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K najbolj vpadljivim značilnostim postmoderne umetnosti spada po eni strani
tendenca k razpuščanju tega, kar smo tradicionalno označevali z izrazoma
»umetniška forma« in »izkušnja umetnosti«, po drugi strani pa neke vrste rivalstvo
med umetniško ustvarjalnostjo in umetnostno interpretacijo (t. i. primarnim in
sekundarnim diskurzom), ki ponekod privzema celo že oblike substitucije prve z
drugo. Postmoderni človek namreč čuti neustavljivo potrebo po tem, da kot
ustvarjalec in tudi kot gledalec med sebe in umetniško formo interpolira čim večje
količine (sekundarnega) diskurza in eksplicitno intelektualizira tako kreativne kot
recepcijske procese.
Tak pristop k umetnosti, ki izkustvo umetnosti reducira na diskurz o umetnosti, v
disertaciji imenujem socialno-konstrukcionističen pristop, saj definira umetniško delo
izključno kot družbeni konstrukt oz. konsenz. Čeprav se morda zdi tak pogled na
umetnost na prvi pogled povsem »logičen«, saj nikakor ni mogoče zanikati, da je
umetnost družbeni pojav in da nanjo vplivajo »politični« tokovi v kulturi, pa ne
ustreza realnosti našega izkušanja umetnosti. Lahko sicer razloži tisti tip umetnin,
ki se zanaša izključno na diskurzivno determinacijo (kakršne so na primer
postduchampovske konceptualne umetnine), vendar pa se mu večina umetniških del
»upira«, saj ta stavijo na doživetje likovne forme, ki je v veliki meri neodvisno od
družbenih konvencij in diskurza. Za umetniška dela, kot je na primer Michelangelov
David, je namreč odločilno prav to, da jih doživljamo kot nekaj posebnega, ne glede
na to, kako močno se diskurz okoli njih spremeni in neodvisno od tega, kakšno
pomembnost jim pripisujejo različni strokovnjaki. Prav zato Davidu s spremembo
diskurza ne moremo odvzeti statusa pomembnosti, saj izkušnja tega ne bo potrdila,
medtem ko lahko s spremembo diskurza precej pretresemo umetniški status
Duchampove Fontane.
V disertaciji predstavljena raziskava tako išče izhodiščno motivacijo prav v
ugotovitvi, da se je sekundarni diskurz v zahodni umetnosti uveljavil predvsem kot
nekaj, kar določa, kaj neka umetnina pomeni, kaj dosti pa ne da na to, kako je

umetnina nastala in kakšna psihosomatska doživljanja vzbuja v subjektu, čeprav
primarni diskurz kaže ravno to — kako umetnina je in kako aktivira našo
psihosomatiko. To izhodišče me je zato opozorilo na nujnost poglobljene
likovnoteoretske obravnave razmerja med umetniško ustvarjalno (oblikotvorno)
prakso in umetnostno po-ustvarjalno (hermenevtično) izkušnjo (primarnim in
sekundarnim diskurzom), kar se razkriva kot hermenevtični problem razumevanja
likovnih del. Disertacija sledi tezi, da je potrebno danes hermenevtične alternative
razvijati v usmeritvi v t. i. »prednost objekta«, to je v doživljajsko vrednost likovnega
dela ter v specifične zakonitosti likovne oblikotvorne prakse. To spoznanje jo
naposled vodi tudi v metodološko problematiko k utemeljitvi hermenevtičnega
postopka, ki bi predlagano hermenevtično alternativo operacionaliziral, kar
predstavlja tudi raziskovalni cilj disertacije. Tako hermenevtiko, ki primarno riše
namesto piše, najprej pokaže in nato pove, imenujem deiktična hermenevtika. Ker se
hermenevtično stanje kot posebno problematično razkriva na področju izobraževanja,
skušam predlagano hermenevtično alternativo v odnosu do izobraževalne tematike
preoblikovati v posebno metodo inter-aktivne likovne interpretacije in jo tudi pedagoškodidaktično verificirati.
Sklopi poglavij si v disertaciji zato sledijo na naslednji način: v prvem delu
vpeljem v problematiko disertacije ob pomoči nečesa, čemur pravim hipotetična
umetnost. Hipotetična umetnost me opozori na širše pogoje eksistence človeka v
zahodni kulturi, ki jih nato v perspektivi dveh kulturnih tipov, kulture pomena in
kulture prezence obravnavam v drugem delu. V tretjem delu nato naslovim specifično
situacijo odnosa med primarnim in sekundarnim diskurzom v likovni umetnosti in
analiziram hermenevtično stanje, ki danes prevladuje. V četrtem delu poskušam nato
poiskati temelje za hermenevtične alternative, ki jih iščem v usmeritvi v likovno
naravo umetniškega dela in njegov primarni diskurz. Pri tem posebno pozornost
namenim fenomenu likovnega jezika in specifični semiotični naravi likovnih
artefaktov, v odnosu do česar oblikujem metodo deiktične hermenevtike. V zadnjem
delu pa v navezavi na izobraževalne konsekvence, ki so se mi na osnovi hermenevtičnih
spoznanj razkrile, predlagano hermenevtično metodologijo še preoblikujem v metodo
inter-aktivne likovne interpretacije in jo pedagoško-didaktično verificiram.

