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Povzetek 

Diplomsko delo z naslovom Abjektno telo v mojem slikarstvu je raziskovanje specifične skupine 

človeškega telesa v odnosu do dojemanja slikovnega polja.  

V likovno-teoretičnem delu skušam najprej razčleniti ključne pojme, ki so izraz koncepta 

abjektnosti v slikarstvu. Te podkrepim s filozofskimi stališči in s slikovnimi primeri določenega 

obdobja. Najprej predstavim pojma telo (in) abjekt, kjer skozi različne interpretacije skušam 

izpostaviti njune temeljne lastnosti. Telesa nato razčlenim na zunanji in notranji del, kjer 

obravnavam odnos med telesom in duhom ter subjektom in objektom. Ker je telo osrednji faktor 

pri performativni umetnosti, obravnavam tudi body art ter njegove predstavnike. Skozi poglavja 

se venomer osredotočam, da se pojem abjektnega telesa vselej vključuje v sam razvoj 

diplomskega dela ter tako skušam na osnovi teoretskih dejstev razmišljati tudi o svojih načelih 

ustvarjanja. 

V likovno-praktičnem delu predstavim serijo slik in risb abjektnih teles v prostoru. Skozi 

fotografije prikažem proces ustvarjanja, ki me je popeljal mimo različnih misli v »končno« 

slikarsko umevanje. 
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Abstract 

The thesis entitled Abjective Body in My Paintings is an exploration of a specific group of 

human body in relation to the perception of the visual field. 

In the theoretical part, I firstly try to analyze the key terms that are an expression of the concept 

of abstractness in painting. I endorse these with philosophical views and with examples of a 

certain period of painting. In the first chapter I introduce the concept of body (and) abjective, 

where I try through various interpretations, highlight their basic properties. Then I divide bodies 

into the outer and inner parts, where I deal with the relationship between the body and the spirit 

and the dualism between subject and object. Since the body is the central factor in performative 

art, I also deal with body art and its representatives. Throughout the chapters, I always focus on 

the idea that the notion of the abjective body is always included and I try to think on the basis 

of theoretical facts about my principles of creation. 

In the practical part, I present a series of paintings and drawings of abjective bodies in the visual 

space. In pictures, I show the process of creativity, which led me through various thoughts into 

»final« painting poetry. 

 

 

Key words: body, abject, painting, body art, spirit. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Seznam uporabljenih kratic 

 

TBO – telo brez organov. 
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UVOD 

 

Vsakodnevno se srečujemo z ljudmi in objekti, ki vplivajo na naša telesa. Nezavedna 

komunikacija, ki nastaja pri opazovanju, neposredni interakciji ali le pri bežnem pogledu, pa 

nas učloveči. Na podlagi srečevanj s predebelimi telesi, njihovimi integracijskimi problemi, 

presojanji in izpostavljenosti sem njihovo pojmovanje označila kot abjektnost v sodobni družbi. 

Menim, da je bistveno izpostaviti tovrstno tematiko, saj je specifika vseh družbenih skupin 

vredna razmisleka v smislu obsojanj sodobne družbe, še posebej (pre)debelih ljudi. 

Izpostavljam površinsko kritičnost do takšne skupine ljudi in likovne interpretacije, ki jih 

vizualni svet v umetnosti lahko ponudi.  

Omenim naj, da imam do takšnih teles nevtralen odnos. Telesa nisem označila kot abjekte 

zaradi definicije abjekt – gnus, temveč zaradi načina obravnave družbe do predebelih teles, ki 

pa ni rožnat. 

V uvodnih poglavjih izpostavljam pojmovanje (abjektnega) telesa, kjer se osredotočam 

predvsem na zunanjost in notranjost. Nato obravnavam teorije dualizmov (subjekt/objekt, 

zunanjost/notranjost, materija/forma itn.), ki jih skušam podkrepiti z različnimi slikovnimi 

primeri dekonstrukcij teles, ki so vidne predvsem v obdobju modernizma. Izpostavim nekaj 

primerov umetniških praks, kjer gre za uprizoritve teles, razumljenih kot abjektna telesa. Ob 

vsem tem pa razmišljam o vlogi performativne umetnosti in njene primarnosti, kjer je telo 

sredstvo izražanja. V končnem delu predstavim likovna dela, kjer sem artikulirala debelo telo 

v duhu nadrealizma, ukvarjala pa sem se predvsem s formo, ki se ustvari ob določenem gibu 

telesa, in prostorom, ki ob tem nastaja. Veliko razmisleka sem namenila raziskovanju 

upodobitve notranjost zunanjosti in zunanjost notranjosti, abjektnost teles pa sem skušala 

poudariti s telesnimi odprtinami in idejami fantomskega uda.  

Sprva mi je bilo težko razmišljati o masi in obsegu debelega telesa, zato sem začasno rešitev 

našla v nošenju kostuma, ki mi ga je posodilo Slovensko narodno gledališče Drama v Ljubljani. 

V drugem, praktičnem delu bom podrobneje predstavila svoja slikarska in risarska dela ter 

ključne študije, ki so pripomogle k utelešenju ideje abjektnega telesa skozi slikarstvo. 
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1 TELO (IN) ABJEKT 
 

Starogrški filozof Platon je besedo »telo« (gr. sôma) umestil v čas orfičnih svečenikov, ki so 

zagovarjali, da je človek duhovno in netelesno bitje, ujeto v telo kot v grob (gr. sēma). Trdil je, 

da je telo ječa duše in uma. Na podlagi teh razmišljanj bi potem moral razum obvladovati telo. 

Platonov učenec Aristotel je telo razločil od forme, saj je bil prepričan, da je materin delež 

pasivna materija, kateri šele oče poda formo, konturo in določene atribute (Grosz, 2008). 

Slavoj Žižek izpostavlja teorijo pomena abjektnosti in abjekta Julije Kristeve v delu Powers of 

Horror: An Essay on Abjection iz leta 2014. J. Kristeva opisuje pojem abjekta z izkustvom 

reakcije na določena čustva, kot so gnus, groza, umik itn. Ob tem pa dodaja, da ta čustva 

sprožijo objekti, ki skušajo zabrisati mejo med subjektom in objektom. Torej, če povzamem 

misel, abjekt se umešča med ločnico objekta in subjekta. S. Žižek obravnava abjekt kot 

dvoumen, in sicer pravi, da je odvraten in nagnusen, obenem pa zbuja fascinacijo in privablja 

pogled na grozo, ki jo opazujemo. Nadaljuje, da abjekt ne spoštuje pravil in reda. Pravi tudi, da 

srečanje z abjektom izzove strah, vendar ne ravno pred samim objektom, temveč pred tem, 

česar nas je v resnici strah (npr. ko vidimo odprto rano) – Slavoj Žižek tukaj omeni strah pred 

zabrisom meje zunaj in znotraj. Pravi, da na splošno abjekcijo ignoriramo ali se je bojimo, zato 

jo postavljamo ločeno od subjekta, npr. stranišče. 

Abjektno telo definiramo kot objekt, ki je bil nekoč subjekt in je bil zaradi določenih elementov 

nasilno izvržen iz tako imenovanega simbolnega reda. Britanska antropologinja Mary Douglas 

pravi, da abjekt ni umazan del telesa, saj umazanijo opredeljuje kot nekaj, kar povzroča 

zmešnjavo v redu (Žižek, 2014). 

 

Abjektna telesa so pri mojem ustvarjanju drugačna na osnovi njihove upodobljene zunanjosti, 

a kljub temu k pomenu pomembno doprinese notranjost prostora, ki ga eksplicitno izrazim skozi 

prehod amputacij. Mogoče bi lahko bil sinonim za takšna telesa tudi monstrum, a v milejši 

verziji pomena.  

Izraz monstrum pomeni odklon od »normalnega«, tj. skladnega proporcionalnega človeškega 

telesa. Pomeni iznakaženo, popačeno ali neskladno telo, ki ima kakšen telesni del premaknjen 

ali na napačnem mestu; je telo, ki se je takšno rodilo ali je takšno postalo (Žižek, 2014). 

 

V svojem konceptu sem zelo kritična do teles, ki jih upodabljam. Sklicujem se na mnenje Jenny 

Saville, ki pravi, da živimo v času, ko je abjektno telo odvratno, predstavlja presežek, 
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pomanjkanje kontrole ter poraja vprašanje, kaj pravzaprav je družbeno sprejemljivo (Saville, 

2005).  

 

Osebe z izstopajočimi predeli telesa v smislu »nenormalne« ideje o predstavi človeškega telesa 

se zaradi določenih razlogov odločijo tudi za poseg estetske kirurgije, ki jim omogoča 

rekonstrukcijo telesa. Večinoma odločitev sprejmejo na podlagi potrditve določenega statusa v 

družbi, kjer se hkrati ne »dovoljuje« anomalij in prehudih odstopanj. Franc Planinšek takšen 

proces pojasni z besedami, da se kulturno predrugačeno telo instrumentalizira (Planinšek, 

2015). 

