegovega dela je, da v 

svojih projektih prevzema različne vloge (Slika 21). Tako se na primer njegov avtoportret 

znajde med nogometnimi igralci vodilnih evropskih klubov, pojavlja se v družbi javnih 

osebnosti in na naslovnicah namišljenega časopisa Hometown Boys. Gre celo tako daleč, 

da je aktiven v srbskih resničnostnih šovih, kulinaričnih oddajah, kvizih itd. Tudi njegovo 

privatno življenje je do potankosti razgrnjeno. Đurič je umetnik, kateremu popularna 

kultura služi za navdih (Slika 22). Svojo podobo (brez olepšav) ponuja trgu, hkrati pa z njo 

nagovarja zahodne umetnostne elite in opozarja na prisotnost umetnika, ki prihaja iz 

vzhoda. V ta namen večkrat prikrito, ali samo z gesto, uporablja prepoznavno ikonografijo 

socialističnega realizma. Situacija pri njem je zanimiva prav zaradi tega, ker se ves čas 

postavlja v vloge, katere je izumil zahod, on pa zahodu vrača svojo podobo kot umetnik, 

kateremu je uspel preboj prav tja (na zahod), kjer se pojavlja na pomembnejših razstavah 

in umetniških sejmih. 
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Slika 21: Uroš Đurić kot nogometaš, 2013 

 

 
Slika 22: Uroš Đurić , Iggy & I, 2007 
 

7.2 Primer: Tomaž Tomažin 

Kot drug primer navajamo dela slovenskega avtoraja Tomaža Tomažina, ki se avtoportreta 

loteva na nekoliko drugačen način, skozi multiplicirano (Sliki 23 in 24) in digitalno 

obdelano fotografijo. Tomažin skuša s samoironijo preko podobe naslavljati gledalca z 

vprašanji identifikacije, identitete in multipliciranih vlog v sodobni družbi. Kot pravi 

kustosinja Jadranka Plut, je bistvo njegovih del manipulacija vidnega, njegov namen pa 

spodbuditi razmislek o sodobni družbi in identiteti posameznika v njej. Tomažin kombinira 

specifične lokacije, atribute različnih narodnosti, filmskih junakov in svoje podobe. Z 

mešanico vseh teh elementov ustvarja psihološke napetosti med prostori in junaki ter gradi 

fragmentirane zgodbe. 

Tudi v videih, s pomočjo tehnologije, ki nam je danes na razpolago, svojo podobo montira 

v različne like in znane filmske prizore. Dialogi potekajo med akterji različnih oseb istega 

izgleda.  Dodani simboli in identitete tvorijo absurdne situacije, ki projektom dodajajo 

komponento humorja, s tem pa nas opozarja na nove “vrednote” kapitalistične družbe: biti 

povsod prisoten, viden in učinkovit v vseh vlogah, skratka biti vse v eni osebi. 
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Slika 23: Tomaž Tomažin, Strelska vaja / Rifle practice, 2008 

 

 

Slika 24: Tomaž Tomažin, iz videa Naša vojska, 2008 

  

Predstavljena primera se nam zdita zanimiva, ker zares odražata čas, v katerem živimo. Iz 

primerov pa je tudi razvidno, kje moramo iskati razloge za ustvarjanje avtoportreta, saj 

zlasti v umetnosti velja, da so vzigibi za njegovo ustvarjanje vselej notranje motivirani in 

izhajajo iz avtorjeve psihe.  

 

Menaše (1962, str. 48) jih imenuje “subjektivne pobude” in pravi, da so razlogi zanje lahko 

želja po ovekovečenju lastne podobe, narcistične težnje, spominsko avtobiografski moment 

in pa čisto praktični razlogi, v smislu uporabe sebe kot najbolj dostopnega modela.  

 

»Avtoportreti lahko nastanejo iz najrazličnejših vzgibov v različnih (tudi neumetniških) 

okoljih. Na primer iz terapevtskega vidika avtoportreti pripomorejo k zastavljanju ciljev, 

dosežkov, samospoštovanju idr. So pomembna pomoč osebam, ki morajo spoznati in 

sprejeti, da dejansko lahko dosežejo nekaj, za kar so prej verjele, da ne zmorejo. Če pred 

fotoaparatom upodobijo nekaj, česar po navadi ne zmorejo, ustvarijo trenutek realnosti, v 

katerem so določeno situacijo premagale, in ta trenutek dejansko obstaja. So le korak od 
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tega, da bi to dejansko lahko počele, in je za dosežek potrebno le majhno preokvirjanje 

percepcije. Na podoben način je terapija lahko uporabljena pri osebah, ki trdijo, da ničesar 

ne čutijo ali imajo težave z izražanjem svojih občutkov. Eden izmed konstruktivnih 

prijemov je, da jih zaprosimo, da pozirajo na tak način, da predstavijo eno izmed čustev 

