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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sem se ukvarjala z raziskovanjem manipuliranja živih organizmov v sliki. 

Da bi lahko opredelila pojem žive slike, sem se na začetku posvetila pojmom konceptualna 

umetnost, bioart, okoljska umetnost, transumetnost in intermedijska umetnost. Osredotočila 

sem se tudi na nekaj umetnikov, ki sodijo v različne omenjene stile in so mi bili v navdih pri 

raziskovanju ter ustvarjanju naloge. Kot reference sem si izbrala Majo Smrekar, Polono Tratnik, 

Anjo Jerčič Jakob, Roberta Cuoghija ter Alana Sonfista, saj se lahko na različnih aspektih 

poistovetim z njihovim delom. Poleg splošnega opisa umetnikov sem izpostavila tudi eno ali 

dve njihovi deli, s katerimi se lahko bolj konkretno povežem preko lastnega umetniškega 

ustvarjanja. Tekom naloge sem ustvarila osem živih slik, jih dokumentirala s fotografijami ter 

proces zadnje zabeležila z videom. V drugem delu naloge so opisani tudi postopki, s katerimi 

sem ustvarila žive slike. 

Ključne besede: živa slika, manipuliranje, živi organizmi, plesen, biotehnologija v umetnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this degree paper I was engaged in researching the manipulation of living organisms in 

painting. In order to define the concept of living painting, I devoted to concepts such as 

conceptual art, BioArt, environmental art, TransArt and intermedia art. I have also focused on 

a few artists who fall into the various aforementioned styles and have inspired me in reasearch 

and creation. As reference I chose Maja Smrekar,  Anja Jerčič Jakob, Roberto Cuoghi and Alan 

Sonfist, because I can identify with their work in different aspects. In addition to the general 

description of the artists, I also highlighted one or two of their work, which can be more 

concretely linked through my own artistic creation. I created eight living paintings in the course 

of the task, documenting them with photographs and the process of last painting I documented 

with video. The second part of the task describes the procedures that I used to create living 

paintings. 

Keywords: living painting, manipulating, living organisms, mold, biotechnology in art 
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1. Uvod 

 

Zanimanje za manipuliranje z živim in z novimi možnostmi transformacijskih procesov je 

vedno večje posledično pa vse več umetnikov v svoja dela vključuje biotehnologijo. Tako so 

se v umetnosti pojavila tako imenovana vlažna dela (wetworks, angl.), ki manipulirajo in 

uporabljajo živ material. Pojavilo se je osredotočanje na materialnost organizma, kar je 

pravzaprav bolj kiparske narave, ker gre za neposredno manipuliranje z materialom. Dejstvo 

vlažnosti, ki je vsebovano v terminu »wetwork«, nam govori o vzdrževanju posebnih 

življenjskih pogojev (vlažnost, temperatura itd.). Pri tem se navadno uporabljajo vlažna gojišča, 

v katerih se nahajajo živi organizmi. To pa bistveno spremeni ne le celote umetniškega dela, ki 

mora biti okoliščinam posebno prilagojeno, ampak tudi koncept življenja in telesnosti, ko sedaj 

nista več celostna, temveč se fragmentirata in tvorita nove opcije za formacije (Tratnik, 2010a). 

Za lastno umetniško raziskovanje me je navdušilo več umetnikov in umetnic, ki se ukvarjajo s 

podobno tematiko, in sicer Maja Smrekar, Polona Tratnik, Anja Jerčič Jakob, Roberto Cuoghi, 

in Alan Sonfist. Pri izbiri motivov sem se osredotočila na temo minljivosti, smrti in časa nato 

pa vse to povezala s samim nastajanjem del; formirajo jih namreč živi organizmi in naravni 

procesi. Tako se ob pogledu na umetniška dela ne sprašujemo le o minljivosti upodobljenih 

motivov, ampak tudi o minljivosti umetnine in naključnosti umetniškega dela. Vsako naslikano 

sliko sem namreč združila z različnimi naravnimi mediji, s pomočjo katerih sem na slikah 

vzgojila plesen, ki je nato zrastla svojo sliko in jo čez čas zopet preoblikovala. Umetniška 

dejavnost omenjenih ustvarjalcev je zelo raznolika, kljub temu pa jih združujejo določene ideje, 

ki jih bom izpostavila v nalogi ter v lastnem umetniškem ustvarjanju. S tem sem se želela 

osredotočiti na idejo o nadzoru, o življenju in smrti, o tem koliko vpliva imamo na vse to in kaj 

zmore narava. Skozi dela sem na ta način prikazala različne metamorfoze ob katerih naj bi se 

človek začel spraševati o lastnem obstoju ter o obstoju in trajnosti umetnine. 

Biotehnologija zaznamuje številna področja sodobne poznokapitalistične družbe in kulture. V 

prihodnosti lahko pričakujemo, da se bodo okolje, človeštvo in kultura še bolj spreminjali s 

posredovanjem biotehnologije. Sodobna umetnost pa je našla poslanstvo v odgovarjanju na te 

vidike družbene realnosti (Tratnik, 2010a). S tem se bom v lastnem umetniškem ustvarjanju 

ukvarjala tudi sama. Za boljše razumevanje pojma živa slika bom v začetku naloge obrazložila 

konceptualno umetnost, bioart, okoljsko umetnost, transumetnost in intermedijsko umetnost. 
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2. Konceptualna umetnost 

 

Za konceptualno umetnost je značilno, da je ideja oziroma koncept, ki stoji za delom, 

pomembnejši od končnega umetniškega dela. Pri tej zvrsti umetnosti je pomembno, da so vsa 

načrtovanja in odločitve že vnaprej narejeni, pri tem pa je izvršitev le-teh nepogrešljiva. Leta 

1960 se je konceptualna umetnost pojavila kot umetniško gibanje. Za razliko od klasične 

umetnosti lahko konceptualni umetnik uporabi kakršnekoli materiale in forme za to, da uresniči 

svojo idejo (Art term: Conceptual art, b.d.). Zgodnje stvaritve so bili tako imenovani 

»readymades«, katerih avtor je francoski umetnik Marcel Duchamp. Za primer lahko vzamemo 

Fontano, kjer gre za narobe obrnjen pisoar na podstavku, podpisan s psevdonimom R. Mutt. To 

je kot umetniško delo Duchamp predstavil leta 1917 na razstavi Society of Independent artists 

v New Yorku. Pred tem so se ljudje redko spraševali kaj sploh umetnost je in kako si jo lahko 

razlagamo, saj so preprosto predvidevali, da je umetnost slika ali skulptura. Malo pa jih je lahko 

videlo Fontano kakor skulpturo in torej kot umetnost. Nekatera vprašanja, ki so jih postavljali 

konceptualni umetniki v poznih šestdesetih letih, so bila postavljena s strani Duchampa 50 let 

prej in do neke mere so bila pričakovana tudi od leta 1916 dalje v proti-umetniškem delovanje 

Dade. Vprašanja so zopet prišla na plan s strani mnogih umetnikov, tudi s strani neodadaistov 

in minimalistov, vendar šele 20 let po drugi svetovni vojni (Godfrey, 1998). 

Slika 1: Marcel Duchamp, Fountain, 1917 

Konceptualna umetnost je bila pravi internacionalni fenomen. Zaslediti jo je bilo lahko v San 

Diegu, Pragi, Buenos Airesu, New Yorku itd. V New Yorku, ki je bil center umetnosti, se je o 

tamkajšnji umetnosti najbolj diskutiralo. Najbolj pogosto je bilo vprašanje o tem, kako veš da 

gre za umetnost, ko pa lahko vsebuje kakršenkoli material in stil. Tako so se določile štiri forme 
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konceptualne umetnosti: »readymade«, intervencija, dokumentacija ter besede. Readymade 

pravimo objektu, ki je vzet iz zunanjega sveta in predstavljen kot umetniško delo. S tem zanika 

tako edinstvenost umetniškega objekta kot potrebo po umetniški roki. Pri intervenciji gre za 

sliko, tekst ali stvar postavljeno v nepredvidljiv kontekst. Pri dokumentaciji gre za pravo delo, 

koncept ali akcijo, ki je lahko predstavljena samo z evidenco zapiskov, map in najbolj pogosto 

s fotografijami. Pri besedah pa je koncept, predlog ali raziskava predstavljena v obliki jezika. 

Kljub temu da so mnogi želeli definicijo konceptualne umetnosti, pa le ta nikoli ni bila zares 

določena. Prva širša uporaba pojma je prišla z objavo članka Paragraphs on Conceptual Art, 

katerega avtor je umetnik Sol LeWitt. V njem pravi, da je ideja oziroma koncept 

najpomembnejši vidik dela. Da se umetnik poslužuje konceptualizma, pomeni, da so bili 

načrtovanje in odločitve narejene vnaprej. Lahko bi rekli, da ideja postane stroj, ki dela 

umetnost. Konceptualni umetnosti ne moremo reči stil, niti ne more biti omejena na določen 

čas, ko so jo umetniki ustvarjali. Gre za tradicijo, ki temelji na kritičnem duhu (Godfrey, 1998). 