One of the most distinctive characteristics of postmodern art is, on one hand, a
tendency to suspend what was traditionally known as “the artistic form” and “the
experience of art”, and on the other hand, a sort of rivalry between artistic
creativity and art interpretation (i.e. primary and secondary discourse) — in some cases
the first one even being substituted by the latter. A postmodern individual, being a
creator and a viewer, feels relentless desire to overtly intellectualize creative and
interpretative processes and to interpolate an immense amount of (secondary)
discourse between him and artwork.
Such an approach which reduces the experience of art to the discourse on art, is
what I call the social-constructionist approach because it defines an artwork exclusively
as a social construction or convention. Although at first sight this approach may
seem quite “logical” — given that one cannot deny that art is a social phenomenon
and that it is affected by the culture “politics” — one cannot comply with it because
it does not correspond to the reality of our experience. It can indeed explain the
particular type of art that demands discursive determination — such as for instance
postduchampian conceptual art — but it does not match any other artwork that
primarily depends upon the lived experience, which is largely independent of social
conventions and discourse. Namely, it is central for works of art such as for
example Michelangelo's David that we experience as something special, irrespective
of the changes in the discourse and regardless of the importance various experts
affix them. This is the reason why the discourse cannot deprive David of its
importance (because the experience would not verify it); however the change in the
discourse can shake the status of Duchamp’s Fountain quite easily.
The research presented in the dissertation thus finds its motivation in the
recognition that the secondary discourse, as has been established in the Western
art, only determines what an artwork means but does not concern with the way an
artwork was made and what kind of psychosomatic experiences it elicits, despite
the fact that the primary discourse shows just that — how art is and how it activates

our psychosomatics. This recognition thus led me to thoroughly reflect on the
hermeneutic problem — the relationship between the artistic practice (primary
discourse) and the art interpretation (secondary discourse). Dissertation follows the
thesis that today the search for the hermeneutic alternatives should be oriented
towards »the primacy of the object«, that is towards the experiential value of the
artwork itself and the specific laws of the artistic practice. This recognition
eventually led the dissertation into the methodological problem and its primary
research goal: to establish such a hermeneutic method that would put the proposed
hermeneutic alternative to practice. This kind of hermeneutics, which primarily
shows but does not tell, I call the deictic hermeneutics. Since the hermeneutic condition
reveals itself as particularly problematic in the field of education, I try to verify the
suggested method by relating it to the educational issues.
Consequently, sections of the dissertation are succeeding in the following
way: in the first section, I introduce the problem of the dissertation by the
assistance of something I call a hypothetical art. Hypothetical art draws my attention
to the conditions of existence in Western culture, which I then explore in the
second section pursuing the perspective of two cultural types, culture of meaning and
culture of presence. In the third section, I address the relationship between primary
and secondary discourse and investigate the hermeneutic condition which prevails
today. In the fourth section, I subsequently search for the hermeneutic alternatives by
investigating the nature of an artwork and its primary discourse. The special
attention in this section is drawn to the phenomenon of the artistic language and to
the specific semiotic nature of artifacts. Based on that, I then propose the method
of deictic hermeneutics. Finally, in the last section, I verify the proposed hermeneutic
methodology in relation to the pedagogic and didactic problematic.

Živim v dveh svetovih. Rodil sem se v svetu likovne prakse – ki sem ga, če iskreno
priznam, v teh letih doktorskega raziskovanja nekoliko zanemarjal – nato pa sem
zašel tudi v tujino, v svet filozofije in teorije umetnosti,1 kjer sem se sčasoma sicer
udomačil, a v pomembni meri ostal neasimiliran tujec, saj dediščine svoje domovine
nisem niti mogel niti hotel pustiti za sabo. Kot velja za mnoge takšne dvoživke, tudi
moj odnos do umetnosti zato zaznamuje prav neko posebno trenje med tema dvema
svetovoma, ki daje karakteristično noto tudi pričujoči disertaciji.2
Likovniki v toku svojega likovnega izobraževanja in delovanja razvijemo credo o
umetnosti, ki je specifičen po tem, da poteka »od spodaj navzgor«, saj korenini v
materialnosti in se šele v njenem preoblikovanju dviga k duhovnosti. Ta pot našemu
credu zato dobesedno požene kri po žilah, ga naredi vitalnega, doživljajsko
intenzivnega in psihosomatsko celovitega, saj ga zakorenini v mesu in potu našega
lastnega telesa, iz katerega sfera duhovnega šele izrašča. Nato pa nekateri likovniki
z okusom te polnokrvne izkušnje enotnosti telesa in duha s pričakovanjem
vstopimo še v svet teorije umetnosti. Tam pa naletimo na razočaranje. Ko se
namreč razgledamo naokoli z namenom, da bi našli o naših doživetjih kaj
relevantnega tudi povedanega, s presenečenjem ugotovimo, da teorija umetnine
večinoma razlaga tako, kot da se te uokvirjene in katalogizirane že kar znajdejo
pribite na steno galerije, ne da bi morale nastati v procesu likovne materialne
prakse. Ugotovimo, da se teorija umetnosti obnaša, kot da bi bili umetniki mrtvi –
zares zatrjuje, da je »avtor mrtev«! – in, kot da umetnine, ki smo jih morali mi s
svojim telesom narediti, sploh niso narejene, nimajo lastnega telesa iz mesa in krvi,
pač pa lebdijo v monografijah kot nekakšne breztelesne pojmovne entitete, ki jih
zato s telesom tudi ni potrebno doživeti, pač pa zahtevajo le mentalno klasifikacijo
1

Opozarjam na razliko med teorijo umetnosti in umetnostno teorijo. Sintagma »teorija umetnosti«
označuje celoto disciplin, ki skušajo reflektirati naravo umetnosti z najrazličnejših zornih kotov,
enega izmed teh zornih kotov pa proučuje tudi »umetnostna teorija«. Teorija umetnosti torej
združuje različne teorije, kot so likovna teorija, psihologija ustvarjalnosti, filozofija umetnosti,
umetnostna teorija, umetnostna zgodovina itd.
2
Mnogi likovniki, ki se resno ukvarjajo tudi s teorijo umetnosti, v svojih premislekih izhajajo prav iz
prepoznanja tega spora. Primerjaj predgovor knjige slikarja in filozofa Nigela Wentwortha, The
Phenomenology of Painting (Cambridge: Cambridge Universty Press, 2004, s. xi–xiv.).