(žalost, jezo, veselje ...).« (Želič, v Peljhan, 2015, str. 43) 

Fotografija se je skozi različne tehnike izkazala za zelo koristno, s pozitivnim učinkom na 

posameznika, ki v procesu spoznava samega sebe in postaja zaradi dobrih rezultatov 

samozavestnejši. »Ne potrebujejo več vrednotenja drugih, da so, kar želijo biti, in zaradi 

tega laže in bolje raziskujejo življenje. Fotografija je na tem mestu uporabna tudi zaradi 

dejstva, ker ponuja možnosti neskončnega eksperimentiranja, preoblikovanja in 

manipuliranja z lastno podobo.« (Peljhan, 2015, str. 44) 

Po Menašetu (1962) je v umetnosti izziv avtoportretiranja predvsem v sposobnosti zajetja 

globin karakterja, duše in bistva posameznika. Avtoportret predstavlja več kot le zunanjo 

podobo, predstavlja individualnost, zavedanje edinstvenih osebnostnih lastnosti, ki so 

vredne ohranitve. Njegova bistvena značilnost je predvsem želja po ohranitvi lastne 

podobe. Skozi zgodovino umetnosti je avtoportret postajal čedalje bolj kompleksen preplet 

različnih (predvsem subjektivnih) vzigibov, pri čemer ne smemo pozabiti, da je avtor sam 

sebi najpripravnejši model, pomembni pa so tudi vidik samopromocije, metoda 

samoterapije, samoizpraševanja in samorefleksije. S pomočjo avtoportreta umetnik 

pripoveduje zgodbo, v kateri se lahko mešata realnost in fikcija, in preko nje gradi lastno 

identiteto. 

Pomembna je tudi izbira medija (slika, kip, koalaž …). Za fotografijo je značilno, da 

prikaže točno upodobitev trenutka in tudi nastane v trenutku. »Medtem, ko narisan ali 

drugače ustvarjen avtoportret seže globlje v bistvo osebe, saj raziskuje njen značaj in 

čustva, katera prikaže s potezo roke na platnu. V vseh primerih pa avtoportretiranje 

zaobjema večplastno razumevaje samega sebe, hkrati pa odraža tudi odsev družbe, v kateri 

avtor živi.« (Menaše, 1962, str. 62) 

Zdi se nam, kot da predstavljanje samega sebe še nikoli ni bilo pomembnejše kot  je danes, 

v času izrazitega individualizma in samovšečnosti. Posledično so se tudi avtoportreti 

razširili iz sveta visoke umetnosti v širšo kulturo, kar je omogočil zlasti razvoj digitalne 

tehnologije in mobilne telefonije. Med ljudmi danes obstaja velika potreba, da fotografirajo 
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vse, kar se da fotografirati, vključno s sabo. Njihov namen je ustvarjati oblike, ki zrcalijo 

njihov svet, statične koščke vsakdana, v katerih pa praviloma ni nobenega trajanja. In kot 

pravi Kravanja (Peljhan, Kravanja in Rutar, 2011, str. 76), »je na trenutke videti, kot da so 

ujeti v logiko neskončne, brezmejne želje: fotografirati vse. Ob tem pa igra pomembno 

vlogo tudi narcizem, ki pa je vse bolj družbeno pogojen.« 

Zaključimo lahko, da je avtoportretiranje pomembno, saj se ljudje predstavljamo z obrazi, 

npr. naše osebne izkaznice, potne liste, študentske izkaznice, vozniška dovoljenja. Povsod 

slike naših obrazov, ki nas identificirajo. Kot pravi Bent Fausing, obrazi lahko razkrijejo 

marsikaj o nas, približno starost, etnično pripadnost, spol, razpoloženje itd. Sami sebe 

predstavljamo predvsem prek obrazov z upanjem, da bomo všečni ostalim ter nas bodo 

sprejeli. Prek njih lahko sklepamo o celotnem fizičnem izgledu, z njihovo pomočjo človeku 

pripisujemo tudi osebnost. Po obrazu spoznamo znanca v množici, pogled je naša najbolj 

intenzivna in intimna oblika komuniciranja (Fausing, 2013). 