Menim, da definicije, kaj pravzaprav je lepo telo, ni težko najti. Danes je reklamna in modna 

fotografija na vrhuncu in dobesedno sama ponuja odgovor na prej izpostavljeno vprašanje. Se 

pa strinjam s trditvijo Franca Planinška, da se v sodobni družbi ne »dovoljuje« prehudih 

odstopanj, in upam si trditi, da se bo v prihodnosti število današnjih označenih abjektnih teles 

krepko zmanjšalo oziroma se bo meja družbeno sprejemljivega »lepega« telesa zaostrila, kar 

pomeni, da bodo današnja »lepa« telesa abjektna. 

Francoska raziskovalca Gilles Deleuze in Félix Guattari vidita telo v smeri delovanja stroja. 

Pravita, da telo brez organov (TBO) ni mrtvo telo, temveč živo in plodno. Vzpostavljata 

koncept, po katerem telo nima duševne oz. skrite notranjosti. TBO ni kot nekakšna ovojnica 

brez kakršnekoli duševnosti, temveč je narejeno tako, da ga naselijo intenzivnosti, ki po njem 

krožijo. Če nadaljujem, TBO ni ne prostor in ne v prostoru, ampak je materija, ki zavzema 

prostor do določene mere. Telo brez organov ne zavrača organov kot takih, temveč strukturo 

teles. Raziskovalca navajata, da telo je telo in nima potrebe po organih, saj stoji samo za sebe. 

Ob tem dajeta primer TBO mazohista, kjer se ne more naseliti nič drugega kot intenzivnost 

bolečine, zato je napačno trditi, da mazohist išče bolečino ali užitek (Grosz, 2008). 

Na tem mestu se sprašujem, kaj bi potem pomenilo prazno telo TBO? Če je takšno telo brez 

kakršnihkoli moči in v katerem so izčrpane vse morebitne intenzivnosti, je potem telo lahko res 

le ovojnica? 

 

1.1 NOTRANJOST ZUNANJOSTI IN ZUNANJOST NOTRANJOSTI 

Elizabeth Grosz izpostavlja odnos med telesom in duhom skozi ponazoritev zasukane 

trirazsežne osmice ali z drugimi besedami – Möbiusovega traku. Njegova razsežnost ponazarja 
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pregibnost in prepletenost duha in telesa ter izpostavlja pogled, ko z zasukom ena stran postane 

druga. Ta model prav tako prikazuje razmislek o odnosu med zunanjostjo in notranjostjo 

subjekta ter med zunanjostjo in notranjostjo duševnosti. Na primer, če sledimo zunanji strani 

tega traku, nas le-ta neposredno pripelje v notranjost (Grosz, 2008).  

 

  

Slika 1: Möbiusov trak 

 

Telo je telesna lupina, ali kot navaja E. Grosz, pisalna površina, na katero se zapisujejo 

sporočila. Njegova kožna površina je prazna stran in orodja, ki ga zaznamujejo, so bodisi 

družbena, kirurška ali disciplinska (Grosz, 2008). 

Že Maurice Merleau Ponty v svoji fenomenologiji navaja, da je zanj telo subjekt. Pravi, da smo 

ljudje subjekt in objekt hkrati, saj se naše »meso« staplja z mesom, ki je svet. Nadaljuje, da med 

svetom in telesom ni meje, kajti svet je meso. Meso, ki ga opisuje M. M. Ponty, je metafora 

ovojnice oz. meje, ki ponazarja stik zunanjega in notranjega (Jones, 2002). 

Freudovo raziskovanje o razvoju jaza izpostavlja narcistično stopnjo, ki se pojavi, ko subjekt 

ne more biti nevtralen do svojega telesa. Subjekt vedno ohranja sovražni/ljubezenski odnos do 

svojega telesa, zato lahko zboli za anoreksijo ali naredi samomor. E. Grosz ob tem izpostavi 

Schilderjev primer ose, ki pravi, da kadar oslabi zaradi zlomljene noge, si poškodovano 

okončino odgrizne, saj jo le-ta ovira pri gibanju. E. Grosz iz tega primera sklepa, da bitje višje 

vrednoti življenje kot telesno celostnost (Grosz, 2008). 

Elizabeth Grosz v svoji študiji Neulovljiva telesa: h korporealnemu feminizmu iz leta 2008, 

prepoznava somatofobijo – sovraštvo do lastnega telesa, ki jo v tem smislu poudarja tudi Platon, 

materija je torej lahko tudi nepopolna.  

1.1.1 KOŽA 

Človeški organ – koža je prožna, dokler je v telesu dovolj snovi, ki ji omogočajo neprestano 

rast. Ko se ta ni sposobna dovolj hitro raztezati oz. ko se odvečna koža ni zmožna skrčiti, 
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nastanejo posledično poškodbe ali tako imenovane strije. Najbolj pogosto so le-te vidne na 

bokih, zadnjici, sprednjem predelu trebuha, na hrbtu in dojkah. So pa to tudi najpogostejši 

predeli telesa, kjer se koža največkrat raztegne do ekstremov. Eden izmed izrazitih predelov 

debelega telesa so boki, kjer se nabirajo maščobne obloge in kjer se ustvari ohlapna koža ali 

jahalne hlače, kot jo imenuje Franc Planinšek (Planinšek, 2015). 

Preko kože se subjekt dotakne drugega. Koža in njeno delovanje sta nam nekaj samoumevnega. 

Ali kot pravi Sigmund Freud, koža je zemljevid površine telesa in odsev podobe telesa drugega, 

ter nadaljuje, da je telo drugega okvir za reprezentacijo lastnega telesa (Grosz, 2008). 

Zasledila sem podatek, da povprečnega človeka pokriva okoli 2,5 m² kože. Če si predstavljamo, 

da bi dva metra in pol kože raztegnili čez dolgo mizo kot nekakšno polo papirja, kakšno mizo 

bi potem potrebovali ob ideji ekstremno debelega telesa. 

Skozi likovna dela Luciana Freuda lahko občutimo viskoznost (tankost) in težnost človeške 

kože. Mojster mesa in kože (Lucian Freud) je verjel, da je koža pri vsakem posamezniku 

specifična. Bi bila lahko potem abjektna koža še bolj specifična? Porodi se mi vprašanje, kaj 

pravzaprav je abjektna koža. Ta, ki je lahko veliko bolj občutljiva, poškodovana, nekajkrat 

zašita – je mar drugačno strukturirana, morda tanjša, toplejša? Koža je na Freudovih delih 

mehka, elastična in prepustna (glej sliki 4 in 6) (Freud, 2012). 

1.1.2 FANTOMSKI UD IN TELESNE ODPRTINE 

V kontekstu svojih likovnih del izpostavljam pojmovanje fantomskega uda, ki je kot 

primanjkljaj osrednjim figuram »dodatek« poudarjanju notranje vsebine.  

Sigmund Freud je bil eden izmed prvih raziskovalcev, ki je izpostavil problematiko 

fantomskega uda. V obdobju po 1. sv. vojni se je njegova ordinacija napolnila s preživelimi, 

zaznamovanimi z vojnimi travmami. Ugotovil je, da si posamezniki s fantomskim udom na 

imaginarni ravni predstavljajo, da imajo nekaj, česar dejansko nimajo oz. se na ravni živčnega 

sistema udje dajo čutiti tam, kjer jih ni. Tudi Jacques Lacan je razpravljal o fantazmu, in sicer, 

da obolela okončina, ki je bila kirurško odstranjena, še vedno vzbuja občutke bolečine na mestu, 

kjer je bila prvotno. Menil je, da je subjekt razcepljen med duševno notranjostjo in telesno 

zunanjostjo (Komel, 2008). 

Elizabeth Grosz pa navaja, da fantomska bolečina in preoblikovanje možganov povzročita 

aktivacijo neodzivnih povezav med živci. Pravi, da bolniki fantom opisujejo kot »lupinastega, 
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breztežnega in lebdečega«. Fantom naj bi pravzaprav bil spomenik odsotnemu udu in ne le 

telesna, temveč tudi duševna rana, ki jo ustvari kirurški nož (Grosz, 2008). 

Mirt Komel v 2008 navaja, da so telesne odprtine vir in izvir, ki igrajo osrednjo vlogo pri 

prenosu in sprejemanju podatkov iz notranjosti v zunanjost in obratno ter, kot navaja Mary 

Douglas, so ob tem tudi prostori družbenega vstopanja in izstopanja. 

 

Skozi artikulacijo telesnih odprtin in tako imenovanih fantazmov sem razmišljala, kako 

pravzaprav ustvariti virtualni prostor. Torej, na kakšen način upodobiti prostor, ki na prvi 

pogled deluje kot to, a dejansko ne obstaja. Skozi upodobitev fantomskih udov sem poudarila 

abjektnost teles druge specifične skupine ljudi – invalidov. Po slovarju slovenskega knjižnega 

jezika se beseda invalid dojema kot »… kdor je zaradi prirojene telesne napake, posledic 

bolezni ali poškodb nesposoben ali le delno sposoben za delo.« Če nadaljujem, bi potem preko 

te definicije lahko skrajno debela telesa označili za invalide, saj so nekateri subjekti zaradi svoje 

teže nesposobni ali le delno sposobni za delo (Invalid, b.d.). 