in kategorizacijo. Zato se nam likovnikom pogosto zdi, da v rokah teorije umetnosti
likovno delo, ki je za nas nekaj vitalnega in živega, izgubi vso kri in umre.3
Prav zato, ker tako mislimo in čutimo, pa likovniki, ki zaidemo tudi v sfero
teorije umetnosti, tam pridobimo status neke posebne vrste. Tuji svet teoretiziranja
o umetnosti namreč vselej presojamo v perspektivi domovinskih doživetij našega
lastnega likovnega dela in zato skušamo posledično tudi naše teoretiziranje o
umetnosti prekrvaviti in mu dati nekaj te teže in bremena, ki ga nosi domača
likovna zemlja. To pa nas v tujini pogosto tepe, saj ni v skladu s tamkajšnjimi običaji
in zahtevami mišljenja, govorjenja in delovanja, ki namesto poti »od spodaj navzgor«
terjajo prekrivanje »od zgoraj navzdol«, oziroma še raje, izključno bivanje zgoraj, v
sferi čiste spekulativnosti, odvezane od teže sveta in telesa. Bivanje na ozemlju
nikogaršnje zemlje med umetniško prakso in teorijo umetnosti je zato za tiste
umetnike, ki se podamo tudi v teorijo, naporno, saj terja – kot je sicer v nekem
povsem drugem kontekstu zapisal moj daljni sorodnik Rudolf Tršinar – precejšen
pogum, da se pove, kar se ne govori, da se misli, kar se ne misli, da se naredi, kar se ne dela.4
Toda, ker je to, kar se v umetnostnoteoretskih krogih običajno ne govori, ne misli
in ne dela, po mojem mnenju prav tisto, kar naredi umetnost za nekaj vitalnega,
polnokvrnega in nenadomestljivega, pa je vredno in celo naša naloga, če povem s
filozofom Georgeom Steinerjem, »/…/ poskusiti pričevati in si navkljub vsemu
naprtiti zasmehovanje«.5
Pričujoča disertacija torej skuša nekaj tega poguma za pričevanje deliti. Sam ne
morem soditi, do katere mere ji to uspeva. Vem pa, da se ne bi mogla zgoditi, če ne
bi imel ob sebi podpore različnih »sodelavcev«. Prva zasluga gre seveda mentorju
profesorju Jožefu Muhoviču, ki tudi sam že dolgo biva v dveh svetovih oziroma, kot
sam pravi, sedi med dvema stoloma.6 S svojim strokovnim in vsakdanjim
življenjskim delovanjem mi je zato na eni strani pokazal, kaj pomeni imeti pogum za
pričevanje, o čemer se ne govori, ne misli in ne dela, na drugi strani pa mi je razkril
tudi strategije, kako ta pogum spraviti v pogon na tak način, da rezultira v pomena
polno obliko in se ne sesuje v prah.
3

Prim. Wentworth, The Phenomenology …, n. d., s. xi.
Rudolf Tršinar, Ko cesar me ukazal je nabrat, Kranj – Šmartin: samozaložba, 2009, uvod.
5
Prim. George Steiner, Resnične prisotnosti, Ljubljana: Literatura, 2003, s. 154.
6
Prim. Milan Golob, Robert Lozar, Jožef Muhovič (intervjuvanec), Sedeti med dvema stoloma – to
sploh ni slaba pozicija. Pogovor z Jožefom Muhovičem, v: Likovne besede, 53–54, december 2000, s. 6–
33.
4

Zahvaliti se želim tudi Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS), ki je finančno omogočila to raziskavo in s tem pomembno pripomogla k
njeni poglobljenosti, saj je moji družini omogočila finančno preskrbljenost, meni pa
dovolj časa za raziskovanje.
V strokovnem smislu moram nato omeniti tudi svoje pedagoško delo na
Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer sem v vseh
teh letih sodeloval kot asistent pri predmetu Osnove oblikotvornosti, kakor se tam
predmet, pri katerem se poučuje likovno teorijo, imenuje. Čeprav se mi je na
začetku zdelo, da mi to delo jemlje prepotreben čas, ki sem ga želel nameniti
doktorskemu raziskovanju, pa sem postopoma ugotovil, da lahko do mnogih
raziskovalnih izpeljav pridem prav v delu s študenti in v vsakodnevnem stiku z
osnovami likovne teorije. Tako sem tam na primer ugotovil, da je izobraževalno
poslanstvo eno izmed najpomembnejših, kar me je vzpodbudilo k temu, da sem
postavil pedagoško-didaktično verifikacijo prav kot točko kulminacije pričujoče
disertacije.
Seveda pa gre v mnogočem glavna zasluga za to disertacijo mojim
»nestrokovnim« sodelavcem. Predvsem ženi Tini in sinu Justinu, ki sta me vselej
držala v življenju in me opozarjala na to, da ta disertacija zame ne sme biti
najpomembnejša. Čeprav je bilo oba svetova včasih težko usklajevati in se mi je
marsikdaj zdelo, da bi lahko vse opravil hitreje in teoretsko bolj popolno, če bi bil
od sveta povsem izoliran, pa sem prav v vsakodnevnem brušenju z družinskimi
življenjskimi dogodki postopoma spoznal, da moje strokovno delo v resnici take
popolnosti sploh ne potrebuje, pač pa potrebuje vitalnost in humano širino. Tako
kot nepredvidljivost materije vnese v sliko tisti manjko, ki »popolni« sliki zmanjka,
da bi bila zares dobra, tako je tudi stik z nepredvljivimi življenjskimi tokovi – vsaj
tako upam – v teh letih z infuzijo polnokrvnosti, ki je nisem mogel povsem
nadzorovati, razbijal idealistične shemate mojih teoretskih nazorov in jih povezal s
stvarnostjo. Lahko bi rekel, da se je moje raziskovalno delo prav zato, ker se je
moralo boriti z mojo družino, na podplatih prizemljilo in utrdilo, v srcu – v stiku s
soljudmi – pa se otoplilo in omehčalo. Tako kot sem se v teh letih pravzaprav tudi
sam.
Disertacija je torej pred vami, v dobrem in slabem.
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Disertacija, ki se bo razkrila pred bralcem, nosi naslov Likovna umetnost med
primarnim in sekundarnim diskurzom. V tem naslovu sta ključni predvsem dve
sintagmi, ki ju moram zaradi njune nesamoumevne rabe precizno zarisati že v
vsebinskem delu uvoda. To sta sintagmi »primarni diskurz« in »sekundarni diskurz«.
Glede na to, da bosta v nadaljevanju zelo pomembno vlogo nosili jezikovna in
semiotična problematika, je najprimerneje, da ti dve sintagmi okvirno opredelim
prav z jezikovnega in semiotičnega stališča.7
»Obstojita dve vrsti glasbe,« je nekje zapisal postrukturalist Roland Barthes,
»glasba, ki jo nekdo posluša in glasba, ki jo nekdo igra.«8 S to, sicer iz konteksta
vzeto Barthesovo distinkcijo, lahko poetično opozorim na polje med dvema
modusoma pristopanja k umetnosti, ki me bo zanimalo, in na njegove splošnejše
semiotične izvore. V semiotičnem smislu je namreč mogoče ločiti dve temeljni
obliki človekovega komunikacijskega delovanja, ki ju največkrat vidimo vzorčno
reprezentirani v verbalni jezikovni komunikaciji,9 oziroma, kot pravi lingvist
Ferdinand de Saussure, v krožnem toku govora.10 V shemi (sl. 1) izgleda to takole:

Sl. 1. Krožni tok govora.

V verbalni komunikaciji tako ločimo govorca, ki generira verbalno jezikovno
sporočilo in ki mu v izrazju semiotike in informacijske teorije pravimo tudi
producent oz. pošiljatelj znaka, ter poslušalca, ki sporočilo razumeva, in ki mu v
jeziku semiotike pravimo sprejemnik oz. naslovljenec (znaka). Ker je za govorca
bistveno, da vselej artikulira sporočilo, ki pred tem še ne obstoji, lahko rečem, da je
7

Semiotika (gr. sēmeion – 'znak') je veda o znakih, procesih znakovne komunikacije in o tem, kako se
v teh procesih generira smisel.
8
Roland Barthes, Musica Practica, v: Roland Barthes, Image – Music – Text, London: Fontana Press,
1977, s. 149.
9
Bralca naj opozorim, da konceptov jezikovnosti in verbalnosti nimam za zamenljiva. Verbalni jezik
je namreč le ena izmed oblik jezikovnosti, kamor lahko med drugim upravičeno umeščamo tudi
likovni jezik. O tem, kaj so kriteriji jezikovnosti in zakaj je tudi fenomen likovnosti jezikovni
fenomen, bo veliko govora kasneje.
10
Prim. Ferdinand de Saussure, Predavanja iz splošnega jezikoslovja, Ljubljana: Studia Humanitatis,
1997, s. 22.

njegova pozicija primarna, medtem ko skuša sprejemnik razumeti sporočilo, ki ga je
artikuliral govorec in torej že obstoji, zato je njegova pozicija sekundarna. Govorec pri
tem kodira in sprejemnik razumeva sporočilo na temelju določenih jezikovnih
kodov, kar pomeni, da se en in drugi lahko razumeta le, ko poznata skupni kod in
ko sta del nekega skupnega miljeja mišljenja in jezikovnih navad. Na njun način
artikulacije in razumevanja sporočil zato pomembno vplivajo razne socialnojezikovne navade, to so ustaljeni vzorci logičnega mišljenja, funkcionalizacije,
kategorizacije in sistemizacije, skratka vse tisto, kar bom označil s terminom
»diskurz«. Ker je, kot rečeno, pozicija producenta primarna, pozicija recipienta pa
sekundarna, to posledično implicira, da imamo z diskurzom pravzaprav opraviti v
dveh modalitetah, s primarnim, ki mediira ustvarjanje še neobstoječega (je medij
občevanja s še neobstoječim), in sekundarnim, ki mediira razumevanje že obstoječega (je
medij občevanja z že obstoječim).
Sporočilo, ki se v tem krožnem toku komunikacije posreduje, semiotika
razume kot znak, ki se sestoji iz dveh dimenzij, označenca in označevalca, duhovne
vsebine in materialne forme, ki vsebino oz. koncept posreduje.11 Kako se ta pomen,
oz. bolje, smisel12 znaka izraža, kaj vse zaobsega in kakšen je odnos med označencem
in označevalcem v različnih oblikah komunikacije (predvsem v primerjavi verbalne
in likovne komunikacije), bo predmet razprave na mnogih mestih. Vendar pa želim
takoj na začetku opozoriti na naslednje. V tem izmeničnem toku komunikacijskega
delovanja se nikoli ne posreduje samo dogovorni intelektualni in funkcionalistični
pomen, zato sporočilo in tok komunikacije nikakor nista z diskurzom povsem
determinirana, kot poskušajo to danes postaviti sodobne kulturne teorije, pač pa se
posreduje smisel tudi preko drugih kanalov, ki poudarjajo nefunkcionalistične
dimenzije doživljanja, kakršen sta telesni stik, občutenje in nasploh vse, kar sega
onkraj meja diskurza in na kar diskurz nima vpliva (to bom kasneje imenoval
transdiskurzivno). Ker v takem komunikacijskem delovanju diskurz in tisto, kar je