 

3. Bioart 

 

Nekateri analitiki so predvideli, da bo 21. stoletje postalo stoletje biologije. V umetnosti je bila 

biologija že od nekdaj vsebinska tema, sedaj pa je prešla v drugačno formo, saj so se pojavila 

vprašanja o bioloških manipulacijah (tako v umetnosti kot tudi na drugih področjih). Leta 1993 

se je na konferenci Ars Electronica odprlo vprašanje o znanosti umetnega življenja, o izvoru 

življenja ter o tem, kako je življenje prešlo v obstajanje in kakšne forme bi lahko življenje 

prevzelo v prihodnosti (Wilson, 2002). 

Umetnost ne bo nikoli presežena. Vizualni umetniki današnjega časa uporabljajo biotehnologijo 

v svojih delih pa naj bo to z znanstvenimi postopki ali brez njih, z eksplicitnim povezovanjem 

z idejo biotehnološke umetnosti ali brez takšnega povezovanja (Michaud, 2007). Bioumetnost 

se je pojavila v devetdesetih letih dvajsetega stoletja in se še posebej razširila po letu 2000. Ta 

umetnost ni posebna zgolj na nivoju pomenov, temveč tudi na nivoju izraza, torej glede na to 

kako se pojavlja pa tudi glede na to, kakšne postopke, tehnologije, tehnike, veščine in znanja 

uporablja (Tratnik, 2010). »Biotehnološka umetnost aktivno vstopa v biotehnološki diskurz; 

bioumetnik je postal v njem pomemben agens. Vendar pa imata umetnost in humanistika 

drugačne družbene funkcije kot biotehnologija, saj nista usmerjeni v praktične in ekonomske 

cilje, temveč se pojavljata kot refleksivni praksi« (Tratnik, 2010a, str. 150). 
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Leta 2000 je umetnik Eduardo Kac svetu predstavil Albo, genetsko spremenjenega 

fluorescentnega zajca, kot umetniško delo. S tem je odprl veliko polemik o tem, ali je to sploh 

umetnost in predvsem vprašanja o etičnosti. Pojem bioart, ki ga je ustvaril Kac, želi izvabiti 

socialne diskusije. Želja po tem ni nič novega, že vse od Da Vincija do Duchampa, so umetniki 

skozi zgodovino odkrivali nove teritorije na področju umetnosti, da bi zbudili socialno zavest 

in spodbudili eksistenčna vprašanja. Čeprav obstajajo špekulacije glede natančne opredelitve, 

služi oznaka »bioart« kot krovni izraz za uporabo živih tkiv, bakterij in organizmov pri 

ustvarjanju zanimivih in pogosto šokantnih umetniških del (Walden, 2013). 

Da bi lažje razumeli bioart, moramo razložiti kaj pomeni biotehnologija. Ta termin označuje 

uporabo bioloških instrumentov ali orodij za proizvodnjo določenih substanc, živih bitij, ali 

bioloških procesov, ki bodo uporabljeni v tehničnih postopkih. Tako je biotehnologija tehnika, 

ki uporablja žive organizme ali delce le teh za različne namene, kot so: delanje produktov, 

izboljšanje rastlin in živali, razvijanje mikroorganizmov, ali zgolj za razumevanje biološke 

narave (Michaud, 2007). 

 

Slika 2: Eduardo Kac, GFP Bunny, 2000 

 

4. Okoljska umetnost 

 

V današnjem času, ko je človekov odnos z naravo vedno bolj težaven, ima okoljska umetnost 

še večji pomen. Od prazgodovinskega obdobja so ljudje preoblikovali naravo in se skušali 

povezati z njo že preko jamskih slik. Vse od takrat naprej so umetniki pod vplivom podob, barv, 

vzorcev struktur in sistemov, ki izhajajo iz narave. Okoljska umetnost pogosto zajame pojme 

kot so Land Art, Earth Art, zemeljska umetnost in eko umetnost. Zajema vse od zgodovinskih 

posegov v naravo in umetnost do nedavnih ekološko in politično naravnanih umetniških del. 

Lahko gre preprosto za umetnost, kjer umetnik izkazuje povezanost z naravnim svetom, z 
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uporabo naravnih materialov. Navadno je cilj okoljske umetnosti izboljšati naš odnos z naravo. 

Po paleolitskih jamskih poslikavah, se je ponovna naklonjenost naravi pokazala šele v obdobju 

romantike. Umetniki so ponovno začeli verjeti, da mora človeštvo ohraniti vez z naravo. Da bi 

navdihnili ljudi, so začeli upodabljati naravo v slikah, skulpturah in glasbi. Eden izmed najbolj 

znanih slikarjev je angleški slikar John Constable, ki slovi po svojih pokrajinah in slikah, kjer 

upodablja idealizirano sožitje med človekom in zemljo (Martinique, 2016). 

V času političnih in družbenih pretresov šestdesetih let prejšnjega stoletja je skupina umetnikov 

v Združenih državah Amerike in Evropi vedno bolj dvomila v omejevanje slikanja in začela 

eksperimentirati z radikalno novimi načini odzivanja na okolje. To je povzročilo gibanje, 

imenovano Land Art, včasih imenovano tudi Earth Art. Namesto slikanja pokrajine so umetniki 

pričeli ustvarjati na prostem in kiparili kar z zemljo samo. S tem, ko so ustvarjali zunaj 

tradicionalnih galerijskih prostorov, so pod vprašanje postavili umetnost kot nekaj, kar je treba 

kupiti ali prodati za dobiček. Nekatere pomembne osebe v gibanju so bili Walter De Maria, 

Nancy Holt, Robert Morris, Michael Heizer, Dennis Oppenheim in Robert Smithson.  

Alan Sonfist je tisti, ki je podal ključno idejo okoljske umetnosti, kako vrniti naravo urbanemu 

okolju (Martinique, 2016). 

 

5. Intermedijska umetnost in transumetnost 

 

Družbeni pogoji in strukture so se s prelomom med modernostjo in postmodernostjo spremenili 

tako, da se celo umetnost v sodobnosti pojavlja v specifičnih oblikah. Danes pod pojmom 

sodobne umetnosti razumemo raznovrstne umetniške prakse (Tratnik, 2010b). 

Začetke intermedijske umetnosti najdemo v gibanjih umetniških zgodovinskih avantgard, ki so 

se pojavile v začetku 20. stoletja (dadaizem, konstruktivizem, futurizem). V Sloveniji je po 

ustvarjanju v intermedijski umetnosti najbolj znan Avgust Černigoj. Koncept intermedije pa je 

uvedel Dick Higgins, pripadnik gibanja Fluxus, kjer že ime gibanja namiguje na pretok, 

mešanje. Gibanje predstavlja zmes med različnimi umetnostnimi mediji in disciplinami 

(vizualna umetnost, literatura, urbanizem, arhitektura in oblikovanje). Tako je namen 

intermedijskih umetnosti združevanje in raziskovanje različnih medijev ter posredovanje med 

njimi. Tovrstna umetnost je spodbudila eksperimentalnost in razvoj novih medijev, kot so 

video, performans, instalacija, bodyart, socialna skulptura, računalniška umetnost ter druge 
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vrste konceptualizacije in vizualne realizacije umetniških raziskovanj. Intermedijske umetnosti 

se razmahnejo med drugim in tretjim tisočletjem, ko začne umetnost presegati zgolj umetnost. 

Takšna je tudi transumetnost, kjer gre za enakovredno združitev umetnosti z drugimi področji 

(npr. znanost). Odvisne so od razvoja medijev in tehnologij ter zajemajo razne umetniške 

prakse, ki ne sodijo v tradicionalne umetniške zvrsti (npr. slikarstvo, kiparstvo), ampak jih 

uporabljajo, kombinirajo in na različne načine presegajo. Pojem pokriva tudi sodobnejše 

umetniške prakse, ki zaradi aktualnosti in hitrega razvoja dobivajo najrazličnejše opredelitve in 

poimenovanja (npr. novomedijska umetnost, večmedijska umetnost itd.) (Lebič, Cestnik, 

Ristič, Brvar in Bastašić, 2012). 

Z izrazom »sodobno«  pa se že izogibamo označitvam, ki so vezane na medij ali tehnologijo. 