 

2 TELO V SLIKARSTVU 
 

Nadja Gnamuš v svoji knjigi Slikovni modeli modernizma, 2010 opredeli podobo telesa kot 

nekaj, s čimer se lahko najbolj neposredno poistovetimo. Pravi, da prvotna forma figure 

namiguje na izhodiščni stadij bivanja. Tudi sama se pridružujem tej teoriji in dodajam, da z 

zunanjo formo teles in prikazom anomalij le-teh izražam odnos do družbe in družbenega 

odstopanja. S tem dajem gledalcu možnost, da razmisli o stereotipih in presojanju določenih 

družbenih skupin.  

Tine Germ v uvodu poglavja Posvetna ikonografija: akt definira akt kot motivno zvrst 

upodobitve golega telesa in nato pojem razcepi še glede na način predstavitve na realistični in 

idealizirani akt (Germ, 2006). 

S tem, ko sem v svoja likovna dela vključila idealizirani akt, sem poudarila problematiko 

dojemanja abjektnega telesa v sodobni družbi. Akt, ki zaradi golote ustvarja napetost med 

gledalcem in podobo, obenem pa s svojo čistostjo in intimnostjo daje občutek prvinskosti. 

Podoba idealiziranega akta je artikulirana z naturalističnim pridihom, morda se celo približuje 

simbolni abstrakciji. Konture surrealizma so vidne ob pogledu na dodajanje namišljenih form, 

v pretiravanju, preoblikovanju določenih predelov telesa in upodobitvi telesnih odprtin. 
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Razvoj in artikulacijo telesa bom skušala prikazati skozi nekaj najbolj pronicljivih 

modernističnih in sodobnih umetnikov. Likovna dela bodo izbrana na podlagi osebnih pogledov 

na njihovo dojemanje slikovnega polja. Podrobneje bom opisala ustvarjanje Luciana Freuda in 

Jenny Saville, saj ju vidim kot mojstra obdelovanja kože, mesa in telesnosti. Bom pa izpostavila 

tudi nekaj surrealističnih slikarjev, ki so uporabljali skrajnejši pristop upodobitve telesa v 

smislu njegove dekonstrukcije in razpada. 

 

2.1 DEKONSTRUKCIJA TELESA: OD MODERNIZMA DO 

SODOBNOSTI 

Zasluge razvoju abstraktne umetnosti med drugimi pripisujemo tudi ekspresionizmu, ki je v 

začetku 20. stoletja s prevlado močnih barvnih kontrastov, grobe stilizacije in abstrahiranjem 

oblik zabrisal meje med abstraktnim in figuralnim slikarstvom. Figuralni ekspresionizem ni več 

upošteval idealističnih in naturalističnih norm v prikazovanju človeške figure, ampak je šel bolj 

v smer čutne interpretacije. V modernizmu so gestualnost, materija in procesualnost osrednji 

nosilci slikovnega izraza. Prav v procesualnosti so poglavitna predvsem intuicija, naključje in 

neposrednost.  

Modernizem je čas izginjanja umetniške avre, čas figuralne distorzije, redukcije in drugačnih 

popačenj telesnih form, ki odklanjajo estetska pričakovanja. Deformacije teles ne reflektirajo 

le čustvenih vsebin, saj v študiji groze in gnusa, ki jo izpostavi N. Gnamuš leta 2010, avtor 

William I. Miller navaja, da soočenje s telesom, ki je bodisi iznakaženo ali poškodovano in ni 

videti kot telo zaradi naključne/nasilne deformiranosti, človeka ne vznemiri samo zato, ker 

zmoti navajenost pogleda, temveč ker vzdrami preživetveni instinkt (Gnamuš, 2010). 

 

Vpliv nemškega ekspresionizma, predvsem Edvarda Muncha in pa tudi postimpresionista 

Vincenta Van Gogha doprinese poleg močnih barvnih kontrastov, deformiranih figur in močno 

poudarjenih telesnih značilnosti tudi pretirano izraznost, kjer se forma prične osvobajati od 

mimetike. Kontradiktorno pa v kubizmu ne moremo govoriti o deformaciji figure, saj je le-ta 

razumljena kot del prostora, poenotena z njegovo ravnino. V času povojne umetnosti v Ameriki 

je razvoj abstraktnega ekspresionizma privedel do pohabljanja figure vse do stopnje 

neprepoznavnosti. Tej skrajnosti soroden primer je slikarstvo Willema de Kooninga, kajti 

njegova figura ni ločena od okolja, temveč je vanj vpeta. Pri njem smo deležni vpogleda v 

dekonstrukcijo in konstrukcijo podobe ter tega, kako umetnik pravzaprav artikulira te 
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abstraktnoekspresionistične poteze v upodobitev figure in ozadja. Kočni produkt daje občutek, 

kot da telo samo prične delovati kot prostor. Figura se razgradi v prostoru oz. se ta v njej zgosti, 

prav tako pa se tudi barva združuje s svojo »sočnostjo« (Gnamuš, 2010).  

 

 

                Slika 2: Willem de Kooning, Woman Standing-Pink, oglje in olje na platno, 120 x 90 

cm, 1954–55. 

 

  

Slika 3: Willem de Kooning, Pink Standing Figure, olje na papir, 58,5 x 47 cm, 1967. 

Abstrakcija pa pri Lucianu Freudu ni prišla nikoli v poštev, saj se ni mogel »otresti« obsedenosti 

z natančno konstrukcijo. Njegovi začetki slikarstva segajo v obdobje med 1940 in 1950, ko so 

zgodnji portreti v Ameriki nosili značilnosti takratne družbe; loščeni in očiščeni obrazi, čiste in 

oprijete obleke itn., kar je predstavljalo čas visoke disciplinirane družbe. V drugi polovici 20. 

stoletja pa je iz njegovih del razvidno, da se je pri L. Freudu že pričel razvijati specifični stil, s 
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katerim se je v 90. letih uveljavil kot oče mesa in sodobni mojster figuralike. V mladosti je L. 

Freud naredil kar nekaj živalskih portretov. Zapisal je tudi, da ljudi vidi kot živali in da prek 

golih teles vidi ponavljajoče se forme. Za razliko od ostalih umetnikov takratnega časa je opus 

njegovih slik sestavljen predvsem iz ljudi, ki jih je Lucian F. poznal, s katerimi se je družil in 

živel. Razlog za tovrstno izbiro je bilo tankočutno vzdušje, ki se je ustvarilo med modelom in 

slikarjem. Ena od poglavitnih značilnosti njegovega ustvarjanja je bila, da nikoli ni delal preko 

fotografij, še kadar je slikal ozadje, je potreboval prisotnost modela, da je začutil njegovo auro. 

Z leti preizkušanja z barvo se je vedno manj zanašal na konturo form, postajal je občutljivejši 

na način, kako barva in površje spreminjata pogled na človeško telo. Doživljanje mesa na 

njegovih delih ne vsebuje le odtenke roza in bele barve, temveč vrsto drugih (rdeče, rumene, 

sive), ki prikazujejo toplino in umazanijo, ki se nabira na človeškem telesu (Freud, 2012). 

Serija del Big Sue iz leta 1994, 1995 in 1996 po besedah Sarah Howgate v poglavju People in 

rooms razkazuje čudovite kraterje, otekline in odrgnine osrednje figure, ki jih povzročata teža 

in toplota telesa. Izpostavlja tudi, kako izjemna je bila Sue Tilley, razgaljena a dostojanstvena 

(Freud, 2012). 

  

Slika 4: Lucian Freud, Benefits Supervisor Sleeping, olje na platno, 151,3 x 219 cm, 1995, 

Private Collection © The Lucian Freud Archive. 

 

Sliko 4 sem podrobneje preučila in naredila nekaj skic ter ob tem razmišljala, kako pravzaprav 

forme ustvarijo prostor. Na levi skici so očitno vidni trije plani, ki sem jih skušala na desni skici 

linijsko prekriti.  
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Slika 5: Levo: razdelitev risbe na tri plane, svinčnik, 2017, osebni arhiv, desno: prostor 

ustvarila z linijami, svinčnik, 2017, osebni arhiv. 

 

Slika 6: Lucian Freud, Benefits Supervisor Resting, olje na platno, 150.5 x 161.2 cm, 1994, 

Acquavella Contemporary Art, New York. 

Lucian Freud se je navduševal nad angleškim slikarjem Francisom Baconom in bil skrajno proti 

sodobni umetnosti, veliko njegovega vpliva pa je bila deležna tudi umetnica Jenny Saville. 

Ameriški filozof John Gray je v poglavju The Landscape of the body v knjigi Jenny Saville iz 

leta 2005 njena dela opredelil, kot da izražajo nekaj, kar je prikrito, zatrto v izkušnji gledalca. 