11

Prim. de Saussure, Predavanja …, n. d., s. 79–81.
Pomembno je razlikovati med pomenom in smislom. Pomen je tisto, kar človek z racionalno analizo
pri neki stvari opiše in ima ta stvar načeloma neodvisno od človeka, npr. neko fizikalno-kemijsko
strukturo. Smisel pa pridobi stvar, ko stopi s človekom v celovito doživljajsko interakcijo in ko ji ta
pripiše nek celovit doživljajski smoter, ne pa samo brezosebnega pomena. Semiotične teorije
večinoma govorijo zgolj o pomenu znakov, sam pa bom, zaradi potrebe po doživljajski širini in
vključitvi tudi drugih dimenzij doživljanja, govoril predvsem o smislu.
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onkraj njegovih meja (transdiskurzivno) nujno vstopata v nekakšno interakcijo, bom
zato tako delovanje kasneje označil s širšo sintagmo diskurzivna praksa.
Čeprav je tak krožni tok govora najbolj očitno prisoten v verbalni
komunikaciji, pa ga seveda lahko spremljamo povsod, kjer imamo opraviti s
kakršnim koli komunikacijskim delovanjem, torej tudi v likovni umetnosti.
Podobno kot lahko v vsakdanji komunikaciji ali govorimo ali poslušamo, tako lahko
tudi h komunikaciji v umetnosti pristopamo kot njeni ustvarjalci ali pa kot njeni
uživalci. Zato bi lahko Barthesa v likovni umetnosti parafraziral na naslednji način:
»Obstojita dve vrsti likovne umetnine: umetnina, ki jo nekdo ustvarja in umetnina,
ki jo nekdo doživlja.« Po analogiji lahko tako tudi na polju likovne umetnosti
razlikujemo in obravnavamo dve temeljni vrsti diskurzivne prakse, ki stopata v
medsebojno komunikacijo: umetniško ustvarjalno (oblikotvorno) prakso in umetnostno
po-ustvarjalno (hermenevtično) prakso.
V prvi praksi kot ključen akter nastopa likovnik, ki ga lahko po analogiji
primerjamo z govorcem. Enako kot je za govorca bistveno, da sporoča nekaj novega
in še ne slišanega, je tudi za umetniško ustvarjalno delovanje bistveno, da ustvarja v
svetu nekaj, kar pred tem še ne obstoji in še ni artikulirano. Pri likovni
ustvarjalnosti gre torej za artikulacijo nečesa primarnega, zato lahko tiste socialnojezikovne dejavnike oz. diskurze, ki so pri tem na delu, tudi tu imenujem primarni
diskurz, umetniško oblikotvorno prakso pa primarna diskurzivna praksa.13
Če verbalna artikulacija še ne artikuliranega zahteva preoblikovanje zvočne
materije, pa likovna artikulacija še ne artikuliranega zahteva akt nekakšne
penetracije prostorskih materialnosti sveta z rokami, v katerem se svet fizično
preoblikuje. To pomeni, da v procesu likovne ustvarjalnosti ne gre za verbalno
jezikovno mediiran proces, v katerem bi diskurz nastopal v verbalni jezikovni obliki,
pač pa za proces, ki se artikulira v drugačnem, to je likovnem mediju. Vendar pa je ta
proces likovne artikulacije, kot bom kasneje pokazal, prav tako jezikovne narave –
to je likovne jezikovne narave – v njem pa nastajajo in se posredujejo posebne vrste
13

V disertaciji bom izraza »primarni diskurz« in »sekundarni diskurz« sicer uporabljal v širšem (bolj
fleksibilnem) in ožjem (strožjem) pomenu. Zavoljo enostavnosti, ju bom večinoma uporabljal kot
metonimijo ter z njima označeval celoto primarne in sekundarne diskurzivne prakse. V tem širšem
smislu mi bosta torej služila kot sinonima za umetniško ustvarjalnost (primarni diskurz) in
umetnostno interpretacijo (sekundarni diskurz). V ožjem smislu pa ju bom uporabljal takrat, ko bom
z njima označeval zgolj diskurzivni del diskurzivne prakse. To bom storil predvsem na mestih, kjer
bom želel opozoriti na naravo in vlogo likovnih slogov kot specifičnih primarnih diskurzov (s. 253).

znaki, to je likovni znaki. Za te znake je značilno, da ne govorijo, pač pa kažejo, kar
tudi pomeni, da primarni diskurzi v likovni umetnosti niso zapisani in v kulturi
prisotni v verbalni jezikovni obliki, pač pa so dejavniki, ki kažejo in so likovno
jezikovno artikulirani. Ker se naravi verbalnega in likovnega jezika kljub skupnim
temeljnim jezikovnim značilnostim bistveno razlikujeta tako po jezikovni funkciji
kot po semiotičnem ustroju, se tudi vloga enih in drugih diskurzov posledično
bistveno razlikuje. Prvi namreč delujejo kot nekakšne socialne konvencije, mentalni
arbitri, ki narekujejo v družbi tiste pomene in socialne postopke, ki se »spodobijo«
in so pravilni za misliti in govoriti, medtem ko so drugi bolj nekakšni naravni pokazi
oz. deiktične demonstracije načina, kako je mogoče vzbuditi neko psihosomatsko
doživljanje. Primarni diskurzi v likovnosti torej ne zaobsegajo samo tega, kaj vemo,
pač pa predvsem to, kako doživimo. Ne pripovedujejo zgolj pomena umetnin, pač pa
predvsem kažejo načine, kako umetnina je, kako je umetnina nastala kot pred tem še
neobstoječa prezenca in kako umetnina v tej svoji materialni konfiguraciji vzbuja
določena psihosomatska doživetja. To so pravzaprav nekakšni likovni slogi, ki iz
preteklosti kažejo likovne strategije, kako so določeni umetniki probleme prevajanja
še ne obstoječega v obstoječe razrešili in iz katerih se lahko sodobni umetniki tega
prevajanja (in posledičnega vzbujanja specifičnih psihosomatskih stanj) predvsem
učimo. Likovni slogi zato niso učbeniki in slovarji, ki bi zapovedovali socialne
konvencije, ki jih moramo vedeti, pač pa so zgledi reševanja likovnih problemov, ki
izkoriščajo naravne zakonitosti psihosomatike.
V drugi (to je hermenevtični) praksi pa kot glavni akter nastopa gledalec, ki ga
po analogiji lahko primerjamo s poslušalcem v verbalni komunikaciji. Enako kot je
za poslušalca bistveno, da nekako razume »primarno« sporočeno, gre tudi pri
interpretaciji umetniških form za proces, ki skuša to, kar v umetniškem
ustvarjalnem delovanju nastane, nekako osmisliti. Ker tudi v tem procesu socialnojezikovni dejavniki (diskurzi) sodelujejo kot nekaj, kar se opredeljuje do primarnega,
lahko tudi tukaj te dejavnike imenujem sekundarni diskurz, hermenevtično prakso pa
pogojno tudi sekundarna diskurzivna praksa.
Ključno vsebinsko vprašanje, ki se s tem odpira in ki bo predmet raziskave
pričujoče disertacije, pa je naslednje: Kakšen naj bo odnos sekundarnega diskurza do