 

8 SAMOUPODABLJANJE SKOZI FENOMEN SELFIJEV 

OZIROMA SEBKOV 

 

Beseda selfie izhaja iz angleškega izraza self – portrait, kar v slovenskem jeziku pomeni 

avtoportret. Sodobno interpretacijo besede selfie, ki se je uveljavila v zadnjih letih, pa 

poznamo pod imenom sebek. Večinoma je v uporabi beseda selfie, ker je med ljudmi veliko 

bolj priljubljena, zato jo v pričujočem delu kot tako uporabljamo tudi sami. 

Selfi je prikaz določenega trenutka, brez večjega pomena. Bolj nas zanima kontekst – kaj 

se tam dogaja, kot da bi s tem povezovali identiteto posameznika. Beseda je sestavljena kot 

pomanjševalnica, kar v nas vzbuja domačnost in naklonjenost, selfi lahko razumemo kot 

en vidik identitete, majhen košček nas, ki ga delimo neposredno. Prikazoval naj bi 

nepomembnost in nestalnost enega samega posnetka, zaradi tega se na socialnih omrežjih 

pojavlja mnoštvo selfijev, ki kot skupek tvorijo našo vizualno podobo. 
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V prejšnjih poglavjih smo že ugotovili, da je fotografiranje v današnjem času postalo 

družbeni fenomen in je produkt potrošniške družbe, saj si posameznik ne zna več 

predstavljati življenja brez telefona z integrirano kamero in spleta.  

 

»Z vse večjo dostopnostjo in uporabo fotografskega medija se je interakcija s fotografijo 

začela dogajati na vsakodnevni ravni. Sodobni svet danes doživljamo predvsem skozi 

podobe, ki nas obdajajo na vsakem koraku. Dejstvo, da živimo v vizualni kulturi, in vzpon 

digitalne fotografije pa sta nas s fotografijo zbližala bolj kot kadarkoli prej.« (Peljhn, 2015, 

str. 25) 

 

Lahkotnost in enostavnost fotografiranja s pametnim telefonom ter deljenja slik na 

socialnih omrežjih so dejavniki, ki prispevajo k temu premiku v novo fazo fotografije, ki 

jo zaznamuje “popolna mobilnost, vseprisotnost in povezanost”. Produkcija in distribucija 

fotografskih podob je sedaj poenostavljena, sprotno distribuirana in demokratizirana do 

ravni, ki je bila še pred leti nepredstavljiva (Tifentale in Manovich, 2016).  

 

Bolj kod kadarkoli prej danes držijo besede Suzan Sontag, ki pravi, da je fotografija postala 

eden glavnih pripomočkov za doživljanje in za videz udeleženosti (Sontag, 2006). 

 

Neskončna želja po biti viden, biti slišan in imeti čim več občinstva se je pojavila kot 

kulturni fenomen. Sodobna kultura je postala obsedena s samoupodabljanjem in 

samoprezentacijo, kar je v veliki meri omogočil pojav socialnih omrežij, ki predstavljajo 

nov svet, preko katerega se nam zavestno spreminjajo življenja v predmet oblikovanja. 

Vsakodnevno si preko Facebooka, Instagrama in ostalih socialnih omrežij organiziramo 

lastno predstavitev v družbi in lahko bi potrdili misel slavnega ameriškega pop art 

umetnika, Andya Warhola iz 60. let prejšnjega stoletja, ki je dejal, da bo v prihodnosti (se 

pravi danes) vsak slaven oziroma da bo lahko vsak medijsko prisoten (Warhol, v Zupanič, 

2002). 

Irena Štaudohar (Štaudohar, 2014) je mnenja, da je čas danes res tak, da imamo raje 

resničnostne šove kot gledališča. Med potovanji namesto, da bi okolje in dogodke zares 

opazovali, delamo selfije. Pomembneje kot doživeti naravo je, kako izgledamo in kako 

bomo videti na fotografiji. Med početji (zabavami, predstavami, rekreacijo) delamo 

prekinitve, da se uredimo za idealen portret, ki bo objavljen na spletu. V  svet  je pomembno 
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poslati sporočilo, kako lepo se imamo, večerje ne začnemo jesti, preden ne fotografiramo  

krožnika, v družbi takoj, ko se le za trenutek začnemo dolgočasiti, začnemo brskati po 

spletu na mobilnem telefonu. Skratka ne znamo več biti sami s svojimi mislimi. S tem 

početjem nam je odvzet kvaliteten čas. Zaskrbljeni pa smo lahko nad dejstvom, da  so te 

prekinitve postale nekaj predvsem naravnega in ne motijo nikogar več. Impulzi za selfije 

so torej naravni (prav tam).  