Prav tako je izjavil, da je učinek njenih del uničiti in raztrgati človekovo samopodobo. V njenem 

slikarstvu opazimo, da je bila J. Saville kar nekaj časa obkrožena z ljudmi, ki so za seboj imeli 

spremembo spola ali druge plastične posege. Umetnica upodablja skupino ljudi, ki želijo 

namensko spremeniti svoje telo, ker bodisi niso zadovoljni s prvotno obliko ali, če povzamem 

njene besede, želijo utelesiti osebnost z mesom. Njena dela ne uprizarjajo neposrednega vidika 

trpljenja, temveč energijo čopiča, ki prikazuje sledi smrti, travm, deformacij, bolezni itn. Sama 

pravi, da ji je všeč ranljivost teles, a hkrati v njih vidi tudi moč. Skozi slikanje plasti mesa se 
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veliko ukvarja z odtenkom barve in njenim nanosom. Tam, kjer je meso na človeku debelo, je 

nanos barve pastoznejši. Prav tako navaja, da imajo  prekomerno težki ljudje po navadi težave 

s cirkulacijo krvi, zato je potrebno paziti, da ob hladnem predelu mesa stoji tudi topla barva. 

Veliko je razmišljala o barvi kot o materiji, še posebej kadar je bila prisotna pri operacijah, kjer 

je opazovala kirurško roko, ki je premikala meso in organe v odprtem telesu. Pri tem bi 

izpostavila artikulacijo rdeče barve na njenih likovnih delih. Navdih zanjo je dobila po 

baročnem delu Diega Velázqueza, Portret papeža Innocenta X iz leta 1650, kjer rdeča barva 

kriči po krvavosti in energičnosti. Rdeča je nasičena in snovna, takšna, kot je v nekaterih njenih 

slikarskih delih, kjer je površje namensko preobremenjeno z barvo. Zanimivo je izpostaviti tudi 

likovno delo Hem, ki daje občutek, da se telo staplja z ozadjem. Jenny S. pravi, da je z belo 

barvo poskušala naslikati ozadje v telo in telo v ozadje. 

 

                  

Slika 7: Jenny Saville, Hem, olje na platno, 305 x 213 cm, 1998–99, San Francisco Museum 

of Modern Art. 
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Slika 8: Jenny Saville, Interfacing, olje na platno, 122 x 102 cm, 1992, Christie's New York. 

 

 

Slika 9: Jenny Saville, Branded, olje na platno, 213 x 183 cm, 1992, Christie's New York. 

 

Pablo Picasso vidi telo odprto, zato se je figuri približal s pretiravanji, deformacijami in 

poudarki. Francisa Bacona pa ne zanima toliko prehajanje telesnih oblik. V njegovem slikarstvu 

je telo deformirano od znotraj. Figura je izolirana, komunikacijsko introvertirana, njena 

notranjost pa je po besedah Nadje Gnamuš »členjena z abstraktnimi potezami« (Gnamuš, 

2010). 
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Slika 10: Pablo Picasso, Two Nude Figures, suha igla, 13 x 11 cm, 1909. 

 

Slika 11: Francis Bacon, Seated figure, akvatinta, 101,5 x 71 cm, 1983, Kunzt Gallery. 

Slikarska dela Jeana Fautrierja nakazujejo na razkroj snovi, iz katerega je telo. Figure so skrajno 

zreducirane, telesa so v procesu razpada in delujejo le še kot ostanki nekdanje celote (Gnamuš, 

2010). 

          

Slika 12: Levo: Jean Fautrier, Ženski akt, 1926–27, pastel na papir, 48,5 x 32 cm, desno: Jean 

Fautrier, Sara iz serije del Talci, 1943. 
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Figuralna distorzija ali po domače ekspresija telesa se iz slikarstva prenese v body art umetnost, 

kjer je živo telo kot subjekt, objekt, material in umetniška intervencija (Gnamuš, 2010). 

3 PARADIGMA TELESA V PERFORMATIVNI UMETNOSTI 
 

Imela sem možnost nekaj časa »preživeti« v kostumu debelega telesa in v tem času sem začutila 

skrajno povezanost mojega ustvarjanja in temeljev performativne umetnosti, zato bom v tem 

poglavju predstavila umetnost performansa in body art umetnost ter izpostavila ključne 

elemente, ki so bistveni za razumevanje mojega slikarstva.  

Umetniška zvrst, ki se je pri svojem izražanju osredotočila na problematiko človeškega telesa 

in odnose do drugih objektov, je body art performans. V začetku 60. let prejšnjega stoletja je 

body art performans stopil v ospredje kot samostojen projekt in tako postal izredno vplivna 

umetniška forma (Krpič, 2003).  

Logični korak naprej od ambientalne površine in asemblažev je živa umetnost, v katero je 

vstopil Alan Kaprow, ki je kot pionir oblikovanja konceptov performativne umetnosti pomagal 

pri razvoju instalacij in hepeningov. Ameriški umetnik Robert Moriss se je poleg 

minimalističnega kiparstva ukvarjal tudi s performansi. Zanimalo ga je predvsem telo v gibanju, 

tako kot tudi umetnika Yvesa Kleina, pri katerem so modra telesa postala živi čopiči. Slednji 

se je ukvarjal predvsem z vprašanjem, na kakšen način se je meso z barvo dotaknilo platna. Ali 

pa konec 60. let, ko je Vito Acconci s performansi zaznamoval čas z raziskovanjem samega 

sebe in ko je svoje telo skušal približati ženskemu telesu. V. Acconci in Dennis Oppenheim sta 

se v tem času spoprijateljila, kar je posledično D. Oppenheima popeljalo iz ustvarjanja tako 

imenovanega land arta v body art. V svojih delih je skušal nasprotovati vplivu, ki ga je 

povzročilo minimalistično kiparstvo. Zagovarjal je, da je telo vodilo energije in didaktični 

instrument razlag določenih senzacij v umetnosti, obenem pa je verjel, da je telo lahko 

neskončna forma v njegovi uporabi. Zanimivo se mi zdi tudi ustvarjanje Dana Grahama, ki je 

raziskoval odnos med aktivnostjo performerja in pasivnostjo gledalca. V svoja dela je vključil 

video in ogledala, kar je povzročilo, da so performerji bili hkrati tudi gledalci svojih akcij 

(Goldberg, 2001). 

Bojana Kunst se v članku z naslovom Telo v sodobni umetnosti: performans in nevarne 

povezave iz leta 2003 dotakne feminističnih performansov v začetku šestdesetih in zgodnjih 

sedemdesetih let. Izpostavi gibanje obsesivnega samoupodabljanja ženskega telesa, s katerim 
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se brišejo meje moderne zgodovine. Pravi tudi, da ko se samoupodobimo in uprizorimo, 

tvegamo, da smo videni kot spektakel. 

Delovanje Hannah Wilke zaznamuje fotografija, s katero je uprizarjala svoje telo kot blago. Iz 

subjekta je stopila v objekt, iz notranjosti v zunanjost in svoje »performalistične« avtoportrete, 

kot jih je sama imenovala, narcistično prikazovala skozi objektivizirano bolno telo. Omenim pa 

naj tudi nekaj drugih feminističnih umetnic, npr. Carolee Schneemann in Yayoi Kusama. 

Japonska umetnica Y. Kusama prikazuje svoje telo v odnosu do reverzibilnosti notranjega in 

zunanjega. V svojih delih izpostavlja vprašanje, ali je njeno telo objekt ali subjekt. Prav tako se 

s tem ukvarja tudi Carolee Schneemann, ki skozi performans izpostavlja telo kot vizualni 

teritorij. Izpostavila bi še ustvarjanje Laure Aquilar, ki uporablja videotehnologijo in fotografijo 

za uprizarjanje svojega telesa kot individualno identiteto. V delu Telo: Depresija (The Body: 

Depression) iz leta 1996 pripoveduje o telesni bolečini in odtujenosti, ki jo čuti kot disleksična 

in predebela ženska. Predstavlja umetniško delovanje kot terapevtsko vlogo in izpostavlja 

problematiko, da zaradi tega, ker ima obilno telo, ne bi smela biti zadovoljna sama s sabo 

(Jones, 2002). 

Telo je sredstvo izražanja, bodisi umetnikovo ali telesna govorica občinstva ter njihovo 

sporazumevanje med posamezniki. Občinstvo je osrednji faktor body art performansa, kajti 

ravno njegov namen je vznemiriti ljudi, spoznati njihov odziv in doživljanje. Telo postane 

»slikovna površina« in umetniški material. Z manipulacijo živega telesa so naši čuti 

izpostavljeni ranljivosti in boleči ekspresiji, ki jih body art povzroča s prisotnostjo fizičnega 

(Gnamuš, 2010). 

Telesi Boba Flanagana in francoske umetnice Orlan sta pohabljeni in obrnjeni od znotraj 

navzven. Kar pomeni, da sta umetnika uprizarjala trdovratnost jaza in raziskovala pomen telesa 

proti koncu 20. stoletja. Orlan pravi, da je napaka reči, da je človek to, kar ima (npr. če ima 

moško kožo, je zato moški). Po njenih besedah nikoli nimamo kože tistega, kar dejansko smo. 

V svojih delih Orlan uprizarja telo trpljenja. Z medicinskimi posegi preureja svoje telo (obraz) 

in s tem, ko si v enem izmed performansov olušči del kože s telesa, nasprotuje ideologiji 

kartezijanstva. Kar pa pomeni, da subjekt zanjo ni živa notranjost in telo ni zgolj posoda. Orlan 

z operacijami obraza, ki so dokumentirane v performansih, ustvarja groteskno podobo popolne 

ženske. Gledalce vsrkava v odprto kožo, dejanja jih obenem privlačijo in odbijajo. Že prej 

omenjeno delovanje Boba Flanagana uprizarja humorni pristop do mesarjenja lastnega telesa. 