Polona Tratnik sodobnost razume kot tiste umetniške prakse, ki se umeščajo v kontekst 

globalnih družbenih pogojev. Transumetniški načini (kot jih imenuje) so naravnost 

paradigmatični za današnji čas. Živimo v novi obliki družbe, ki je potrošniška, postindustrijska, 

medijska, informacijska, vse to pa vpliva na sočasno umetniško in kulturno prakso. Sodobne 

raziskovalne umetnosti niso usmerjene na proizvodnjo, temveč na raziskovalne aspekte. Zaradi 

specifičnih interesov se morajo ustvarjalci povezovati s strokovnjaki z drugih področij, 

disciplin. Tako vstopajo v tako imenovane »neumetniške«  diskurze, preko katerih postavljajo 

aktualna etična, kulturološka, atropološka in filozofska vprašanja. Transumetnost si lahko 

predstavljamo kakor hibrid med umetnostjo, družboslovjem, humanistiko in naravoslovno 

znanostjo. Običajno gre za tehnološko in organizacijsko zahtevne projekte, ter preko katerih se 

izpostavljajo aktualne družbene problematike. Prav transumetniške prakse so tiste, ki 

komunicirajo z javnostjo o družbenih problemih (npr. potrošništvo) (Tratnik, 2010b). 

 

6. Uporaba živih organizmov v umetnosti ter predstavniki tovrstne 

umetnosti 

 

a. Maja Smrekar 

 

Med raziskovanjem sodobnih umetniških praks me je najbolj navdušilo delo umetnice Maje 

Smrekar. Njeno ustvarjanje težko umestimo v eno od izbranih področij, saj zajema veliko večji 

spekter znanja. Najbolj je znana po svojem projektu K-9_topology, ki zajema štiri sklope. V 
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vseh vključi pse (tudi volkove), največ vprašanj pa je zvabila s projektom ARTE_mis. Zaradi 

tega jo lahko umestim med predstavnike umetnosti, ki se poslužuje živih organizmov.  

Slika 3: Maja Smrekar, K-9_topologija, 2017 

Umetnica se je rodila leta 1978 v Brežicah, diplomirala je iz kiparstva na ALUO, kasneje pa je 

na oddelku za video in nove medije še magistrirala. Kasneje je njeno zanimanje s področja 

kiparstva prešlo na hibridno umetnost, torej na umetnost, ki se prepleta z biologijo in novimi 

tehnologijami. Iz njene nagrajene serije projektov z naslovom K-9_topology (2014-2017) pa že 

veje nezaupanje v obstoj človeške vrste (Horvat, 2017). Že vrsto let sodeluje z Galerijo 

Kapelica, ki nam zelo dobro prikaže sodobno umetnost. Svoje delovanje vpisuje v linijo 

avantgardne tradicije, poudarek pa daje na raziskovanje in eksperimentiranje. Eksperimentirajo 

prav z mejami sodobne umetnosti in z novimi formami, ki jih pridobimo s pomočjo znanosti in 

tehnologije. Kapelico lahko razumemo kot raziskovalno in eksperimentalno platformo, kjer se 

vzpostavlja polje aktivnega reflektiranja o znanosti in tehnologiji skozi umetnost. Srečujejo, 

izmenjujejo in stikajo se koncepti, žanri in mediji, vzpostavljajo se medinstitucionalna 

sodelovanja, kjer umetniki z zavzetim delovanjem investirajo vsebine, pomembne za sodobno 

družbeno stvarnost, čeprav je njihovo delovanje tudi tvegano (Puncer, 2010). Projekt Maje 

Smrekar, K-9_topology, je nastajal med letom 2014 in 2017, sestavljen pa je iz štirih sklopov. 

Ti štirje sklopi oziroma umetniški projekti nosijo naslove: Ecce Canis, I Hunt Nature and 

Culture Hunts Me, Hybrid Family in ARTE_mis (Izjava za javnost: Maja Smrekar: K-

9_topologija, b.d.). Njena dela so vpeta v čas množičnega izumiranja vrst in govorijo o 

distopični prihodnosti in usodi človeka. V večini svojih projektov zelo nazorno izpostavlja 

relacijo človek-volk-pes (Urbančič, 2017). V najbolj odmevnem projektu ARTE_mis je našla 

možnost za potencialen razvoj hibrida človeka in psa. Povod za ta projekt pa so globalni 

problemi npr. izginjanje naravnih virov in vedno večje povpraševanje po njih, svetovni 
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migracijski tokovi, prenaseljenost in zaradi tega ogroženost okolja ter biotske raznovrstnosti. V 

projektu je umetnica poskušala raziskati umetnost življenja na tem poškodovanem planetu. 

Dotakne se tudi misli, da nihče od nas ne more z gotovostjo reči, da je bil vedno človeški in da 

smo ljudje le to. (Smrekar, 2017). Ta potencialni hibrid je umetniški poizkus vpraševanja 

današnjih biotehnoloških možnosti. Kljub misli na nezmožnost ustvaritve takega hibrida se 

lahko spomnimo na mitološko bitje volkodlaka: človeka – volka, ki je prisoten v vseh kulturah. 

V tej gesti potencialne hibridnosti se človek ponovno združi z naravo, kar je Maji Smrekar 

uspelo s postopkom in vitro. Projekt se je odvijal v BioTehni (laboratorij za umetniško 

raziskovanje živih sistemov), kjer so združili reproduktivno celico Maje Smrekar ter somatsko 

celico njene psičke, ki so jo izolirali iz njene sline. Združeni celici so dovajali hranila, da si je 

opomogla, ko pa so ustavili dovajanje hranil, je celica ostala zamrznjena kot molekularna 

skulptura. Zaradi velikih bioloških medvrstnih razlik ter zaradi premalo naprednih tehnoloških 

pogojev, se celica v vsakem primeru ne bi mogla razvijati naprej (Izjava za javnost: Maja 

Smrekar: K-9_topologija, b.d.). Umetnost se ukvarja z biomediji tudi zaradi tega, zaradi 

manipulacije z življenjem. Vsaka manipulacija z življenjem pa je del globalnega omrežja 

poznanega kot evolucija. Mutacija, selekcija in tekmovanje so del evolucijskega procesa (Kac, 

2007).  

Vzpon biotehnologije potrjuje vedno večjo oblast nad življenjem, ker vlaga v telo in izboljšuje 

kvalitete življenja, pa jo lahko razumemo kot politično tehnologijo. Specialne tehnične politike 

(genopolitika, tkivopolitika, imunopolitika, celična politika) nad telesom in življenjem kažejo, 

da se v sodobnem času izvaja nezaslišana oblast nad življenjem in telesom, neprimerljiva z 

drugimi oblikami biološke modernosti. Ta oblika oblasti pripada biotehnološki sodobnosti, v 

kateri telo neha biti celovito oziroma upravljanje z življenjem poteka za posamezne fragmente 

telesa posebej (Tratnik, 2010a). S tem smo se že spoznali pri ARTE_mis ter in vitro oploditvijo. 

Takšna raziskovanja so v sodobni umetnosti vzbudila veliko zanimanja. Številni umetniki so že 

eksperimentirali s transgensko manipulacijo organizmov v umetniškem smislu. Transgenska 

manipulacija vodi k nastajanju novih vrst, s tem pa se pojavijo tudi nova okoljska vprašanja. 

Eno izmed vprašanj je prav možnost hibridizacije, kar nas uspešno pripelje do tega, da začnemo 

razmišljati o tem, kako zelo so pravzaprav povezane vse življenjske forme. Umetnikov, ki se 

ukvarjajo s transgensko ali hibridno umetnostjo je sicer malo, vendar pa so veliki potenciali, da 

se bo transgenska umetnost še bolj preiskovala skozi umetniška dela v prihodnjih desetletjih 

(Ballangee, 2007). 
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Delo Maje Smrekar mi je v poseben navdih, saj povezuje dve tako različni si vrsti kot sta človek 

in volk ali pes. To nam odpre nov pogled na vrste in postavi vprašanja, kako napredna bi lahko 

bila združitev dveh vrst v hibrid. V lastnem delu sem želela združiti življenje z umetnostjo, kar 

pomeni, da sem slike s tem, ko sem jim dala življenje, tudi obsodila na konec. Življenje je v 

mojem primeru plesen, nekaj kužnega, škodljivega, nenadzorovanega, ki nepopravljivo 

zaznamuje sliko. Majo Smrekar razumem kot umetnico, ki išče nekaj boljšega, novega, saj tudi 

sama pravi, da je človeštvo zastarelo. Podoben odnos do umetnosti sem hotela izpostaviti tudi 

sama. Hkrati sem ustvarila umetnost, ki ponuja nekaj novega, saj imamo pred seboj slike, ki so 

iz dneva v dan drugačne, vabijo gledalca, lahko nas odbijajo in se nam gabijo, dejstvo pa je, da 

na koncu propadejo. Želim opozoriti na to, da je vsa umetnost minljiva ne glede na medij, zato 

je nujno konstantno proizvajanje novega. Obenem se lahko sprašujemo o smislu, saj tako ali 

drugače pride konec, o tem, da je nekaj obstajalo, pa pričajo le še dokumentirani viri. 