 

Selfi je po nekaterih interpretacijah naslednik avtoportreta, ki odraža narcistično in 

kreativno samoizražanje. Za Carmean in Morris (2013) pa je le-ta tudi pomembno sredstvo 

za izgradnjo identitete.  

Vendar pa moramo selfije razumeti večplastno. Alice Tifentale in Lev Manovich (Tifentale 

in Manovich, 2016) sta skupaj z raziskovalci iz celega sveta v okviru projekta “Selfiecity”, 

ki se ukvarja z družbenim fenomenom selfijev, prišla do pomembnih zaključkov. V svoji 

teoretski razpravi sta zapisala: »Selfi ni fotografska podoba, ki jo prepoznamo kot 

avtoportret in ki je v formalnem smislu podobna številnim kanoničnim fotografskim 

avtoportretom iz 19. in 20. stoletja«.  

»Selfi je rezultat fotoaparata, povezanega z omrežjem. Bistveni lastnosti selfija sta njegovo 

takojšnje širjenje preko Instagrama ali podobnih socialnih omrežij ter s tem povezani 

metapodatki. Sam namen selfija je, da se ga širi po socialnih medijih. Selfi ni ustvarjen za 

uporabnikovo osebno rabo in kontemplacijo. Z deljenjem selfijev uporabniki Instagrama 

konstruirajo svojo identiteto in hkrati izražajo pripadnost določeni skupnosti. Uprizarjanje 

samega sebe je hkrati zasebno dejanje ter skupnostna in javna dejavnost.« (Tifentale in 

Manovich, 2016) 

Alice Tifentale in Lev Manovich (prav tam) nadaljujeta, da selfi lahko razložimo kot novo 

podzvrst avtoportreta, kot primer digitalnega obrata v vsakdanji fotografiji in kot stranski 

produkt nedavnega tehnološkega razvoja. 

Podobnega mnenja je tudi umetnostna zgodovinarka Amelie Jones, ki pravi, da pri 

fotografskem avtoportretiranju »v sodobnem svetu tehnologija ne le posreduje, temveč 

producira subjektivitete« (Jones, 2002, str. 23). Skladno s tem so prisotnosti posameznih 

tehnologij, kot so fotoaparati na pametnih telefonih in online platforme za deljenje slik, 

točno tisto, po čemer se selfiji od svojih predhodnikov bistveno razlikujejo.  



58 

 

Iz napisanega je razvidno, da je bistvena lastnost selfija njegovo takojšnje širjenje preko 

socialnih omrežij. Pomembno pa je tudi, da selfi ni ustvarjen za uporabnikovo osebno rabo, 

za razmišljanje in spominjanje (kot naprimer fotografija v družinskih albumih). Z deljenjem 

selfijev uporabniki socialnih omrežij konstruirajo svojo identiteto in hkrati izražajo 

pripadnost določeni skupnosti. Uprizarjanje samega sebe je hkrati zasebno dejanje ter 

skupnostna in javna dejavnost (Tifentale in Manovich, 2016). 

In če je Susan Sontag leta 1973 zapisala, da je fotografija moč, potem lahko »selfije in 

druge samoreprezentacije vidimo kot vračanje oziroma jemanje nazaj tiste moči, ki nam je 

bila vzeta« (Elias, 2011, str. 22). 

V formalnem smislu pa je za selfije značilno, da združujejo značilnosti snap shot in 

portretne fotografije.  

Fotoaparati, s katerimi lahko brez težav iz razdalje roke naredimo enako dober avtoportret 

kot s telefonom, so bili v domovih prisotni že več desetletij, zato je zanimivo, da se 

množično fotografiranje samega sebe ni pojavilo že prej, hkrati pa to dejstvo kaže na 

pomembnost socialnih omrežij in človekovo željo po biti viden. 

 

Kot ugotavlja tudi Donnachie (2015), je razlog za masovno priljubljenost selfijev prav v 

njihovi dostopnosti, saj jih lahko izdela vsak posameznik z mobilnim telefonom kadarkoli 

in kjerkoli. Zaradi dostopnosti interneta pa jih je možno v trenutku objaviti na spletu, kjer 

jih delimo s prijatelji in svetom.   

Poleg dostopnosti in enostavnosti izdelave imajo selfiji še eno zelo pomembno lastnost, 

katera jim omogoča tako veliko priljubljenost. Predstavljajo namreč običajne ljudi, in to na 

tak način,  kot se le-ti želijo predstaviti sami.  Selfiji posmeznikom omogočajo popoln 

nadzor nad svojim videzom in tem, kako se bodo predstavili širnemu svetu.  Z njihovim 

pojavom je fotografski avtoportret pridobil  javno dostopnost in popularnost, enostavnost, 

ekspresivnost (Walker, v Dobnik, 2015). 