Skozi sadomazohistične akcije je ritualiziral svojo bolečino. Pohabljal je svoje meso in bolečino 
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bolezni, ki je zabrisala meje med telesnim in psihičnim. Telo skozi trpljenje dobi status realnega 

objekta. Oba umetnika izpostavljata tabuje in opozarjata na nenehno željo po transcendriranju 

telesa (Jones, 2002). 

Ključni element body art performansa je interakcija umetnikovega telesa s tako imenovanim  

sekundarnim kulturnim predmetom, ki ga Krpič (2011) navaja. Ta spoj oz. tesna povezanost 

med telesom in objektom po navadi ni prijazna. Rezanje, bruhanje, obešanje itn. so nekatere 

telesne tehnike body art performerjev, ki jih srečujemo najpogosteje in so tehnike, za katere 

kultura nima prav posebnega posluha, razen izjem prebadanja in tetoviranja. Kostum je bil na 

primer fizični kulturni predmet, ki se je spojil z mojim telesom. Utelešenje forme in teže, 

združenje primarnega in sekundarnega kulturnega predmeta. To je po Tomažu Krpiču prvi 

primer estetskega razmerja med primarnim in sekundarnim kulturnim predmetom. 

Postopek tetoviranja je primer neizbežne prepletenosti razmerja med primarnim (človekovo 

telo) in sekundarnim kulturnim predmetom. Materialni predmet se vnese v podkožno tkivo in 

tam ostane »za vedno«. To Krpič pojmuje površinska povezanost telesa, ki se bistveno razlikuje 

od dogodka, ki se zgodi pod površino telesa in povzroči bodisi kognitivno ali čustveno 

delovanje. Takšno podpovršinsko prepletenost telesa in sekundarnega kulturnega predmeta je 

na naših tleh postavil umetnik Ive Tabar. Njegovi performansi so ekstremni posegi in so primer, 

kako lahko fizični svet vdre v človekovo telo. V performansu Fibrilacija, ki ga je izvedel v 80. 

letih prejšnjega stoletja v Galeriji Kapelica, si je sam v žilo vstavil kateter in ga potisnil vse do 

levega prekata srca ter tvegal fibrilacijo. Tudi Marina Abramović se je soočala s takšno vrsto 

prepletenosti telesa z objektom. Nekaj njenih performansov je bilo skrajnih ekstremov, npr. 

performans Thomas Lips, ki ga je izvedla leta 1975, in ves cikel Ritmov (Krpič, 2011). 

Ne moremo pa mimo vprašanja, kakšno funkcijo ima človeško telo, ko njegovo meso 

obdelujemo kot slikarsko platno. Kaj je pravzaprav potemtakem telo? Na tem mestu bi 

izpostavila nekaj umetnikov in umetnic, ki so s svojimi umetniškimi dejanji izraziteje vplivali 

na družbo in vsakdanje življenje. 

Jenny Holzer je pri projektu Lustmord, ki ga je izvedla leta 1994, uporabila svoje telo zgolj kot 

»podlago«, na katero je pisala provokativne besede in stavke, s katerimi je kritizirala stanje  

družbe v času vojne v Bosni in Hercegovini. Skozi serijo bolečih stavkov, zapisanih na človeški 

koži, je izražala empatijo do žensk, ki so bile posiljene v času vojne (Krpič, 2011). 

S perspektive body art performansa in besed Tomaža Krpiča bi lahko umetniško telo 

poimenovali tudi kot trpinčevo telo. In tukaj se pojavi paradoks, saj je naše telo v vsakdanjem 
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življenju napram umetnosti body art performansa dobro vzdrževano. Kako potem zadostiti 

hipotezi, da je umetnost življenje in življenje umetnost? Umetnost se neposredno povezuje z 

življenjem, to dokazuje tudi delovanje umetnika Ive Tabarja, ki je po poklicu medicinski tehnik 

in je dnevno navzoč pri kliničnih posegih, vsakodnevno videva kri itn. Zato so njegovi načini 

izražanja skozi body art performans predvsem medicinsko naravnani. Prav tako je namen body 

art performansa, da preseže mejo, ki loči umetnost od vsakdanjega življenja, in on jo vsekakor 

je.  

 

Body art performans poudarja pomen človeškega telesa in vlogo, ki jo je imelo pred dobo 

tehnologije. Ustvarja provokativnost, neprijetnost, bolečino, šok in vzbuja slabo vest družbe. Je 

časovno in prostorsko zamejen, kar pomeni, da obstaja samo takrat, ko se izvaja. Kar pa ostane, 

so kulturni predmeti, tehnična sredstva, fotografije, video zapisi in telo (Krpič, 2011).  

 

Tudi sama se ukvarjam s podobnim razmišljanjem, telesno formo postavljam v ospredje in 

provokativno izbiram podobe specifičnega telesa ter ga degradiram. Človeškemu telesu z 

odvzemanjem določenih elementov zmanjšujem vrednosti in veljavo. Za abjektna telesa bi 

lahko bil body art performans primer njihovega vsakdana. Takšno telo bi bilo reprezentirano 

kot umetniško telo, vključeno v določen prostor in pred oči javnosti, kjer ne bi ostalo 

spregledano. 

 

Pomemben element body art performansa je posameznikova koža. Krpič (2011) poudarja njen 

izvor in funkcijo kot človeški organ. Definira jo kot mejo med posameznikovim notranjim, 

telesnim in zunanjim svetom. Umetnik Ron Athey je v svojem performansu uporabil kirurške 

sponke za skrivanje svojih genitalij v kožni gubi. Ko je fizično posegel v področje kože, je ta 

postala element, ki je omogočila nastanek dogodka na površini človekovega telesa. Pogled 

gledalca se ne ustavi na površini umetnikovega telesa, temveč potuje, vstopa v njegovo telo, 

skozi rane, ki jih avtor ustvarja. Zato se lahko metaforično izrazim, da body art performans 

odpre telo in razkrije njegovo notranjost.  

Body art performans ne more neposredno vplivati na druga telesa, ki so prisotna pri izvajanju 

performansa. Če posamezniki občinstva niso mentalno prisotni pri izvajanju dogodka, so 

fizično prisotna vsaj njihova telesa. V razmislek postavljam vprašanje, kako potem interpretirati 

odnos gledalca do nekega dela. Ali lahko, na primer, slika, kjer je upodobljen akt debelega 

telesa, vpliva na gledalčevo telo v smislu, da se z njim lahko poistoveti, četudi ni sam v koži 

takšnega telesa?  
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Tomaž Krpič (2011) se v poglavju Imeti performativno telo vpraša o pomembnosti dualizma 

med biti in imeti performativno telo. Če nadaljujem v smeri gledalčevega dojemanja tovrstne 

umetnosti, T. Krpič pravi, da se pot prične pri performerjevem razmerju um – telo in gre v smer 

gledalčeve dihotomije telo – um in obratno. Tovrstna interpretacija dojemanja določenega 

dogodka se dotika tudi misli Petra Möeschla, kjer bom izpostavila naslednji element 

človekovega telesa. P. Möeschl meni, da se ljudje počutijo neprijetno, kadar zrejo v notranjost 

drugega telesa. Pogosto gre za poškodovana telesa in pogled skozi tabuizirane telesne odprtine. 

Krpič navaja, da so telesne odprtine točke, kjer lahko pride do nevarnega stika med notranjim 

in zunanjim svetom. So nevarnost telesu, ki lahko počasi razjé posameznikovo notranjo 

»čistost«. 

 

Vseživljenjskemu procesu, v katerem telo posameznika postane predmet kulturno opredeljenih 

in družbeno dovoljenih telesnih tehnik, pravimo utelesitev. Del tega procesa sestavlja telesno 

preoblikovanje, ki ga posameznik povzroči s telesnimi praksami, običajno preoblikuje zunanjo 

podobo telesa (tetoviranje, telesni piercing, lepotne operacije idr.). Bulimija in anoreksija sta 

primera, ko so lahko takšne vrste telesnih praks razumljene kot instrumenti, s katerimi 

preoblikujemo površino in obliko posameznikovega telesa (Krpič, 2011). 

 

Ameriški filozof Alphonso Lingis navaja, da tatuji, vreznine, brazgotine ipd. povzročajo 

širjenje prostora telesne površine. Vpisovanja na telesa so v naši kulturi nasilna in prikrita. 

Izpostavlja družbene institucije, ki se ukvarjajo predvsem z resocializacijo in kjer telo nadzirajo 

in zaznamujejo z določenimi orodji (prisilni jopič, vklepanje v lisice itn.). Druga (prikrita) 

vpisovanja na telesa so vplivi kulturnih ter osebnih vrednot in norm, npr. označevanje dolžnosti 

obeh spolov (Grosz, 2008). 