primarnega? Kako naj v neki hermenevtični praksi poteka razumevanje likovnega
umetniškega dela oziroma, če se izrazim v jeziku semiotike in informacijske teorije,
kako je mogoče dešifrirati informacijsko vrednost likovnega znaka?
Tema likovna umetnost med primarnim in sekundarnim diskurzom se v tej luči zato
razkriva kot nekakšen hermenevtični problem,14 tega pa je mogoče razdeliti na dve
povezani podproblematiki: epistemološko, ki se sprašuje po tem, kaj sploh pomeni
osmisliti oziroma razumeti likovno umetniško delo, in metodološko, ki se sprašuje po
tem, kako ga razumeti v nekem konkretnem postopku. Prva problematika zato
zahteva proučitev različnih predpostavk razumevanja umetniških del kot takega in
oblikovanje nekakih hermenevtičnih načel razumevanja v likovni umetnosti. Pri tem
se bom še posebej osredotočal na izkustvene, semiotične in jezikovne premisleke.
Druga problematika pa odpira potrebo po formulaciji in postavitvi metodologije, ki
bi na takih predpostavkah postavljena načela operacionalizirala in spravila v tek.
Hermenevtični problem namreč postane, ko ga prenesemo na raven sistematičnega
razumevanja različnih jezikovnih izrazov (tekstov, likovnih del ipd.), konkreten
problem metod interpretacije, ki se med seboj razlikujejo glede na kriterije razumevanja
– t. i. epistemološke kriterije oz. notranja pravila interpretacije.
V odnosu do teh dveh problematik bo moja pot v disertaciji zato tekla na
sledeč način. Vodila me bo od proučitve hermenevtičnega stanja v odnosu med
primarnim in sekundarnim diskurzom, kakršen se kaže v sodobni umetnosti, k
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Ob pričujoči razgrnitvi hermenevtičnega problema (gr. hermeneu – 'razlagati, pojasnjevati,
prevajati, razodevati, razumeti, interpretirati') moram podati naslednjo opombo o »pojmu
hermenevtike«. Hermenevtika namreč lahko označuje več sicer povezanih, a razločljivih polj
človekovega udejstvovanja. Lahko označuje teorijo o veščini oz. metodi razumevanja in razlaganja
tekstov (oz. objektov v svetu nasploh) – to je hermenevtika kot metoda. Lahko pa se nanaša tudi na
filozofsko hermenevtiko kot teorijo o razumevanju po sebi. Kot pravi Borut Pihler, se prva ukvarja z
metodološkim pojmom razumevanja, druga pa s filozofskim pojmom umevanja (prim. Borut Pihler,
Problemi hermenevtike I, II, Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1991, s. xvii, 14). Filozofska
hermenevtika je zato veliko bolj ambiciozna in zaobsega najrazličnejše okvire in probleme, ki jih je z
razumevanjem mogoče povezati, vrhunec pa doseže v 20. stoletju z Martinom Heideggerjem in
Hansom Georgom Gadamerjem. Svojega ukvarjanja s hermenevtičnim problemom v tej disertaciji
seveda nikakor ne morem vzporejati z ambicijami mišljenja filozofske hermenevtike. Vendar pa prav
tako ne morem reči, da je moj interes samo v hermenevtiki kot veščini, čeprav bom na koncu odprl
konkretne metodološke probleme. Zato vidim svojo pozicijo nekje vmes med željo po konkretnih
likovnometodoloških pristopih in med spraševanjem o naravi razumevanja nasploh (željo poglobiti
naravo razumevanja v likovni umetnosti). To pomeni, da je moj primarni cilj sicer likovno
metodološki, vendar pa iskanje metodoloških alternativ zahteva tudi premislek temeljev
razumevanja. Zato se bom v disertaciji, kjer se mi bo zdelo primerno za likovnoteoretske potrebe,
oprl tudi na nekatere filozofe interpretacije (npr. H. G. Gadamer, P. Ricoeur, U. Eco, G. Steiner).