 

b. Polona Tratnik 

 

Polona Tratnik, rojena leta 1976, je doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, kritičarka, 

kustosinja in umetnica (diplomirala je iz likovne umetnosti, magistrirala iz kiparstva), 

predsednica Slovenskega društva za estetiko, članica Mednarodnega združenja za estetiko ter 

številnih drugih umetnostnih in filozofskih združenj. Je avtorica številnih strokovnih člankov, 

transdisciplinarnih umetnostnih projektov in programov, razstav ter sedmih znanstvenih 

monografij (Tratnik, 2016). Vpeljala je termin transumetnosti, prav tako pa jo zanimajo 

povezovanje umetnosti in znanosti, taktični mediji, umetnost in politika, biotehnologija 

(predvsem regenerativna medicina) in koncept življenja (Tratnik, 2015). 

Polona Tratnik pravi, da se izraz sodobna umetnost izogiba oznakam, ki so vezane na medij ali 

tehnologijo, kar je bilo aktualno v nedavni preteklosti. Takšen izraz pa ne prispeva dosti k 

razumevanju pojava, ampak priča le o njegovi sočasnosti (Tratnik, 2010b). »Nekateri danes 

delujoči ustvarjalci namerno trdijo, da ne delajo sodobne umetnosti, ker ne pristajajo na 

aktualne trende, ponekod pa se srečamo tudi z mnenjem, da je znotraj območja sodobne 

umetnosti dopuščeno delati karkoli, da je torej to prvo, kar jo definira« (Tratnik, 2010b, str. 13 

in 14). Pri pojmu transumetnost je pomembno, da razumemo, da gre pri predponi trans- za 

prehajanje, mobilnost, spreminjanje in nenazadnje tudi preseganje. Poleg tega lahko preseganje 

razumemo v smislu, da se umetniki povezujejo z drugimi strokovnjaki in tako dosežejo nekaj, 
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kar sam umetnik nikoli ne bi (Tratnik, 2010b). Vedno več umetnikov se povezuje z 

biotehnologi. Za biotehnologijo pa Tratnikova pravi, da označuje sodobno družbo in kulturo. 

Prisotna je na vseh področjih našega življenja (uživamo genetsko spremenjena živila, v 

medicini se uporabljajo proizvodi tkivnega inženiringa itd.), z vplivanjem biotehnologije pa se 

bodo naša življenja le še bolj spreminjala. Sledijo možnosti, kot so proizvodnja umetnega mesa, 

telesnih delov ali celo udov, izboljšale se bodo opcije telesnega spreminjanja, odpirajo pa se 

celo možnosti izbirnega gojenja oziroma reprodukcije. Postavljeni smo tudi pred dejstvo, da se 

izvaja vedno bolj izpopolnjen nadzor nad posameznikom (Tratnik, 2008). Pri tem bi izpostavila 

umetničin projekt In vitro + transvrste, ki zajema postopke tkivnega inženiringa in kemijske 

analize biološkega materiala. Vključuje pa tako in vitro eksperimentiranje v mrtvem mediju kot 

tudi vzrejo in manipulacijo s transvrstami. Projekt obravnava možnosti, ki jih biotehnologija 

ponuja človeštvu. Njen razvoj nam prinaša uresničitev naših želja, z drugega vidika pa 

uresničitev naših strahov. V tem primeru nastopa umetnost kot transdisciplinarno polje, znotraj 

katerega se lahko uporabljajo ustrezne znanstvene metode, postopki in orodja, na ta način pa se 

odpirajo vprašanja, ki lahko dosežejo širšo javnost. Projekt predstavlja številne eksperimente z 

možnostmi umetnega gojenja las npr. gojenje las pod umetnimi pogoji v mrtvem mediju, nato 

v živem mediju, prenos las z ene vrste na drugo. Z možnostjo umetnega življenja, ki ga omogoča 

biotehnologija, dobi človek oblast nad biološkim materialom do te mere, da lahko z njim 

manipulira. Lahko ga ohranja pri življenju ali pa izvaja razne prenose, kjer gre za kombiniranje 

različnih bioloških vrst in s tem nenazadnje za ustvarjanje hibridov. Zaradi narave projekta je 

vključeno tudi eksperimentiranje z matičnimi celicami in preizkušanje pomoči le-teh pri 

prenašanju biološkega materiala v biološko okolje druge vrste. Umetnica se je za las odločila 

iz več razlogov: lasne celice se delijo in ob tem neposredno oblikujejo formo, živost in delitev 

lasnih celih pa se z lahkoto dokaže z rastjo lasu. Z antropološkega vidika so lasje zanimivi za 

to, ker se preko njih posameznik izraža, z njimi pa izraža tudi intimni vidik do sveta (lahko si 

zamislimo stik s tujim lasom npr. v hrani ali pa stik z lasmi ljubljene osebe) (Tratnik, b. d. a).  

Z lastnim umetniškim ustvarjanjem lahko povežem projekt Mikrokozmos (2006), kjer gre za 

instalacijo, v kateri je kopalnica kakor inkubator oziroma ogromna petrijevka. To omogoča 

idealne pogoje za razvoj raznih mikroorganizmov, ki izvirajo iz človeškega telesa. Z lastnim 

delom se lahko povežem predvsem materialno, s plesnijo. Umetnica je plesen s konceptualnega 

vidika uporabila drugače, kakor sestavni element instalacije s svojo perceptualno in 

konceptualno razširitvijo, ki usmerja gledalca v svoje telo. Sodobno vizualno prikazovanje 

telesa postaja področje nevarnih odnosov (npr. med naravnim in umetnim), potencialnostjo, 



11 

 

označeno z neobčutljivostjo in privlačnostjo telesne odprtosti. Ideja tega dela je, da človek živi 

v okolju in je del njega, na svet ne gleda kot, da je na zaslonu, ali kot na nekaj oddaljenega. 

Človek se dotika stvari in jih obravnava, s tem pa postanejo del njega. Mikroorganizmi na 

človeškem telesu so odvisni od telesnih kemijskih in hranilnih pogojev. V projektu 

Mikrokozmos (2006) se mikroorganizmi prenesejo v zunanje okolje, kjer imajo idealne pogoje 

za njihovo življenje. Zaradi tega se množijo v tako velikih količinah, da jih je mogoče videti s 

prostim očesom kot kolonije različnih barv in oblik. V novem okolju začnejo živeti samostojno, 

čeprav izvirajo iz telesa. S tem nevidna notranjost postane vidna. Postane tudi del zunanjega 

sveta, s katerim naše telo pride v stik. Del telesa se je odcepil, postal samostojen in tuj telesu, 

ogromna količina mikroorganizmov pa telesu postane grožnja. Pojavi se nevarno okolje, pred 

katerim se naše telo pogosto ne more zaščititi (Tratnik, b. d. b).  

Slika 4: Polona Tratnik, Mikrokozmos, 2006 

 

c. Anja Jerčič Jakob 

 

Anja Jerčič Jakob se je rodila leta 1975 v Slovenj Gradcu. Leta 2000 je končala študij slikarstva 

na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, leta 2004 magistrski študij grafike 

in leta 2007 še magistrski študij slikarstva. Kot ustvarjalka je aktivno prisotna v slovenskem in 

mednarodnem likovnem prostoru od leta 2000 dalje. Njena dela so zastopana v številnih javnih 

zbirkah, redno pa se predstavlja tudi na samostojnih in skupinskih razstavah doma ter drugod 

po svetu. Opravlja tudi pedagoško dejavnost v okviru formalnih in neformalnih družbenih 

okvirov, od leta 2016 pa je zaposlena kot docentka za področje slikarstva na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani (Jerčič Jakob, b.d.). 

Velja za umetnico, ki je tankočutna in pronicljiva preučevalka narave. V njenih delih se odraža 

globoka, intimna vez z naravnim svetom, ki je v preteklih letih dosegla vrhunec v 

ponavljajočem se motivu preproste herbarizirane detelje. Ta se na skrivnostnih ozadjih njenih 
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platen pojavlja kakor monumentalna likovna tvorba in ji služi predvsem za raziskovanje likovne 

govorice ter transformacijo lastnega doživljanja sveta v likovnem jeziku. Poleg detelj na 

monumentalnih platnih pa so zanjo značilne še kabinetne postavitve detelj, upodobljene v 

različnih medijih, krajinski izseki elementarnih podob gozda, poliptihi na les ter hibridni objekti 

z rastočo deteljo. V zadnji sklop sodi tudi delo Preraščanje (umetničin kotiček) (2016), kjer 

umetnica prevzema vlogo vse bolj konceptualne vodnice, v izvedbi pa prepušča in dovoljuje 

soavtorstvo naravi (Anja Jerčič Jakob: Preraščanje, b. d.). 