Kljub dejstvu, da je selfie tipičen pojav za čas, v katerem živimo, pa ne moremo mimo 

dejstva, da so naša življenja z njihovo uporabo z vsakim dnem bolj javna in razkrita. Skozi 

nenehno ukvarjanje z lastno podobo se kaže izrazita samovšečnost, katero je možno 

razumeti kot željo po samorazkazovanju. 
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Objavljanje svojih fotografij na družabnih omrežjih kritičarka Alicia Eler (Eler, v Švajncer, 

2016) označuje kot povezovanje z drugimi skozi pomemben proces zrcaljenja. Ta proces 

je harmoničen in se od enoznačnega gledanja v zrcalo razlikuje po tem, da nas na drugi 

strani (se pravi na spletu)  tega zrcala nekdo gleda. Kot avtorji teh fotografij imamo vpogled 

v drugo stran zrcala, ko te fotografije objavimo na družbenih omrežjih pa ljudje, ki nas 

gledajo, postanejo naši odsevi. 

Skozi samorefleksijo ljudje stopimo v svoj karakter in postanemo edinstveni posamezniki. 

Zmožnost, da vidimo samega sebe, ko se pogledamo, je nekaj, kar nas definira kot ljudi. 

Kljub podobnim obraznim potezam se bo naš odsev v ogledalu vedno razlikoval od drugih. 

Ko opazujemo svojo zrcalno sliko, si lahko tudi predstavljamo, kakšni smo v interakciji z 

drugimi osebami (Fausing, 2013). Tudi Jo Spence (Spence in Solomon, 1995) je bila 

mnenja, da naši osebni posnetki služijo kot »ogledala s spominom«, vizualni odtisi, in 

označujejo, kje je naše življenje bilo ali kam gre.  

Vsak človek gre skozi različne razvojne faze. Ena izmed njih je tudi ogledalni jaz, kjer se 

otroci zavedajo samega sebe in se opredelijo kot ustrezne ali neustrezne v družbi tako, da 

se med seboj primerjajo. Pri selfijih bi lahko rekli, da se dogaja podoben proces, le da vanj 

niso vključeni otroci, temveč najstniki ali že odrasle osebe. Prek zrcalne slike iščejo 

sprejemanje in priznavanje zunanjega sveta. Nenadoma so odrasli tisti, ki hrepenijo po 

sprejetju (Fausing, 2013).  

Ta obsedenost z gledanjem in želja po tem, da smo opaženi, imata po mnenju Alicie Eler 

(Eler, 2013) korenine pri naših obsedenostih z zvezdniki. »S pomočjo paparacev dobivamo 

vpogled v življenja svetovnih zvezdnikov, ki se nam zdijo zanimiva, ob tem, ko vstopimo 

v njihovo zasebnost, pa dobimo občutek, da smo jim bližje. Selfieji, ki jih objavljajo 

zvezdniki, so tako postali kontrolirane različice paparacev. S selfieji smo postali sami svoji 

največji občudovalci in zasebni paparaci.«  

 

 Novega žanra – selfijev  niso ustvarili umetniki, ampak ljudstvo, ki je začelo postavljati 

nova pravila fotografije. Zaradi enostavnega načina izdelave in njihove množične uporabe 

gledamo na njih kot na nekaj manjvrednega. Saltz (2013, str. 6) je prepričan, da bo čez sto 

let množica selfiejev neverjeten zapis podrobnosti iz vsakdanjega življenja. »Samo 
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predstavljajte si, kaj bi videli, če bi danes imeli na milijone selfiejev z ulic cesarskega 

Rima.« 

Tudi Mariann Hardey vidi revolucionarnost selfijev v tem, kako zbiramo avtobiografske 

podatke o sebi in prijateljih, in pravi, da gre ob takšnem fotografiranju za nenehno 

preoblikovanje samega sebe, podaljšek naravnega grajenja podobe o sebi, saj se vedno 

želimo pokazati v najboljši možni luči, podobno kot to ženske počnejo z ličili in moški z 

bodybildingom.  

Če je še pred časom veljalo, da selfiji ne spadajo v galerije, so prav v zadnjem času dobili 

mesto prav tam.  

Kustosa Kyle Chayka in Marina Galperina sta predstavila na novo ustanovljeno nacionalno 

galerijo #Selfie Portrait, posvečeno prav selfijem. V galeriji je predstavljenih 19 

nastajajočih umetnikov iz EU in ZDA, ki so ustvarili videoposnetke kratkega dosega, ki se 

ukvarjajo z medijem selfija. 