iskanju hermenevtičnih alternativ in njihovih metodoloških izpeljav, kakršne bi bile
glede na trenutno hermenevtično stanje v sodobni umetnosti nujno potrebne.
Hermenevtično stanje, ki se razkriva na področju sodobne umetnostne
hermenevtike, se razkriva kot posebna instanca splošnega hermenevtičnega stanja v
zahodni kulturi, ki ga lahko v tem uvodnem delu ponazorim s pomočjo besedne igre
v sintagmi »do-biti«. S to sintagmo želim opozoriti tudi na širši humanistični vidik
pričujoče disertacije, ki se bo implicitno reproduciral prav v problematiki odnosa
med primarnim in sekundarnim diskurzom, mestoma pa ga bom na plano potegnil
tudi bolj eksplicitno. »Do-biti« je namreč besedna igra, ki na eni strani kot ena
beseda »dobiti« označuje, da je nekdo »postal imetnik nečesa neposredno danega«, 15
na drugi strani pa kot sestavljenka iz pripone »do« in temeljnega filozofskega pojma
»bít« (oz. biti) opozarja na to, da je določujoča želja zahodnega človeka, da bi se s
svojim razumom za vsako ceno dokopal do dokončnega, absolutnega bistva stvari in
sveta, in da bi, če parafraziram definicijo iz SSKJ, »postal imetnik bíti«. S to besedno
igro želim torej opozoriti, da je za zahodno kulturo, ki se je oblikovala kot nekakšna
kultura pomena, značilno, da mora stvarnost okoli sebe za vsako ceno intelektualno
obvladati in funkcionalizirati, zato ničemur ne dopušča skrivnostnosti in
doživljajske neizgovorljivosti. To se v zahodnih filozofskih sistemih na primer kaže
kot hegeljanska težnja po totaliteti, zaradi katere ti pogosto žrtvujejo stik z
realnostjo življenja. Problem s tovrstno težnjo po do-biti je zato mogoče videti v
tem, da začne človek na njen račun zanemarjati in pometati pod preprogo vse tiste
vidike srečevanja s svetom, ki ga opozarjajo, da sveta na tak način ni mogoče zares
do-biti, da si ga ni mogoče zares podrediti in da je to le mentalna ukana, ki lahko
deluje zgolj ob sprotnem pozabljanju in izničevanju drugih vidikov doživljanja. Taka
samozaverovanost subjekta v lastno absolutno prednost, ki svojo intelektualno moč
postavlja nad »prednost objekta«, zato nujno vodi v pogrom kvalitete bivanja,
izkušanja in hermenevtičnega razumevanja ter posledično tudi v stagnacijo duha. Ko
si namreč želimo vse podrediti, s tem lastno doživljanje v resnici zadušimo, saj je to
lahko zares prosto le, ko se svetu in sočloveku doživljajsko predajamo, z njim
sobivamo, mu damo prednost in ga ne skušamo za vsako ceno »do-biti«. Prav zato
pa bo to preprosto spoznanje tudi temelj, na katerega bom poskušal postaviti to
disertacijo in v njej razvite hermenevtične izpeljave.
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Opisano hermenevtično stanje se na zahodu jasno reproducira tudi v polju
umetnosti in umetnostne hermenevtike. Tudi interpreti umetnosti namreč pogosto
verjamejo, da posedujejo tak hermenevtični način, s katerim lahko postanejo
»imetniki bíti umetnine«. To mnogokrat jemljejo za nekaj tako ekskluzivnega, da
tistemu, kar temu načinu uhaja in se z njim ne sklada, sploh ne dopuščajo več dihati.
V zahodni kulturi se je zato tudi umetnostna interpretacija uveljavila izključno kot
nekaj, kar je a priori usmerjeno v dešifriranje inteligibilnega pomena in redukcijo
vsega smisla umetnine na diskurzivne determinante ter – to se bo kasneje izkazalo
za zelo pomembno – kot nekaj kar lahko poteka zgolj v mediju verbalne
jezikovnosti. Posledica tega je, da v zahodni kulturi prevladujejo predvsem take
hermenevtične sheme, interpretativne metodologije in vplivne umetnostne teorije,
ki govorijo zgolj o pomenu umetnin, o tem, kaj umetnine pomenijo, kaj diskurz o
njih pravi in kakšno funkcijo imajo v družbi. V taki naravnanosti k funkcionalizaciji,
instrumentalizaciji in diskurzifikaciji lahko take umetnostne hermenevtike sicer
navidezno zaobsežejo vse bistvo umetnosti, vendar le tako, da zanikajo vsakršne
alternative, ki bi opozarjale na druge dimenzije doživljanja in osmišljanja umetnin. S
tem pa te hermenevtike prednosti subjekta, kot jim bom kasneje rekel, na račun tega, da
pri umetninah izvorno neizrekljivo zadušijo, ustvarjajo zavajajoč vtis, da je o
umetnini mogoče izreči vse. Tiste dražljivosti, misterioznosti in nepredvidljivosti
doživljanja umetniškega dela, ki človeka spravlja s tira in ga zato tudi odpira izven
lastne samozadostnosti k osebni rasti, v takem hermenevtičnem stanju tako ni več.
Izhodiščni problem, ki ga bom v disertaciji identificiral, bo torej v ugotovitvi,
da se je sekundarni diskurz v zahodni umetnosti uveljavil predvsem kot nekaj, kar
poljubno določa, kaj neka umetnina pomeni, kaj dosti pa ne da na to, kako je
umetnina nastala in kakšna psihosomatska doživljanja vzbuja, čeprav primarni
diskurz kaže ravno to – kako umetnina je in kako aktivira našo psihosomatiko. Moje
razmišljanje bo zato šlo v smeri tega, da je potrebno hermenevtične alternative
danes slediti stran od funkcionalizma, ki ga narekuje subjekt, ter se obrniti v
nekakšno »prednost objekta«, doživljajsko vrednost likovnega dela ter v specifične
zakonitosti likovne oblikotvorne prakse in primarnega diskurza, ki ne pripoveduje,
pač pa kaže. Poskušal bom torej pokazati, da hermenevtičnega procesa že na ravni
vsakdanje verbalne komunikacije ne moremo reducirati na funkcionalnost, pomen
in diskurz, še manj pa to lahko storimo v likovni umetnosti. To spoznanje me bo

zato na koncu vodilo tudi k metodološki problematiki, to je k vprašanju po
oblikovanju hermenevtične metode, ki bi tako hermenevtično alternativo
operacionalizirala,

kar

predstavlja

tudi

raziskovalni

cilj

disertacije.