 

Slika 5: Anja Jerčič Jakob, Preraščanje (umetničin delovni kotiček), 2016 

 

Umetnost je navadno odsev družbe ali narave. Meja je tanka vendar na splošno velja, da so tisti 

umetniki, ki se ukvarjajo z naravo, bolj introvertni, ekstravertni pa so tisti, ki se ukvarjajo s 

socialnimi vprašanji. Anja Jerčič Jakob je nedvomno bolj osredotočena na naravo. Za njen 

odnos do narave lahko rečemo, da je svet in intimen, vendar pri njeni interpretaciji ne gre samo 

za imitacijo, saj ona predstavlja kreativnega udeleženca v procesu. S tem se dotakne družbenih 

vprašanj. Izbrane rastline pogosto opisuje v celoti, kar jim da rahel znanstveni občutek, s svojo 

zgodovinsko oddaljenostjo pa nam hkrati vzamejo misli nazaj v renesanso. Proces zbiranja 

rastlin je način gojenja narave in v določenih primerih postane umetniško delo. Na njenih 

ogromnih platnih, kjer je slika narejena zelo natančno do najmanjšega detajla, te nato zajame 

izjemno črno ozadje. V celoti ustvarjena detelja, vključno s koreninami, na črnem ovalnem 
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ozadju, tu je pomembno videti in razumeti, da gre detelja čez črno ovalno ozadje. Trije listi 

detelje se pogosto razlagajo kot simboli telesa, misli in duha, ki so povezani z vitalnostjo in 

življenjsko silo, ki sega čez rob oziroma v večnost (Milovanović, b. d.). 

Umetnine Anje Jerčič Jakob bi v večini umestila v konceptualno umetnost, saj imajo detelje 

zanjo poseben pomen, ki ga je preko svojih likovnih del prenesla gledalcem. Občutimo lahko 

globoko povezanost z naravo z izredno natančnimi ter veličastno upodobljenimi deteljami pa, 

dobimo občutek, da gre za nekaj svetega. V lastnih delih ne morem govoriti o podobnosti v 

smislu motiva, gre pa za podoben odnos do narave, čeprav na bolj direkten način. Z uporabo 

plesni v slikah sem prikazala nadvlado narave tako nad človeštvom, še posebej pa v odnosu z 

umetnostjo. Čas in narava vedno preoblikujeta še tako znamenite stvaritve, jaz sem ta postopek 

le pospešila. Za preraščanje nisem uporabila najlepše stvaritve narave, ampak plesen, in sicer z 

namenom, da gledalcem vzbudi najrazličnejše občutke. Navadno se s plesnijo borimo v 

kopalnicah, saj vdira v naše domove nepovabljena, poleg tega pa oddaja nadvse neprijeten in 

močan vonj, s katerim simbolizira premoč in nadvlado nad umetnostjo in nami samimi. Težko 

jo zmanipuliramo, s čimer sem se pri ustvarjanju soočila tudi sama. Na koncu se razraste 

povsod, kjer ima najmanjšo možnost za to. Tako mogočna je narava, kar umetnica Anja Jerčič 

Jakob dobro zajame v svojih umetninah. 

 

d. Roberto Cuoghi 

 

Roberto Cuoghi se je rodil leta 1973 v Modeni, v Italiji. Živi in ustvarja v Milanu. Je 

multimedijski umetnik, ki ustvarja na področjih slikarstva, kiparstva, digitalne animacije in 

zvoka. Njegov najbolj drastičen projekt je bil, ko je spremenil svoj fizični videz in postal tak 

kot njegov oče. S tem je postavil temelje za številna dela, ki se ukvarjajo s preoblikovanjem, 

hibridi, preizkusi vzdržljivosti in nasilja. Njegova najnovejša dela vključujejo zvočne 

instalacije, ki ustvarjajo glasbene hibride med kulturami zahodne in nezahodne skupnosti ter 

med starodavnim in trenutnim časom. Največ je razstavljal na mednarodni ravni. Posebno 

omembo je dobil za delo MEI GUI, ki je bilo razstavljeno na Beneškem bienalu leta 2009 ter 

za delo BELINDA, ki je bilo na Beneškem bienalu predstavljeno leta 2013 (Cuoghi, b. d.). 

Na Beneškem bienalu leta 2017 pa se je predstavil z instalacijo Imitazione di Cristo oziroma 

po angleško Imitation of Christ (2017). To delo lahko interpretiramo kot ironičen komentar na 

umetniško delo in verske ikone. Namesto, da bi umetnik prikazal izgubo vere v današnje 
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človeštvo, je ustvaril množico Kristusov, ki so tako živi kot mrtvi. Gledalce postavi na razpon 

med tradicionalno enkratnim Kristusom in med umetniško mojstrovino, kot jo poznamo v 

postmodernem svetu. V razstavnem prostoru (Arsenale) je bilo mogoče zaznati temačnost, vonj 

po gnilobi ter težko atmosfero. Na sprednji strani dvorane so se nahajali odlitki (postavitev 

podobna oltarju), ki jih je umetnik uporabljal za oblikovanje teles iz organskega materiala. Na 

sredini dvorane je bila struktura petih plastičnih kupol, ki so predstavljale smrtne maternice. V 

vsaki kupoli sta bili dve telesi, preraščeni s plesnijo. Smrad in toplota v notranjosti sta akutna. 

V Imitaciji smo sami v inkubatorju. Kristus, ki se razgrajuje, materialno obstaja v sporah plesni 

in se sam prenaša na nas. Težka atmosfera je melanholična in nalezljiva, s tem pa so tudi 

prepustna, dihalna telesa občinstva del umetnine. Gre za umetnost zapeljevanja. Plesniva telesa 

Kristusa so lepa in občutljiva. Proizvajajo strupene barve in oblike, ki so na vsakem telesu 

drugačne in še lepše. Tako gledalec očaran tava od enega inkubatorja do drugega. Umetnik 

velja za alkimista današnjega časa. Po običajih alkimistov se tudi ravna, v skladu z njimi pa v 

ustvarjalni proces na koncu vključi žganje (da se znebi nečistoč). Cuoghi namesto plamena 

uporabi industrijsko pečico. V tej zadnji fazi so telesa razlomljena, očiščena in razstavljena na 

zadnji steni v dvorani. To je anti-postmoderno delo, saj v njem živi množični Kristus, ki kliče 

po spoznanju. Lahko se vprašamo, kaj nam daje vero v današnjem času, ki presega nas same. 

Samo kapital posameznika in tehnološki napredek proti človeštvu. Imitacija Kristusa seže čez 

vso to zmedo in nasičenost v svetu, saj v njej živi spreminjajoči se Kristus v plesni. Tako je 

namen stvaritve, da bi občinstvu odprla oči o stanju v sedanjosti (Smith-Hahn, 2017).  

Z delom Cuoghija se lahko povežem tako materialno kot konceptualno. Tudi on v svoja dela 

vključi plesen in ji ustvari pogoje, da lahko preoblikuje njegova dela. Lahko ga umestimo v 

bioart in v konceptualizem, svoje mesto bi našel tudi v intermedijski in transumetnosti. 

Predvsem me je navdušil z uporabo plesni na mnogih Kristusih in s postopkom žganja v peči, 

kjer je dejansko in simbolično uničil nečistoče v Kristusih. Plesen na Kristusu, ki predstavlja 

nekaj svetega in čistega, pa nam postavlja vrsto vprašanj, tako o družbi kot o veri.  
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Slika 6: Roberto Cuoghi, Imitation of Christ, 2017 

 

e. Alan Sonfist 

 

Alan Sonfist se je rodil leta 1945 v New Yorku in velja za začetnika Land Arta, zemeljske 

umetnosti ter okoljske umetnosti. Poleg študija umetnosti je študiral še z gestalt psihologom 

Hoytom Shermanom. Njegove raziskave so se ukvarjale z jezikom vizualne kulture in njenim 

odnosom s človeško psihologijo, kasneje pa se je izobraževal še o vizualnih študijah na MIT, 

Cambridge, MA. Sodeloval je tudi na več velikih mednarodnih razstavah. Poleg tega je bil 

govornik in predavatelj na številnih simpozijih na glavnih institucijah ter konferencah. Danes 

še naprej deli svoje sporočilo o ekološki trajnosti in brezčasnem spoštovanju krhkosti narave v 

svojih delih (Sonfist, b. d.).  

Poleg Roberta Smithsona, Walterja de Marie, Michaela Heizerja in Jamesa Turrella je bil Alan 

Sonfist eden izmed prvih umetnikov, ki so za medij uporabili kar naravo. Leta 1965 je oblikoval 

znamenito delo Time Landscape (1965-2005) za Manhattan v središču New Yorka, ki je bilo, 

kot prvo delo zemeljske umetnosti v javnem prostoru uradno predstavljeno leta 1978. Z njim je 

tudi zaslovel. Sonfist je poskušal obnoviti okolje, ki so ga podedovali domorodni Američani od 

nizozemskih kolonistov, ki so prišli na polotok v začetku 17. stoletja. Obnovil je vegetacijo 

tako imenovanega  »predkolonialnega gozda« in s tem prikazal domačo floro metropole. 