 

Krpič v članku Telo kot vir kulturnih razlik iz leta 2003 omenja tudi refleksivne telesne tehnike, 

ki jih N. Crossley navaja v The Social Body, 2001. To so telesne tehnike, katerih namen je 

kontra učinek na telo, da posameznik preoblikuje svoje telo na poseben način. Body art 

performerju omogoča, da njegovo telo postane predmet. Krpič telesne tehnike označuje kot 

neprijetne in odvratne. Pravi, da naj bi bila razlika med »neprijetnostjo« in »odvratnostjo« prej 

razlika med avtorjem performansa in reakcijo občinstva. 
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Sodobni ples je eden izmed kulturnih fenomenov, kjer je umetniško telo manipulirano, 

preoblikovano na takšen način, da dobesedno postane umetnina sama. Je praksa, kjer se 

prelivata forma in materija. Umetnikovo telo je uporabljeno kot orodje (Grosz, 2008). 

4 TELO IN DUH TER RAZLIKOVANJE MATERIJE IN FORME 
 

Zametki dihotomij materija/forma, razum/strast, misel/razsežnost, subjekt/objekt itn. segajo v 

zahodnjaško filozofijo, kjer so nasprotje med telesom in duhom povezovali z nasprotjem med 

moškim in ženskim (moški – um, ženska – telo). Če se vrnem na teorije dualizma, ki sta jih 

vzpostavila starogrška filozofa Platon in kasneje Aristotel, pa lahko sedaj nadgradim 

problematiko, ki jo Nick Crossley (2001) izpostavlja skozi razmišljanje Renéja Descartesa. 

Osredotočila se bom na ključne elemente, ki oblikujejo teorijo o abjektnem telesu v mojem 

slikarstvu.  

 

Descartes verjame, da je telo mrtva materija, fizični objekt in meso. Prav tako poudarja, da je 

telo drugorazredni in nepomemben aspekt njegove prave narave. Potrebno je omeniti, da 

Descartes opisuje telesa na področju vidnih lastnosti, kako so lahko prepoznana in dotaknjena, 

a nikoli ne na podlagi njihove čutnosti. Če nadaljujem, Descartes lahko dvomi o eksistenci 

svojega telesa, ne da bi podvomil o svojem obstoju razmišljanja. Po njegovem si moramo um 

predstavljati kot notranjo substanco, snovnost, ki ni fizična – torej ni materija in je ločena od 

telesa. Pravi tudi, da se materija širi v prostor, je deljiva in predmet fizične narave, um pa se v 

nasprotnem primeru v prostor ne širi, je nedeljiv in ne »uboga« že prej omenjenih zakonov 

narave, temveč je misleča snovnost. Rene Descartes pravi, da um misli in ve, da misli (Crossley, 

2001).  

Filozofija Maurica Merleau-Pontyja se kontradiktorno nanaša na Descartesov prej omenjeni 

dualizem. M. M. Ponty pravi, da telesa niso objekti naših izkušenj in doživljanj, vsaj ne na prvi 

pogled. So pomeni naših doživetij, in kar izkusimo, niso naša telesa, temveč nekaj, kar nam 

telesa lahko omogočajo. Doživljanje našega telesa je bistveno drugačno kot doživljanje 

objektov okoli sebe. M. M. Ponty okrepi svojo razmišljanje s primerom, če premaknem svojo 

roko, me na poti do tega dejanja nihče ne ovira. Če pa premaknem skodelico vročega čaja, je 

pot veliko pestrejša. Prav tako navaja, da ima telo dve strani; občutljivejšo in čutečo. Obstaja 

telo – objekt in telo – subjekt. Prvič, telo je fizični objekt in materija, vključuje polt, 

temperaturo, teksturo površine itn. In drugič, subjekt ima sposobnost, da čuti, kadar ima mrzla 

stopala, čuti dotike v konici prstov na roki ter lahko zazna, kadar ga kdo povleče za del oblačila. 
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M. M. Ponty želi v svoji teoriji pokazati, kakšna je struktura človeškega behaviorizma, ki je 

oblikovana skozi odnose, interakcije človeških organizmov in okolja. Ustvaril je tako 

imenovano strukturno shemo telesnosti, v kateri opredeljuje telesno prakso (know – how) kot 

ponotranjen občutek pripadnosti drugega objekta ali, kot bi sama interpretirala po T. Krpiču, 

interakcijo telesa s tako imenovanim sekundarnim kulturnim predmetom. M. M. Ponty kot 

primer navaja vožnjo z avtomobilom. Pravi, da ko se »navadimo« čutiti širino avtomobila, 

postane ta podaljšek našega telesa ali metaforično kot palica slepega človeka (Gržinič, 1997). 

Maurice Merleau Ponty raziskuje odnose med zunanjostjo in notranjostjo, med subjektom in 

objektom enega čuta z drugim znotraj skupnega mesa. Pravi, da telo ni objekt za nas, temveč 

za druge, za subjekt je živa realnost. Navaja tudi, da je telo kontekst, ki nam omogoča, da smo 

v interakciji z objekti. Descartes je za razliko od M. M. Pontyja skušal ločiti um od telesa. 

Nasproti njegovemu dualizmu je poleg Barucha Spinoze stal še angleški filozof Gilbert Ryle, 

ki je razmišljal v smeri, da je zavest karakteristika, ki uteleša človeška bitja, da uživajo v svojem 

svetu. Prav tako navaja, da telo ni mrtvo, ni truplo, temveč bitje, ki zaznava in čuti, je živeče 

telo. Baruch Spinoza je monist in ne zagovarja dualizma, ki ga je vzpostavil Descartes. 

Verjame, da obstaja toliko vrst duše, kolikor je vrst materije. Nadaljuje, da duša ni le atribut 

človeških teles, temveč je izraz določenega tipa materije (Grosz, 2008). 

Nick Crossley ob vsem tem navaja, da človeška bitja niso ne um in ne telesa, temveč so utelešeni 

zavestni socialni operatorji. To ponazarja v naslednjem primeru. Jaz sem telo in imam kljub 

temu še eno telo, kjer izkusim svoje telo kot objekt (Crossley, 2001). 

 

Elizabeth Grosz je pionirka sodobne rekonceptualizacije telesa. Njeno delo Neulovljiva telesa: 

h korporealnemu feminizmu, 2008 je skrajni diskurz o telesu, o človeški eksistenci in vplivih 

na družbo, kulturo ter naravo. Njeno razmišljanje o telesu se prične z navedbo, da je telo nosilec 

oz. orodje, ki ga nadzoruje človeški razum. Pogosto ga Elizabeth G. pojmuje kot mrtva točka 

oz. pasiven objekt. 

 

Ne smemo zanemariti vidika, ki ga je izpostavilo krščanstvo. Namreč prav krščanska vera je 

»ustvarila« razlikovanje med dušo (dar Boga) in telesnostjo (smrtno in grešno). Telo je 

definirano kot ne-um, ne-duhovno in je manjvredno. Ločitev duha in telesa je povezana z 

razlikovanjem med smrtnim in nesmrtnim. Ko je subjekt živ, sta telo in duh enotna. Kristusov 

lik ponazarja, da duša in nesmrtnost izhaja od Boga, telo in smrtnost pa je del Kristusove 

človeškosti (Grosz, 2008). 
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V svojem ustvarjanju sem razmišljala tudi o tem, kako pravzaprav upodobiti duh, um oz. neko 

intenzivnost, ki se pretaka po našem telesu?  

 

Če na kratko povzamem vsa ta razmišljanja, koncepte, teorije in ideje, ki sem jih v tem poglavju 

izpostavila, lahko iz te mnogoternosti izluščim vedenje, ki ga bom v nadaljevanju uporabila za 

likovno artikulacijo. Pojmovanje dualizma se je oblikovalo skozi različna stališča filozofov in 

drugih raziskovalcev. Osrednja nit, ki se pri tem ustvarja, je nedvomno sožitje telesa in duha. 

Nekateri so postavljali v ospredje duha in manjvrednost materije, drugi pa stali za tem, da um 

brez telesa in telo brez uma ne more delovati. Spet drugi so razmišljali v smeri, da človeška 

bitja niso ne um in ne telo, temveč utelešeni socialni programerji. Skratka, ogromno je idej, ki 

so mi pomagala oblikovati koncept Abjektnega telesa v mojem slikarstvu. 