Tudi v londonski galeriji Saatchi so v mesecu marcu odprli razstavo z naslovom “Od selfija 

do samoizražanja”, ki je raziskovala selfi kot obliko umetniškega izražanja. Na njej so bili 

predstavljeni avtoportreti znanih avtorjev, selfiji znanih osebnosti (Barac Obama itd.) ter 

selfiji, ki so jih izbrali preko natečaja. Na spletni strani Dela smo lahko prebrali izjavo vodje 

galerije Nigela Hursta, ki pravi, da selfiji pričajo o tranziciji sodobne kulture v visoko 

digitalizirani in tehnološko napredni dobi, povezani z mobilno telefonijo.  

Razstava je med drugim tudi lep primer, kako sta se visoka in ljudska umetnost zlili. Prvič 

v zgodovini imamo primer, kjer ne moremo natančno reči, zakaj bi bila ena slika boljša od 

druge, saj lahko z delanjem selfijev vsi ljudje razvijajo svojo ustvarjalno plat. Razvil se je 

nov umetniški svet, v katerega posamezniki vložijo vedno več truda, gledajo na 

kompozicijo, dodajajo simbole, barve, detajle in pazijo, da je okolje, v katerem se 

fotografirajo, čimbolj zanimivo.  

 

Kot zanimivost predstavljamo projekta dveh umetnic mlajše generacije, ki se izražata skozi 

medij selfija in redno razstavljata v vseh pomembnejših galerijah.   

Na primeru selfijev, objavljenih na Facebook profilu uporabnice, ki jo lahko štejemo med 

tipične predstavnike selfie družbe in katera se ne deklarira kot umetnica, pa bomo pokazali, 

kako selfiji brišejo mejo med “navadnim” človekom in umetnikom. 
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8.1 Primer: Petra Colllins 

 
Slika 25: “From the Book: Babe,” Petra Collins 
  

 

Petra Collins je v Torontu rojena sodobna vizualna umetnica, ki preko selfija preizprašuje 

teme ženske v sodobni družbi in problematizira njihove načine samupodabljanja. Od leta 

2013 je naredila ogromno avtoportretov, katere razstavlja po vseh pomembnejših svetovnih 

galerijah, projekt “Babe” (Slika 25) pa je vključeval ženske, ki so prispevale svoje selfije 

(v pozah kot so želele) za formiranje njenega umetniškega dela. Sama pravi, da ne želi 

predstavljati polepšanih selfijev (ki se pojavljajo na socialnih omrežjih), temveč želi 

prikazati sebe in ostale ženske s svojimi hibami (tudi aknami) takšne, kot so.  

Projekt MyStory (Slika 26) temelji na takšni resnici, katera je na socialnih omrežjih vse 

manj prisotna. Z njim se na nostalgičen način vrača v čas svojega odraščanja, ko je bila ves 

čas obdana z idealnimi podobami v medijih. Petra Collins je družbeno kritična, 

problematizira paralelne internetne svetove, ki so manipulirani. K projektu vedno vabi 

druge, zlasti ženske, da prispevajo selfije, kot jih ona želi. S tem jim daje možnost, da se v 

času estetiziranih podob počutijo bolj človeško. Na nek način ustvarja nove skupnosti 

“naravnih” podob, ki dajejo ženskam pogum, da se predstavijo takšne, kot so. 

 

Slika 26: Petra Collins, MyStory, 201 
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8.2  Primer: Melanie Bonajo 

Že več kot deset let pa se vsakič, ko joče (Slika 27), fotografira nizozemska umetnica 

Melanie Bonajo, ki zase pravi, da ustvarja “anti-selfije”. Njene fotografije so dokumenti 

obdobij žalosti in šibkosti. Fotografirati se je začela, ker je želela svojo žalost videti še iz 

druge perspektive, kot opazovalec. Bonajo pravi, da se takoj, ko fotoaparat usmerimo nase, 

“vzamemo” iz trenutka in vidimo situacijo z vidika opazovalca (Frank, 2014).  

 

Tudi sama se je med žalostjo zavedala smešnosti in sebičnosti svoje melanholije. Njeni 

selfiji predstavljajo trenutke ponarejenega trpljenja, s katerimi je zasičena današnja družba. 

Avtorica izpostavlja dejstva, da današnja družba hoče srečne, privlačne in mlade ljudi. Če 

to nisi, je nekaj narobe s tabo. Po njenem mnenju pa se premalo zavedamo, da je takšna 

sreča velikokrat ponarejena, zato tudi ona ponareja svojo žalost  (prav tam). 