Njegovo umetnost lahko razumemo kot nekakšno »ekološko arheologijo«. V svojih delih 

obravnava zgodovino določenega kraja, vprašanje ohranjenega spomina kraja in dialog med 

sedanjostjo ter preteklostjo. Njegove umetnine na ta način delujejo kot časovne kapsule, s 
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katerimi Sonfist prenaša simbolično sporočilo prihodnjih generacijam v upanju, da jim bo 

uspelo obnoviti naravno mikroklimo njihovega habitata (Orosz, 2015).  

Slika 7: Alan Sonfist, Time Landscape, 1965-2005 

Z delom Alana Sonfista se lahko povežem predvsem zaradi sodelovanja z naravo. Oba 

ustvarjava z živim materialom, kar prinaša takšna in drugačna naključja. Njegovo delo je 

izpostavljeno milosti in nemilosti narave, raste, odmira, se ves čas spreminja, tudi po letnih 

časih. Tako so tudi moja dela odvisna od zunanjih pogojev, kot sta temperatura in vlaga. Poleg 

tega sva oba morala najprej narediti poseg, da je umetnina oživela. Sonfist je posegel v naravo 

z zasajanjem dreves in zelenja, jaz pa sem posegla v sliko z nanašanjem plesni, ki se je bolj ali 

manj načrtovano razrastla po sliki ter jo konstantno spreminjala. 

 

7. O lastnem umetniškem raziskovanju 

a. Opredelitev in umestitev pojma živa slika 

 

Pojem žive slike je v umetnosti dokaj nov, ga pa lahko opredelimo s poznavanjem konceptualne 

umetnosti, bioarta ter okoljske umetnosti. Žive organizme že vključujejo npr. v kiparska dela, 

instalacije, v slikarstvu pa se še niso pojavili, tako da je pojem živa slika moja skovanka, ki je 

nastala na podlagi lastnih umetniških del. Pri živi sliki ne gre za estetiko ali za umetnino, ki bi 

jo obesil na  steno in občudoval, že zaradi samih materialov. Uporabljeni materiali so mokri, 

kar pripomore k vlagi in k rasti plesni. S časom plesen raste in se širi po sliki, hkrati pa materiali 

izgubljajo vlago, kar prav tako povzroča spremembe. Pomembna je ideja, ki stoji za 

uporabljenimi materiali in upodobljenim motivom ter nenazadnje tudi dejstvo, da se slika 

konstantno formira. Je živa, spreminja se njena površina in struktura. Gre za proces, v katerem 
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nastopijo različne faze, njenega procesa pa se ne da ustaviti. V angleščini zaznamo izraz 

»wetworks«, tako imenovana vlažna dela, ki prav tako uporabljajo in manipulirajo z živim 

materialom. S pojmom živa slika sem želela zajeti več kot samo to, da je slika vlažna in vsebuje 

žive organizme. Namen je bil izpostaviti proces tako življenja kot umetnosti, neposredno preko 

umetniškega dela. 

Pri svojih delih, ki jih umeščam v pojem živa slika, izstopa ideja o minljivosti. Predvsem sem 

želela izpostaviti minljivost umetnine, na kar se da dobeseden način. To sem naredila tako, da 

se slika vedno razvija naprej čeprav  nam je v neki fazi všeč in bi jo v tej fazi želeli ohraniti. 

Poleg tega, da se umetnine s časom spreminjajo, nam postanejo tudi nevarne. Kljub temu jih 

občudujemo in spremljamo njihov vzpon in propad. Podobno je pri performansu in Land Artu. 

Pri obeh nam ostane le dokumentacija v obliki fotografij, posnetkov ali zapisov, dejanske 

umetnine pa ne moremo videti nikoli več. Večina umetnikov še vedno teži k ohranjanju 

umetnosti v materialnem smislu. Umetnikom, ki sem jih izbrala, je skupno prav to, da so 

sprijaznjeni z živim v svojih umetninah in sprejmejo, da živo, naravno in čas formirajo njihova 

dela. Gre za odločitev umetnika, da bo sodeloval z živimi organizmi. Prav zaradi tega 

sodelovanja lahko pri vseh zasledimo vpliv bioarta, pa naj gre za celice, živali, rastline ali 

plesen. Eduardo Kac je ustvaril genetsko spremenjenega zajca, pri živi sliki pa je proces 

obraten, saj z živimi organizmi posežemo v mrtev material kot je slika. Pri obeh se lahko 

sprašujemo o etičnosti. Genetsko spremenjen zajec ne bo nikoli več navaden zajec, tako kot se 

živa slika ne more nikoli več vrniti v svojo prejšnjo fazo. S tem, ko na sliko nanesem plesen, ji 

zadam »smrtno obsodbo«, v upanju, da bi to odprlo nova vprašanja o umetnosti. Tudi 

najpomembnejše umetnine je potrebno ščititi s pravo temperaturo in vlago, a kljub vsemu jih 

čas spremeni. Lahko bi rekli, da je vsaka umetnina živa in se konstantno spreminja, četudi tega 

ne želimo. V lastnih delih pa sem ta postopek načrtno pospešila z namenom, da bi se ljudje 

začeli zavedati minljivosti, ki ga prinaša čas, tudi z vidika umetnosti. S tem izražam željo po 

koraku naprej v sodobni umetnosti, kjer je potrebno dokumentirati umetnino kot je slika, saj je 

tudi ta minljiva kakor Land Art, bioart ali performans. 

 

b. Opredelitev izbire motivov 

 

Pri motivih sem želela ohraniti lasten grotesken stil, v katerem je prevladovala dramatičnost 

izrazov. V modernizmu je imela figura v slikarstvu posebno mesto. Figura ni bila več 
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idealistična in naturalistična, ampak se je pojavila na drugačen način. Prevladovala je redukcija, 

fragmentacija, popačenje telesne forme, estetska pričakovanja pa so slikarji odklanjali. Gre za 

modernistično stiliziranje in deformiranje telesa, kar pa ne temelji nujno na čustvih in ekspresiji. 

V navdih so mi bila dela angleškega slikarja Francisa Bacona. Njegove figuralne distorzije 

onemogočajo gledanje na telo na razumljiv način. Do koder sežejo telesa je določil s konturo, 

notranjost pa je tako abstraktna, kot bi namenoma želel narediti osebo nerazpoznavno. 

Baconova upodobljena odrta telesa prikazujejo surovo stvarnost ranljivosti telesa. S tem, ko v 

svoja dela umesti takšno figuro, prekine varno distanco med gledalcem in sliko, saj figura 

onemogoči razlikovanje med njeno reprezentacijo in občutenjem podobe kakršna je (Gnamuš, 

2010). Nisem se zgledovala po njegovi tehniki in stilu, želela pa sem doseči enak učinek, ki 

sem ga iskala v svojstvenih obrazih in motivih, katere sem splesnela, da bi še bolj konkretno 

prenesla sporočilo. Tako so nastali močni izrazi starih, umirajočih ljudi, preko katerih gledalec 

zre v svojo prihodnost. Motiv obrazov, ljudi, sem si izbrala zato, ker se je lažje poistovetiti z 

nečim že znanim, saj se vsakdo nekoč v življenju sreča s smrtjo. Upodobitev fetusa, kot še 

nerojenega otroka v maternici, je bila zato toliko bolj drzna izbira, vendar so splavi v naših 

življenjih kljub temu prisotni. Če na to pogledamo drugače, se vse začne z rojstvom. Vsako 

novo življenje je s spočetjem že obsojeno na svoj konec. Že sama misel na to je strah vzbujajoča 

in zaradi tega toliko bolj provokativna na način, da nam vzbudi nova vprašanja o smislu 

življenja. Prav tako sem hotela izpostaviti vprašanje o tem, kaj je smisel umetnosti, z izbiro 

motiva Marilyn  Monroe, ene iz serije avtorja Andya Warhola. Gre za serijo printov, ki jih je 

dizajniral Warhol. Uporabila sem prav to reprodukcijo, da sem lahko izpostavila  minljivost 

ikone Marilyn Monroe, saj so se ideali, kakršni so veljali nekoč že spremenili in se bodo 

zagotovo še naprej. Warhol je znan po tem, da ni pristaš tega, da bi ustvarjal sam. Za realizacijo 

njegovih idej so poskrbeli drugi. Jaz sem s tem, ko sem reprodukcijo Warholove Marilyn 

spremenila v živo sliko, prepustila realizacijo ideje času in naravnim vplivom. Zadnja v seriji 

živih slik nosi naslov Oculus Artifex, kar v slovenščini pomeni oko umetnika. S tem sem 

zaključila z vprašanjem o smislu umetnosti, saj se bo le ta konstantno spreminjala, tako kot se 

bo spreminjal pogled umetnika na umetnost. Vsak naleti na določene prepreke, da ne more 

opaziti smisla, vendar čas in spremembe poskrbijo, da ga ponovno odkrije. 
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c. Opis različnih postopkov manipulacije z živimi organizmi v sliki 

 

Metamorphosis I. 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2017 

Tehnika: mešana tehnika na juto (moka, sladkor, plesen, gvaš) 

Velikost: 24 x 18 cm 

Prva slika Metamorphosis I. je nastala tako, da sem v moko vmešala tekoče gojišče s plesnijo 

ter sladkor. Zmes sem nato nanesla preko motiva na juto, da se je bolje oprijela podlage. Načrtno 

sem v zmes zmešala še različne barve tempere, tako da sem s ploskvami lahko zmodelirala 

obraz. Sliko sem nato namestila v izolirano škatlo z grelcem ter zagotovljeno višjo vlago. 