 

5 ANALIZA SEMANTIČNEGA PROBLEMA 
 

Začetke razmišljanj o raziskovanju lastnega izraza pripisujem zaslugi prvotnih študij in idej, ki 

so temelj, na katerih sem zgradila naturalistični pridih svojega ustvarjanja. V likovnih delih 

izpostavljam motiv človeške figure oz. akta, ki prikazuje ranljivost in krhkost specifičnih teles 

v sodobni družbi. V slikarskih in risarskih delih upodabljam telesa kot objekte reprezentacije in 

ne »realna« biološka telesa. Vsebinsko se navezujem na specifični tip telesa, ki je eden izmed 

najbolj ranljivih v naši družbi. Želim jih upodobiti tako, kot jih dojemam v realnosti, torej čista, 

rahlo asimetrična, voluminozna in idealizirana. S pridihom naturalizma posežem v telo na način 

odvzemanja in predrugačenja bistvenih form telesa, npr. konceptualno se izginotje obraza 

povezuje z idejo predstavljanja vseh nas v tej podobi. Fantomski udi in telesne odprtine 

povečajo učinek neprijetnosti in hkrati odprejo zunanjost v notranjost. Poigravam se z barvnimi 

odtenki in v figuri želim ustvariti življenje in polnost. Nekatera dela so pastoznejša, saj sem v 

njih s plastenjem barvnih odtenkov želela prikazati občutek razgradnje teles in hkrati vtis 

masivne konstrukcije. Risbe so v celoti narejene s tehniko oglja na papir, prevladuje predvsem 

linijska obrisna risba in preplet obeh planov. Večinoma se v teh študijah poslužujem linijskih 

elementov, s katerimi ustvarjam prostor in pot forme. Prav tako pa se ukvarjam z modelacijo 

telesnin in njihovo teksturo. Poigravam se z možnostmi upodobitve likovnega motiva, zato je 

izbor likovni del precej pester.  
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Kaj mi pravzaprav pomenijo te gube, forme oz. »špehi«, ki so vidni pri debelih telesih. Osebno 

jih dojemam kot nekakšen priklop k telesu, saj so del telesa in so odvisni od njegovega gibanja 

kot nekakšen odziv ali zvesti spremljevalec. Te samostojne forme imajo same po sebi močan 

izraz, v določenih položajih se stapljajo s telesom in sledijo njegovemu gibanju. Raziskovanje 

gub in kasneje debelih teles se je pričelo s serijo grafik Hruškasto, kjer sem razmišljala, kako 

lahko različni barvni toni ustvarijo različne podobe. Nato sem razmišljala bolj v smeri 

deformacije, sledila je serija skic shiranih hrušk, ki pa me je pripeljala do študij figuralnega 

slikarstva. 

              

Slika 13: Levo: Serija grafik tehnike vernis mou, 100 x 50 cm, 2017, osebni arhiv, desno: 

povečava grafik, 20 x 30 cm. 
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Slika 14: Levo: razmišljanje o sožitju oblik I, svinčnik, A4, 2018, osebni arhiv, desno: 

razmišljanje o sožitju oblik II, kemični svinčnik, 2018, osebni arhiv. 

    

Slika 15: Levo in desno: oblikovanje form, svinčnik, 2018, osebni arhiv. 

 

Kaj pravzaprav želim sporočiti s svojim ustvarjanjem?  

Vsakega gledalca na prvi pogled pritegne nekaj drugačnega, nevsakdanjega – mogoče 

abjektnega. Kar pa se zgodi pri dojemanju mojih likovnih del za razliko v realnem življenju, bi 

označila kot totalen paradoks. Zaznava se pri gledalcu najprej osredotoči na celostnost 

likovnega dela, ko je ta pripravljen, pa prične z dekonstrukcijo slike na način iskanja 

posameznih pomenov in form, ki jih poveže s spomini ali z izkušnjami. Gledalec nato še poišče 

naslov dela ter si ustvari določeno interpretacijo. Vzame si čas, ki ga za razliko v realnem 
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življenju »nima«, saj zaradi določenih dejavnikov posameznik preleti večino teh faz in si 

mnenje o človeku ustvari s površinskim opazovanjem oz. s prvim vtisom. Likovna dela 

pravzaprav prisilijo opazovalca, da sledi določeni formi telesa in razišče prostore, ki pri tem 

nastajajo. Svojo noto k interpretaciji dodajo še naslovi likovnih del, ki so s svojo 

provokativnostjo ostri in napadalni. Naslov je konstitutiven element pri prepoznavanju vsebine 

slike. Prav tako je opazovalec primoran razmišljati o obrazu, ki pa ga v mojih delih dejansko 

ni, zato pri interpretaciji pustim vsakemu posamezniku prosto pot. 

Naslov serije Kaj te briga! je načrtno provokativen, saj se navezuje predvsem na odzivnost 

družbe na specifična telesa. Če izpostavim položaj gledalca, je ta nedvomno postavljen 

neposredno pred razgaljeno debelo telo. Ko se zaključi raziskovanje in opazovanje likovnega 

dela, gledalec zazna oster pripis: Kaj te briga!. Ob tem se mu vsekakor porodi kar nekaj 

vprašanj in misli o kritičnosti družbe do takšnih subjektov in obratno. 

Koncept študij močne človeške postave temelji na raziskovanju gibanja form, spoznavanju 

proporcev debelega telesa in soočanju s problemom prekomerne teže na ravni sociološko-

družbenih doživljanjih. Želja po oblikovanju takšnega telesa je zgolj naključje večletnega 

srečevanja ljudi s prekomerno težo. Obenem pa tudi srečevanje s čustvenimi in integracijskimi 

problemi, ki jih takšna oseba doživlja. V svojih risbah in slikah izpostavljam množico 

študijskega raziskovanja močnejše postave ljudi, zanimam se predvsem za prikaz masovnosti, 

materije in pa te absolutne forme, ki jo lahko človeško telo premore. Zanima me, do katere mere 

se teža lahko razporedi po človeškem telesu, da jo le-ta lahko »prenaša«. Tu so primer predvsem 

risbe, kjer sem šla v bolj domišljijske faze študiranja figure in kjer sem si predstavljala človeško 

telo kot absolutno, neomejeno. 

 

Najprej je potrebno izpostaviti elemente, ki jih moja likovna dela ne vsebujejo, oz. stvari, ki so 

zaradi svoje odsotnosti po naših (stereotipnih) presojah nenavadne. Ravno to lastnost vsebuje 

tudi surrealizem, ki s svojo odsotnostjo ali predrugačenjem (dekonstrukcijo in dodajanjem) 

oblik daje popolnoma nov prostor in doživljanje umetnine. Skrajni mejnik likovnih del je 

odsotnost obraza, ki je človeku ključni element za prepoznavo, zaznavo in  spoznavo drugih 

ljudi. Izključila sem ga z namenom, ker ciljam na širšo množico, na vse nas.  

Če bi v svoja dela vključila podobe z obrazi, bi se telesa razlikovala le po fiziognomiji in ne po 

formi celovitega telesa. Franc Planinšek se v strokovni monografiji Lepo: o lepoti, staranju in 

estetski kirurgiji, 2015 navezuje na obraz, ki po njegovem bolj kot katerikoli drugi del našega 

telesa odraža osebnost in je zrcalo naše duše. 
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Ozadje risb je v skladu z upodobljeno osrednjo figuro, kar je še posebej razvidno na sliki 17. 

Ponekod linije sledijo ena drugi in ustvarjajo abstrakten optični prostor. Večinoma so ozadja 

slik neopredeljena, kot neskončni prostor. S tem želim vzpostaviti metafizičnost oz. lahkotnost 

takšnih teles, ki pa so ravno nasprotje z dojemanjem masivnosti osrednjih figur. Ponekod so 

vidni tudi hladno-topli kontrasti, ki jih ustvarim z mešanjem nepestrih in pestrih barv. Ozadje 

likovnih del je rezultat poigravanja z barvnimi kontrasti in linijskimi tvorbami. Obenem pa za 

tem stoji konkretna ideja, ki narekuje, da mora biti ozadje nedefinirano. Ravno ta »praznina« 

figuro dokončno uskladi in jo dvigne, daje občutek lebdenja. Tako notranja materialnost, ki 

pravzaprav ni eksplicitna, nadvlada masivnosti telesa.  

 

             

Slika 16: Levo: linijska risba I, oglje na papir, 100 x 50 cm, 2016, osebni arhiv, desno: 

linijska risba II, oglje na papir, 50 x 100 cm, 2016, osebni arhiv. 

 

 

Slika 17: risba s kemičnim svinčnikom, A4, 2018, osebni arhiv. 
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Linija, s katero upodabljam figuro, temelji na obrisih in v večini primerov gre za študijsko risbo 

človeškega telesa. So pa pristopi tudi eksperimentalni, ne le klasično analitični, linije so drzne, 

hitre, ekspresivne in se prekrivajo, ob tem pa se vseeno pojavi izrazit obris, ki mi zagotavlja 

lažji vpogled v celovitost telesa. Risbe so v veliki večini narejene z ogljem (izjema je risba 13, 

ki je narejena s kemičnim svinčnikom), saj mi ta tehnika omogoča hitro in ekspresivno 

skiciranje. Ustreza tudi ritmu mojih potez in »grobemu« doživljanju mogočnih form, ki se z 

vsako potezo oglja stapljajo z ozadjem linij.  Prav tako mi na drugi strani pri slikanju akrilne 

barve omogočajo pastozno grajenje predelov, kjer je konstrukcija teles masovno 

(pre)obremenjena. Doživljajsko pa se z dodajanjem in plastenjem barvnih odtenkov oblikuje 

telo kot živa skala. 

        

Slika 18: Levo:  risba s svinčnikom, 2017, osebni arhiv, desno: torzo, svinčnik, 2017, osebni 

arhiv 

Če je nekaj debelo, naša zaznava dojame, da je polno/prepolno, forme so večje in širše. 

Vzpostavljajo se odnosi med izboklinami, vboklinami, oblinami, odprtinami itn. Obilna telesa 

so upodobljena z močnimi stegni in težkimi dojkami. 
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Slika 19: Levo: razmišljanje o proporcih I, svinčnik, 2016, osebni arhiv, desno: razmišljanje o 

proporcih II, svinčnik, 2016, osebni arhiv. 