 

 

Slika 27: Melanie Bonajo, Selfi, 2015 

 

8.3 Večplastnost selfiev 

Kot je razvidno iz omenjenih primerov, lahko s selfiji preko socialnih omrežij posamezniki 

sporočajo svoje videnje sveta in so tudi družbeno kritični. Govorijo v jeziku, ki je trenutno 

najbližje množicam. Če je v preteklosti veljalo, da so fotografije lahko interpretirali le 

strokovnjaki, danes to ne velja več, saj smo vsi uporabniki strokovnjaki pri branju slik in 

vemo, kako nadzirati in manipulirati gledalca skozi slike.  

 

Omenili smo že, da je uporaba selfijev lahko večplastna (v umetniške, private, promocijske 

namene) in zaobjema različne družbene in človekove plasti. 
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Peršič (2015) pa je mnenja, da imajo socialna omrežja poleg ohranjanja in vzpostavljanja 

stikov tudi globlji pomen, in sicer z njimi lahko posameznik izpolni potrebo po pripadnosti 

in pozornosti, kar je v današnjem času zelo pomemben motiv, ki žene vse več ljudi k 

uporabi teh omrežij, saj je današnji človek kljub iskanju nenehne pozornosti zelo osamljen.  

Ker je človek družbeno bitje, ima potrebo po biti priljubljen, prepoznaven in tudi 

pomemben. Svojo samopodobo si ustvarja na podlagi mnenj drugih ljudi, s katerimi je v 

stiku. Povratne informacije o sebi danes dobiva predvsem preko družbenih omrežij, ki mu 

omogočajo stik z več sto ljudmi.  

Dejstvo je, da se ljudje pogosto primerjamo z drugimi, da bi ugotovili, kakšne so naše 

prednosti pred drugimi, naše lastnosti, misli, čustva, kar je v psihologiji znano kot socialna 

primerjava. Spletna socialna omrežja nam omogočajo boljšo predstavitev svoje 

samopodobe, saj lahko s pomočjo spletnega socialnega profila nadziramo svojo podobo in 

se predstavimo tako, kot nam najbolje ustreza oziroma tako, da bomo všeč drugim (Peršič, 

2015). 

Vendar pa je potrebna pri predstavljanju samih sebe na socialnih omrežjih tudi pazljivost 

in se moramo zavedati, da so fotografije dostopne praktično vsem.  V zadnjem času se je 

izkazalo, da delodajalci preverjajo profile in si tako zagotovijo potrebne informacije, ki 

služijo za boljšo predstavo o novem delavcu.  

Če brskamo po Facebooku, lahko opazimo mnoge ekshibistionistične predstavitve. Tudi 

ženske umetnice v želji po večji prepoznavnosti posegajo pa takšnih predstavitvah. 

Zanimivo je, da njihovi profili kažejo na drugačne vzgibe, kot jih uporabljajo v svojih 

umetninah. Le-ti so lahko zelo drzni v smislu delanja poze, izpostavljanja lastnega 

pomankljivo oblečenega telesa. Za razliko od svojih umetniških del se na socialnih 

omrežjih kažejo kot izrazito erotične in ekshibistionistične.  

Zaključimo lahko z mislijo Jeana M. Twenge in Keitha Campbella, da ljudje danes želimo 

sami sebe spremeniti v osebne znamke oz. produkt, ki se bo dobro prodajal. Ne le, da je 

danes veliko več narcisov kot včasih, tudi tisti, ki to niso, so oviti v meglico potrošnje, 

hrepenenja po materialnih dobrinah, primernemu fizičnemu izgledu in čaščenju zvezd.  

»Narcistična kultura je spremenila obnašanje, vrednote posameznika in družbe, ki je ujeta 

v sociološki trend.« (Twenge in Campbell, 2009, str. 9–14) 
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8.3.1 Selfiji uporabnice Facebooka 

Kot zadnji primer predstavljamo fotografije posameznice (tipične predstavnice današnje 

družbe), ki gradi svojo identiteto s pomočjo selfija. Vse svoje občutke in strahove 

nemudoma deli z javnostjo in čaka na njihove odzive (Slika 28). Težko je prezreti elemente 

samovšečnosti, vendar pa je sama mnenja, da se je z uporabo socialnih omrežij pri njej 

zgodil pomemben premik; ne zapira se več vase, ampak ves čas komunicira. Zase pravi, da 

se ji je zdravje izboljšalo, izboljšala pa se ji je tudi samopodoba, kar je vplivalo na veliko 

število novih prijateljev, ki obstajajo tudi v realnem svetu.  