Postopek se je izkazal za uspešnega, saj se je na sliki razvila plesen, problem je predstavljala le 

vlaga. Moka se je zelo hitro sušila, zato je zahtevala veliko pozornosti in vlaženja, da je plesen 

vseeno uspela. Spremembe v sliki se je lahko spremljalo en mesec, od takrat naprej je stanje 

enako. Trenutna starost slike je deset mesecev. 

 

Slika 8: fotodokumentacija razvoja slike Metamorphosis I., osebni arhiv.  

Prva reprodukcija prikazuje izhodiščno fazo slike. Razmak med prvo in drugo reprodukcijo je 

en teden. Zadnja reprodukcija prikazuje trenutno stanje slike. 
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Metamorphosis II. 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2017 

Tehnika: mešana tehnika na juto (akril, moka, agar, plesen) 

Velikost: 24 x 18 cm 

Pri sliki Metamorphosis II. sem uporabila enako zmes, zamenjala sem juto s platnom ter čez 

sliko nanesla še zmes iz agarja v upanju, da bo pripomoglo k držanju vlage. Postopek se ni 

izkazal za učinkovitega, ker se je z grelcem v škatli material vseeno prehitro izsušil in se plesen 

ni mogla razviti. Kljub temu je prišlo do zanimivega učinka; ko se je agar začel sušiti, se je 

posledično začel krčiti in tako odlepil posušeno zmes z moko s podlage. Razpadanje obraza je 

bilo uspešno nakazano, čeprav se plesen na sliki ni razvila. Po petih mesecih v toplem in 

vlažnem prostoru, se je na sliki pojavila plesen. Ta se je razširila čez celoten format in še danes 

uspeva. Trenutna starost slike je deset mesecev. 
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Slika 9: fotodokumentacija razvoja slike Metamorphosis II., osebni arhiv.  

Prva reprodukcija prikazuje izhodiščno fazo slike. Razmak med prvo in drugo ter drugo in tretjo 

reprodukcijo je en teden. Četrta reprodukcija prikazuje detajl slike po dveh tednih. Zadnja 

reprodukcija prikazuje trenutno stanje slike. 

 

Metamorphosis III. 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2017 

Tehnika: akrili in gorgonzola na juto 

Velikost: 24 x 18 cm 

Pri sliki Metamorphosis III. sem za slikarski material uporabila gorgonzolo. Zaradi maščobe v 

siru se plesen ni razvijala naprej, prišlo pa je do izjemno hitre metamorfoze v sliki. Nameščena 

je bila v škatli z grelcem, kar je povzročilo, da se je gorgonzola stopila, na sliki pa je izstopila 

podlaga z linijsko risbo, ki sem jo uporabila za osnovo. Zopet sem uporabila surovo juto, za 

boljši oprijem gorgonzole. Ko sem jo odstranila z grelca,  je zopet nastala nova forma. Tu je 

imela temperatura bistveno večji vpliv na material kot vlaga. Ker je bila slika ves čas 

izpostavljena vlagi, se je po več mesecih na njej razvila plesen, tako kot v prejšnjem primeru. 

Zaradi drugih zunanjih dejavnikov so se spremembe dogajale en teden, potem pa je slika 

stagnirala. Po petih do šestih mesecih se je na sliki razvila plesen in še vedno raste. Trenutno je 

stara devet mesecev. 
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Slika 10: fotodokumentacija razvoja slike Metamorphosis III., osebni arhiv.  

Prva reprodukcija prikazuje izhodiščno fazo slike. Razmak med prvo in drugo reprodukcijo je 

en dan. Razmak med prvo in tretjo je tri dni, četrta reprodukcija pa prikazuje stanje slike po 
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enem tednu. Peta prikazuje stanje po petih mesecih in šesta po 7 mesecih od prve reprodukcije. 

Na zadnji reprodukcije je prikazano trenutno stanje slike. 

 

Metamorphosis IV. 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2017 

Tehnika: mešana tehnika na juto (jogurt, sladkor, mah, akrili, gvaš) 

Velikost: 24 x 18 cm 

Pri Metamorphosis IV. sem na motiv na juti nanesla zmes jogurta, sladkorja in mahu. 

Pričakovala sem, da se bo začel razraščati mah, saj ta recept uporabljajo za grafite iz mahu. Bilo 

je še bolje, saj se je razvila puhasto bela plesen. Slika je bila pokrita s plastično folijo tako, da 

je lahko plesen rastla in dihala, brez grelca in dodatnega vlaženja. Mah se je izkazal za odličen 

material, ker lahko zelo dolgo in učinkovito zadržuje vodo ter s tem ohranja vlago, kar je 

omogočilo rast plesni. Plesen je rastla samo tam, kjer je bil mah oziroma vlaga, tako da je motiv 

lepo prišel do izraza. Med nastajanjem žive slike sem postala zelo nezadovoljna z očmi, kar 

pojasni kasnejše spremembe v motivu. Poleg tega sem v vmesni fazi dodala še dodatno plast 

mahu, kar je spodbudilo močnejšo rast plesni. Slika se je spreminjala en mesec, od takrat naprej 

so bile spremembe minimalne vse do poletja oziroma višjih temperatur. Stara je devet mesecev. 
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Slika 11: fotodokumentacija razvoja slike Metamorphosis IV., osebni arhiv. 

Prva reprodukcija prikazuje izhodiščno stanje slike. Druga reprodukcija prikazuje stanje slike 

po petih dneh. Razmak med prvo in tretjo reprodukcijo je en teden ter med prvo in četrto dva 

tedna. Peta reprodukcija prikazuje stanje slike po enem mesecu, ki se je obdržalo kar nekaj 

mesecev. Šesta prikazuje detajl slike po enem mesecu. Zadnja reprodukcija je slika v trenutnem 

stanju. 

 

Metamorphosis V. 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2017 

Tehnika: mešana tehnika na juto (akrili, agar, sladkor, voda iz ovsenih kosmičev, plesen) 
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Velikost: 24 x 18 cm 

Metamorphosis V. je nastala tako, da sem na juto naredila podlago z akrilom ter naslikala motiv, 

nato pa sem čez celotno sliko vlila gojišče za plesen, skuhano iz mikrobiološkega agarja, 

sladkorja in vode iz ovsenih kosmičev. Plast gojišča je bila debela približno pol centimetra, tako 

da se je skoznjo še videl motiv, naslikan spodaj. Nato sem na sliko po obliki motiva načrtno 

nanesla zeleno plesen. Ta se je sicer razširila čez celotno površino slike, vendar je obdržala 

močnejšo linijo tam kjer sem plesen prvotno nanesla. S tem je motiv odlično prišel do izraza in 

obdržal formo obraza, čeprav se je konstantno spreminjal. Slika je dokumentirana za obdobje 

devetih mesecev. 
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Slika 12: fotodokumentacija razvoja slike Metamorphosis V., osebni arhiv. 

Prva reprodukcija prikazuje stanje slike pred nanosom agarja in plesni. Druga reprodukcija 

prikazuje začetno stanje slike. Razmak med drugo in tretjo reprodukcijo je dva dneva ter med 

drugo in četrto tri dni. Peta reprodukcija prikazuje stanje slike po petih dneh in šesta 

reprodukcija po enem tednu. Sedma reprodukcija prikazuje stanje po desetih dnevih od druge 

reprodukcije. Razmak med drugo in osmo reprodukcijo je mesec in pol. Deveta prikazuje stanje 

po dveh mesecih. Zadnja reprodukcija prikazuje trenutno stanje slike. 
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Fetus in a petri dish 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2017 

Tehnika: mešana tehnika na platno (akrili, agar, svinjska kri, sladkor, voda iz ovsenih kosmičev, 

plesen) 

Velikost: 30 x 30 cm 

Pri sliki Fetus in a petri dish gre za podoben postopek kot pri Metamorphosis V. Zaradi motiva 

sem uporabila okrogel format platna, na katerega sem z akrili naslikala motiv fetusa. Sestavine 

gojišča za plesen so ostale enake, le da sem v ohlajeno zmes dodala še svinjsko kri zaradi 

samega koncepta slike in zaradi rdeče barve. Seveda je bil motiv skozi rdečo plast gojišča še 

vedno viden. Kri je čez čas začela izgubljati na svoji živi barvi in je postala rjavkasta. Na sliko 

sem prav tako po obliki nanesla plesen, le da sem tokrat uporabila belo in puhasto. Ta se ni 

širila v liniji, kot sem jo nanesla, ampak v krogih, kjer je nastal kakšen večji skupek plesni. 