Obraz je ključni element, po katerem prepoznamo določeno osebo, zato sem ga namenoma 

izpustila. Obraznih potez nisem nakazala, ker figuri nisem želela pripisati določenega tipa 

osebnosti. Celotno formo glave sem spremenila v bolj abstraktno podobo vaze oz. iluzijo 

prostora. Funkcionalnost posode je prav njena prostorska raba, ki po navadi ni prazna. S to 

interpretacijo se usklajujejo tudi telesne odprtine oz. fantomski udi, ki niso le ideja o odsotnem 

udu, ampak tudi navidezno duševna rana. Telesne odprtine zato niso »mesnate« in ne 

poudarjajo mesenosti telesa, kot je razvidno iz odprtih ran pri slikarstvu J. Saville. Temveč 

uprizarjajo prostor, ki je in ki nastaja ali pa ga celo ni. Amputirani deli telesa še povečajo učinek 

»prostora« v upodobljeni figuri. Gledalec se je primoran vprašati, kaj pravzaprav je notranjost 

telesa in se zato njegov pogled ne osredotoča le na videz osrednje figure, ki je upodobljen z 

močnejšo postavo.  

 

              

Slika 20: Kaj te briga!, akril na platno, 100 x 50 cm, 2017, osebni arhiv. 

Slika 21: Kaj te briga!, akril na platno, 70 x 40 cm, 2017, osebni arhiv. 
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V svojih likovnih delih sem izpostavila prsi, ker se mi zdijo čudovit element uprizarjanja 

masovnosti in skrajnosti razteza človeške kože v slikovnem polju. E. Grosz navaja, da so dojke 

v seksistični družbi telesni atribut, ki je dojet subjektivno. Prav tako pa imajo funkcijo objekta, 

tako za moške kot za ženske (Grosz, 2008). 

Jenny Saville pa izpostavlja idejo samopregleda in pravi, da si ženske z velikimi prsmi morajo 

le-te premakniti iz prvotnega stanja, da lahko vidijo svoje telo (Saville, 2005). 

To sem tudi osebno izkusila pri nošenju kostuma debelega telesa, kjer sem morala nekatere dele 

telesa dobesedno prijeti in popraviti.  

                 

Slika 22: raziskovanje odtenkov, akril na platno, 100 x 50 cm, 2016, osebni arhiv. 

Slika 23: artikulacija form, oglje na papir, 100 x 50 cm, 2017, osebni arhiv. 

 

Osredotočam se na likovni odnos in razmerja, ki nastajajo v prostoru v smislu ravnovesja ter 

nasičenosti form. Zdi se mi zanimivo razmišljati o poteku določene forme in o tem, kako takšno 

telo »popači« proporce človeškega telesa oz. jih prevrednoti. Prav tako želim izpostaviti 

stereotipno razmišljanje o takšnem telesu in tematiko idealizma ter estetike. Figure so v vsej 

svoji estetski zaznavi voluminoznih oblin idealizirane. Iskreno rečeno, moj namen ni bil 

upodobiti figure v slogu hiperrealizma in do potankosti preučiti, kje potuje določena žila ali 

mišica – kot je to preučevala umetnica Jenny Saville. Razmišljala sem bolj v smeri idealizma, 

ikoničnosti, zato so morda moji linijski obrisi teles toliko bolj izraziti.  

Fascinirajo me takšna telesa, njihova forma in gibanje z vsemi svojimi dodatnimi maščobnimi 

vrednostmi. Vzpostavljam odnos do takšnega telesa, skušam se empatirati in razumeti, kako 

takšno telo deluje v življenju, v mojem življenju. 
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Slika 24: Razmišljanje o formah, svinčnik, 2018, osebni arhiv. 

 

Slika 25: Kaj te briga!, akril na platno, 200 x 100 cm, 2018, osebni arhiv. 
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6 SKLEP 
 

Ukvarjanje z izbrano tematiko mi je tako praktično kot tudi teoretično odprlo kar nekaj smernic, 

ki jih bom tekom naslednjih let vztrajno raziskovala še naprej. Abjektna telesa so v vsej svoji 

veličini prav zaradi te mnogoternosti temeljni gradnik družbe, saj nezavedno spodbujajo 

raznovrstnost pogledov in izpostavljajo problem socialne integracije. Kako pravzaprav 

doživljamo abjektna telesa, zakaj se nam zdi debelo telo grdo in ali se lahko empatiramo v 

debelo telo, ki ga gledamo na steni ali konec koncev v realnosti. Te in še mnoga druga vprašanja 

so se mi postavljala ob razmišljanju koncepta Abjektnega telesa v mojem slikarstvu. 

Mnogi nepoznavalci umetnosti me sprašujejo, na kateri strani stoji moje razmišljanje o biti ali 

ne biti (pre)debelo telo. Ampak moj odgovor je popolnoma preprost. Ni bistveno vprašanje, ali 

se strinjam s takšnim telesom ali ne, to je popolnoma irelevantno. Pomembno je, kaj živi za 

takšnimi telesi in kaj biva v njih. Kaj je tista zgodba, ki se ustvari ob pogledu na abjektno telo, 

in kakšna je interpretacija, ko takšno telo preučimo. Zato nikakor ne smemo človeka soditi po 

njegovi zunanjosti, če ne poznamo njegove notranjosti. Prav tako je pomembno, da si umetnost 

razlagamo z (likovnimi) deli, ki so v tistem momentu navzoča. Da razmišljamo, domnevamo, 

se spominjamo in nenazadnje, da živimo z njo.   

Vesela sem, da sem lahko del tega in upam, da bo moj doprinos k umetnosti v prihodnje bolj 

izrazit in neposreden. Vsekakor sem to absolventsko leto namenila prav iskanju svojega jaza in 

ob tem mogoče našla svoj stolček v sodobni umetnosti. 
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9 PRILOGE 

 

DNEVNIK O NOŠENJU KOSTUMA 
 

15. 11. – 13.12. 2017 po 1 uro na dan. 

Ne vidim vsaj tretjine svojega telesa. Nadzorujem lahko le gibe nog in rok, pa še to ne povsem. 

Način hoje je popolnoma drugačen. Notranji del stegen me prisili, da so stopala vsaj trikrat bolj 

narazen kot po navadi. Počutim se kot gmota, nekakšna zbita masa. Premikanje po prostoru je 

neprijetno, saj se zaradi svojega obsega težko odmikam objektom. Vsak tretji korak se forme 

na telesu dotaknejo objektov v prostoru in se za trenutek spremenijo v popolnoma drugačno 

obliko. Stabilnost subjekta se poveča, večkrat se zgodi, da se ob stiku drugih teles moje telo ne 

premakne povsem. Je trdno, zatrepetajo le manjše »gubice«. Stanje ležanja na postelji je preveč 

pasivno. Nimam volje po ničemer in do ničesar, počutim se, kot da moram nekaj narediti za 

sebe, vendar mi obline ne dopuščajo. Površina mojega telesa se še poveča, forme se »spočijejo«, 

uležejo. So zadovoljne same s seboj, s svojim stanjem, in ko želim vstati iz postelje, se forme 

ne dajo. Želijo ostati tam, kjer so, zato se moram z vso močjo in še več odriniti ter si popraviti 

neželene vidne prostore, ki jih forme razkrijejo. Po dobre pol ure začutim bolečine v celotnem 

predelu hrbtenice. Takrat se še bolj zamislim o svoji masi in funkciji telesa.  

Obenem pa so mi forme razkrile tudi pozitivno plat – prostor, ki ga ustvarjajo. Ne morem 

govoriti le o funkcionalnosti prostora (knjiga ali daljinec se odlično prilegata prostoru, ki ga 

ustvarjajo forme), temveč tudi o estetiki, ki jo obline ustvarjajo, medtem ko se dotikajo ena 

druge. A té lahko opazim le, ko stojim pred ogledalom in si raziskujem svoje telo.  

Zgodil se mi je prvi posmeh. Počutila sem se neprijetno, najraje bi si pokrila telo, se skrila in 

odmaknila stran od ljudi. A vem, da v tistem trenutku to ni bilo mogoče, zato sem glavo 

https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ebq4VmKa8FMHX9PfKYdqyg/larger.jpg
http://www.artnet.de/WebServices/images/ll00077lldeQ5GFgPjECfDrCWQFHPKcq3DE/jean-fautrier-nu-f%C3%A9minin.jpg
http://www.artnet.de/WebServices/images/ll00077lldeQ5GFgPjECfDrCWQFHPKcq3DE/jean-fautrier-nu-f%C3%A9minin.jpg
https://i.pinimg.com/736x/fc/54/e2/fc54e284ffee97675a20fae065545a9e--jean-fautrier-french-artists.jpg
https://i.pinimg.com/736x/fc/54/e2/fc54e284ffee97675a20fae065545a9e--jean-fautrier-french-artists.jpg


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                       Monika Plemen; diplomsko delo 

- 35 - 

 

naslonila na prsni del ter si prikrila oči. Hotela sem se skriti globoko v svoje telo, kjer vem, da 

bi se počutila varno. Pravzaprav je tukaj pojem »gmota« še kako dobrodošel, saj neposredno 

ustvarja varen prostor in stabilnost.  

 

Slika 26: Fotografija sebe v kostumu, 2017 