Če pogledamo fotografije, vidimo, da gre povsod za zelo premišljene kompozicije, ukvarja 

se z barvami, na njih pa so prisotni tudi simboli. Fotografijam bi vsekakor lahko pripisali 

umetniško vrednost. In kot smo že omenili, se je prav pri selfijih zgodilo “križanje” 

umetniških in amaterskih posnetkov. 

 

  

Slika 28: Selfi, 2017 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Z obdelano literaturo, ki smo jo vključili v magistrsko delo, lahko potrdimo, da 

komunikacija iz oči v oči ni več v ospredju, saj jo je prehitela posredovana, ki je mnogo 

enostavnejša in zaradi vseh tehnoloških naprav, ki jih posedujemo, veliko bolj priročna. 

Digitalna fotografija sebe, narejena s telefonom, je prav vsakemu posamezniku omogočila, 

da se predstavi na socialnih omrežjih in s pomočjo nje  pridobi nova prijateljstva. Sprožil 

se je svetovni fenomen selfijev, katere lahko razumemo kot naravno nadaljevanje razvoja 

avtoportreta v fotografiji.  

Mnogi vidijo selfije kot površinski fenomen, nekaj, kar izraža in oglašuje vedno naraščajoči 

narcisizem sodobne kulture. Zagovorniki pa govorijo o selfijih kot o novem načinu 

predstavljanja sebe in vzpostavljanja komunikacije skozi podobe. Raje kot o trendu v 

digitalni kulturi govorijo o selfijih kot o vizualnih dnevnikih in majhnih dokazih samih sebe 

v neskončnem svetu (Rawlings, 2013). 

Strinjamo se s teorijo Alicie Eler, ki pravi, da naši selfiji predstavljajo naše spletne 

identitete, kar pomeni, da tisti, ki nas vidijo, predstavljajo naša zrcala, odsevajo, kako 

vidimo sami sebe, in to sporočajo naprej na svetovni splet. Vendar pa ne moremo mimo 

dejstva, da se s količino objavljenih selfijev kaže v veliki meri narcisizem.  

Skozi primere v umetnosti smo skušali pojasniti vzroke za nastanek narcisoizma v današnji 

družbi. Ugotovili smo, da je le-ta družbeno pogojen in je logičen za čas tehnološkega 

napredka, v katerem živimo. Računalniki, splet in vsesplošna povezanost so postali del nas, 

naši podaljški in življenja brez njih najverjetneje več ne bo. Pričakujemo lahko še boljše 

različice vseh pripomočkov, ki nam bodo omogočale “enostavno digitalno življenje”. 

Pametne ure, pametni avtomobili … skratka vse na dosegu roke.  

Socialna omrežja bodo najverjetneje v skrajnem primeru predstavljala še edine načine 

druženja, saj se človek z vsem razvojem oddaljuje od svojega bistva in tega, da je družabno 

bitje. Postaja zreduciran na sebe po eni strani, po drugi pa njegova bit postaja nekaj, kar je 

hranjeno v bazah podatkov.  
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36. Spacal, A. (2004). Ženska – subjekt – umetnica?. Časopis za kritiko znanosti, 

32(215/216), 45–60. 

37. Spence, J. in Solomon, J. (1995). What Can a Woman Do with a Camera? 

Photography for Women. London: Scarlet Press.   

38. Spence J. (2005). Jo Spence Beyond the Perfect Image. Photography, Subjectivity, 

Antagonism. Spain: Museum d’art cntemporani de Barcelona. 

39. Strehovec, J. (1994). Virtualni svetovi: k estetiki kibernetične umetnosti. Ljubljana: 

Zbirka Sophia 5/94.  

40. Strehovec, J. (1995). Demonsko estetsko. Ljubljana: Slovenska matica. 

41. Štaudohar, I. (19. 4. 2014). Zaljubljeni sami vase, So selfiji del narcisistične kulture 

in obsedenosti s seboj ali je v njih še kaj metafizičnega soka? Sobotna priloga Dela,  

56(92), 24–25.    
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Fakulteta za družbene vede). Pridobljeno s http://dk.fdv.uni-

lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_svajncer-nika.pdf 

43. Tifentale A. in Manovich, L. (2016). Selfiecity: Exploring Photography and Self-

Fashioning in Social Media. Pridobljeno s  http://manovich.net/content/04-

projects/086-selfiecity-exploring/selfiecity_chapter.pdf 
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