Tako se je razširila čez celotno sliko in motiv pod njo ni bil več razpoznaven. Poleg tega je bilo 

mogoče opaziti še drugačne plesni, ki so se spontano naselile na gojišče. Razlika, ki se je 

pokazala v uporabi jute ali platna je ta, da začne gojišče skupaj s plesnijo na platnu pokati, na 

juti pa ne. Slika je dokumentirana za obdobje sedmih mesecev in se še vedno spreminja. 
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Slika 13: fotodokumentacija razvoja slike Fetus in a petri dish, osebni arhiv. 

Prva reprodukcija prikazuje stanje slike pred nanosom agarja s krvjo in plesni. Druga 

reprodukcija prikazuje začetno stanje slike. Tretja reprodukcija prikazuje stanje slike po treh 

dneh. Razmak med drugo in četrto reprodukcijo je šest dni, med drugo in peto pa en teden. 

Šesta reprodukcija prikazuje stanje slike po desetih dneh. Razmah med drugo in sedmo 

reprodukcijo je dva meseca. Zadnja reprodukcija prikazuje trenutno stanje slike. 

 

Warholova Marilyn 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2018 

Tehnika: mešana tehnika na print na platno (agar, sladkor, voda iz ovsenih kosmičev, plesen) 

Velikost: 30 x 30 cm 

Warholova Marilyn je splesnela na enak način kot Metamorphosis V. Razlika je v konceptu, saj 

ne gre za sliko, ampak za print na platno. Poleg tega sem gojišče odstranila z živo roza ozadja, 

da bi se že iz vidne oblike vedelo za kateri motiv gre. Plesen sem kljub temu načrtno nanesla 

po izstopajočih oblikah (lasje, oči, ustnice, znamenje nad ustnico itd.). Uporabila sem zeleno 

plesen, saj se je izkazala za učinkovito pri tem, da je bolj poudarjena tam, kjer jo prvotno 

naneseš. Za nekaj časa je res obdržala formo Marilyn Monroe, kmalu pa je slika v celoti 

potemnela, ker je plesen postala črna. Slika se je spreminjala štiri mesece, od takrat naprej pa 

je prekrita s črno plesnijo. Stara je osem mesecev. 
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Slika 14: fotodokumentacija razvoja slike Warholova Marilyn, osebni arhiv. 

Prva reprodukcija prikazuje začetno stanje slike pred nanosom plesni. Druga reprodukcija 

prikazuje stanje slike po treh dneh. Razmak med prvo in tretjo reprodukcijo je deset dni. Četrta 
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reprodukcija prikazuje stanje slike po dveh mesecih. Razmak med prvo in peto reprodukcijo je 

tri mesece in pol. Zadnja reprodukcija prikazuje trenutno stanje slike. 

 

Oculus Artifex 

Avtorica: Eva Pondrk 

Leto nastanka: 2018 

Tehnika: mešana tehnika na platno (akrili, agar, kri, sladkor, voda iz ovsenih kosmičev, 

plesen) 

Velikost: 20 x 30 cm 

Zadnja v seriji je Oculus Artifex, ki predstavlja oko umetnika. Pri tej sem si dovolila iti v relief, 

tako da sem v glino naredila negativ očesa kakršen je na sliki. V narejen model sem vlila gojišče 

za plesen, ko se je to shladilo pa sem ga pritrdila na sliko. Predvsem sem želela doseči to, da z 

reliefom oziroma z debelino gojišča zameglim sliko, ki se nahaja pod njim, nato pa spremljam, 

kako prihaja slika do izraza s tem, ko se začne gojišče sušiti in tanjšati. Na gojišče sem nanesla 

zeleno in črno plesen. S črno sem napolnila obliko zenice, z zeleno pa polje šarenice. Sliko sem 

namestila v belo škatlo ter jo osvetlila z led lučkami, kamero GoPro pa sem nastavila tako, da 

je sliko snemala z vrha. Fotografirala sem jo vsako minuto za obdobje enega meseca, iz tega je 

nato nastal minuto dolg video, ki prikazuje spreminjanje slike v tem časovnem obdobju. Črna 

plesen se na območju zenice ni prijela, tako da je oblika ostala prazna, okoli nje pa se je razširila 

zelena plesen. Z videom sem uspela ujeti proces, ki ga s samo občasnim fotografiranjem nikoli 

ne bi. Lahko spremljamo rast in spreminjanje živega organizma od začetka do konca, ko že 

začne rahlo izginjati. Da gre za relief, se z vrha ne opazi, da pa večji učinek k spreminjanju 

slike. 
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Slika 15: fotodokumentacija razvoja slike Oculus Artifex, osebni arhiv. 

Prva reprodukcija prikazuje začetno stanje slike pred nanosom agarja in plesni. Druga 

reprodukcija prikazuje stanje slike po nanosu agarja, krvi in plesni. Tretja reprodukcija 

prikazuje detajl začetnega stanja slike. Četrta prikazuje stanje slike po končanem snemanju (en 

mesec). Zadnja reprodukcija prikazuje trenutno stanje slike oziroma pri starosti štirih mesecev. 

 

Video: https://vimeo.com/269455884  

Geslo za dostop: oculusartifex 

 

https://vimeo.com/269455884
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8. Zaključek 

 

Med ustvarjanjem živih slik sem naletela na več ovir in hkrati prišla do novih spoznanj. 

Vpletanje živih organizmov v umetnost, kot je slikarstvo, je lahko zelo nasprotujoče. Opazila 

sem, da se zaradi pričakovanja, da bo plesen naredila svoje, pri nekaterih motivih nisem 

slikarsko izkazala. Moja pričakovanja so bila sicer pravilna, saj gre za celoten proces, kjer 

pustim del soustvarjanja plesni in drugim naravnim dejavnikom, kot sta temperatura in vlaga. 

S plesnijo sem se sprva morala naučiti ravnati, zato je bilo potrebnih več eksperimentov v 

petrijevkah, na papirju in platnih, da sem prišla do približnih zaključkov, kaj lahko učinkovito 

uporabim za žive slike. Z nekaterimi plesnimi je bilo lahko manipulirati že samo z vidika 

zagotavljanja vlage, torej po principu, kjer je vlažno tam bo tudi plesen. Kjer pa je bila vlaga 

enakomerno razporejena (na primer pri Metamorphosis V. in pri Fetus in a petri dish), se je 

plesen obnašala drugače. Zelena plesen na Metamorphosis V. je ves čas nastajanja slike 

ohranjala njen motiv, kljub temu, da se je razrastla po celotnem formatu. Pri Fetus in a petri 

dish sem uporabila drugačno belo plesen, ki se ni širila po motivu, kjer sem jo nanesla, vendar 

je bila njena rast popolnoma svobodna. Kljub temu je zastavljen koncept uresničen, saj je plesen 

povsem uničila motiv, kakor da nikoli ne bi obstajal. Pri vseh slikah so prisotna določena 

naključja in uspešne manipulacije oziroma, temu lahko rečem kar soustvarjanje s plesnijo. Celo 

sliki Metamorphosis II. in III., nad katerima sem že skoraj obupala, sta me po več mesecih 

presenetili s plesnijo, le drugačne pogoje sta potrebovali. To naključje lahko pripišem spletu 

okoliščin, ko sem bila primorana slike pospraviti v prostor z veliko vlage. Seveda pa se nobeno 

od navedenih naključij ne bi zgodilo brez mojega posredovanja. Brez raziskav in posledično 

tudi znanj, bi sliko, ki je naslikana z akrilnimi barvami, težko pripeljala do tega, da bi na njej 

zrastla plesen, in še težje, da bi plesen ohranjala motiv slike. Tehnike za klasično slikarstvo sem 

morala prilagoditi z različnimi vlažnimi materiali, ki sliko »ohranjajo pri življenju«. Glede na 

rezultate živih slik, sem z izvedbo zelo zadovoljna. Z znanjem, ki sem ga pridobila med 

pisanjem naloge, lahko ustvarjam še bolj dovršeno in načrtovano na vseh področjih umetnosti, 

ne samo v slikarstvu. 
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