Tako

hermenevtiko, ki primarno riše namesto piše, najprej pokaže in nato pove, bom
imenoval deiktična hermenevtika. Ker se mi bo hermenevtično stanje kot posebno
problematično razkrilo na področju izobraževanja, saj se tam pomanjkanje
hermenevtičnih alternativ kaže kot najbolj pereče, bom zato poskušal predlagano
hermenevtično alternativo v referenci na specifično izobraževalno problematiko
preoblikovati v posebno metodo inter-aktivne likovne interpretacije in jo s tem tudi
pedagoško-didaktično verificirati.
Sklopi poglavij in njihove vsebine si bodo v disertaciji tako sledile na naslednji
način: v prvem delu bom vpeljal problematiko disertacije ob pomoči nečesa čemur
pravim hipotetična umetnost. Hipotetična umetnost me bo opozorila na širše pogoje
eksistence človeka v zahodni kulturi, ki jih bom nato v perspektivi dveh kulturnih
tipov, kulture pomena in kulture prezence naslovil v drugem delu. V tretjem delu bom
naslovil specifično situacijo odnosa med primarnim in sekundarnim diskurzom v
likovni umetnosti in analiziral hermenevtično stanje, ki danes prevladuje. V četrtem
delu pa bom nato poskušal poiskati temelje za hermenevtične alternative, ki jih bom
iskal v usmeritvi v likovno naravo umetniškega dela in njegov primarni diskurz. Pri
tem bom posebno pozornost namenil fenomenu likovnega jezika in specifični
semiotični naravi likovnih artefaktov, v odnosu do česar bom oblikoval metodo
deiktične hermenevtike. V zadnjem delu pa bom nato v navezavi na izobraževalne
konsekvence, ki se mi bodo na osnovi hermenevtičnih spoznanj razkrile,
hermenevtične alternative še pedagoško-didaktično preoblikoval in verificiral.
Da pa stvar ne bi bila bolj enostavna, kot v resnici je, pa moram v tem delu uvoda
opozoriti še na nekaj. Opisana dvojnost med primarnim in sekundarnim diskurzom
se namreč ne javlja samo diahrono in intersubjektivno, v dveh različnih subjektih, pač
pa tudi sinhrono in intrasubjektivno, torej tudi v samem umetniku in interpretu.
Sekundarni diskurz torej ni samo nekaj, kar pride za, pač pa tudi nekaj kar pride
hkrati. To semiotično naravo tega dogajanja precej zaplete (sl. 2). Sam likovnik mora

namreč biti svoj prvi interpret, prvi gledalec (tej ravni interpretacije lahko rečem
raven sinhrone interpretacije), toda tudi hermenevtik (raven diahrone interpretacije)
mora biti na nek način drugi ustvarjalec, saj se mora po mojem mnenju biti sposoben
vživeti v oblikotvorno naravo umetniškega dela, ki ga interpretira in ga vsaj
hipotetično poustvariti iz nič.

Sl. 2. Shema komunikacije.

Ob delitvi na primarni in sekundarni diskurz se zato postavi naravno
vprašanje, do katere mere lahko sploh enoumno določimo, kje se preneha
ustvarjanje umetnosti in kje se začne njena interpretacija. Čeprav je konvencionalna
delitev med umetnikom in strokovnim gledalcem (umetnostnim zgodovinarjem,
umetnostnim teoretikom …) priročna in tudi nujna, saj opravljata umetnik in
interpret v umetnosti dve izrazito različni funkciji (primarno in sekundarno), ter jo
bom tudi sam vzel za izhodišče disertacije, pa moram vseeno opozoriti, da meja, ki
jo predpostavlja, ni absolutno določljiva. O tem na primer priča tako imenovani
fenomen hipotetičnih umetnin, ki ga bom tematiziral v prvem delu disertacije.
Hipotetične umetnine namreč nastanejo v procesu sekundarnega diskurza, vendar
pa se hkrati skušajo uveljaviti kot nekaj, kar ima vrednost in moč primarnega. Ta
pojav hipotetičnih umetnin sicer spremlja več logičnih in argumentacijskih
problemov, ki jih bom naslovil kasneje, vendar pa velja na tem mestu izpostaviti
predvsem tisto, kar opozarja na delikatnost in neulovljivost meje med umetniško
ustvarjalnostjo in umetnostno interpretacijo. Hipotetične umetnine namreč
simptomatično odražajo polarizacijo moči v sodobnem umetnostnem svetu in

kažejo, da je v sodobni umetnosti glavno polje izvajanja moči postal prav
deterministični sekundarni diskurz. To pomeni, da tisti, ki pridejo za (to so kritiki,
vlagatelji, naročniki, galeristi ipd.), vse bolj postajajo tudi tisti, ki pridobivajo primat
nad primarno ustvarjalnostjo in skušajo narekovati ritem svetu umetnosti in vsemu,
kar naj bo sprejeto vanj. V takih primerih pravzaprav pridemo do nekakšne
zamenjave vlog med umetniško ustvarjalnostjo in umetnostno interpretacijo,
oziroma slednja dozdevno pridobi vlogo prve. Zato pa ni nenavadno, da danes
pogosto celo umetniki že kar sami raje interpretirajo kot in-formirajo, saj lahko s
principi mreženja, samozgodovinjenja, samointerpretiranja in samoumeščanja
dosežejo večji trenutni uspeh kot z mukotrpnim vztrajanjem v intimnem in od
javnosti skritem boju z likovno materijo in sledenjem lastni kreativni intuiciji. V
skrajnih primerih take zamenjave vlog tako pravzaprav postane največji umetnik
tisti, ki se odloči, da ne bo umetnik, ker spozna, da je lahko v resnici bolj umetniški
v vlogi umetnostnega teoretika, kustosa, kritika, zbiratelja, vlagatelja ipd.
Čeprav vprašljivi, pa mi taki in drugačni pojavi sodobne umetnosti v prvi vrsti
kažejo, da meja med primarnim in sekundarnim diskurzom ni absolutno določljiva.
Sam na to mejo zato najraje gledam kot na nekakšen fraktalni rob, ki nastane med
dvema ali več prostorskimi atraktorji.16 Ko atraktorji trčijo in ustvarijo rob, je ta rob
nemogoče predvideti, podobno, kot je nemogoče predvideti, kako se bodo različne
barvne gmote, ki se na sliki srečajo, prelile druga v drugo (sl. 3 a).

Sl. 3 a (Fraktalni robovi), b (Möbiusov trak), c (Kleinova steklenica).
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Za fraktalne robove je torej značilno, da so položaji, ki so od roba daleč stran,
sicer enoumno določljivi, toda bolj, ko se robu približujemo, ga »zoomiramo« in ga
želimo »zagrabiti«, težje predvidimo, katere točke pripadajo enemu ali drugemu
atraktorju. Nekaj podobnega velja tudi za meje med ploskvami različnih topoloških
struktur, kot sta Möbiousov trak (sl. 3 b) ali pa Kleinova steklenica (sl. 3 c), pri
katerih ni jasne razločitve med njihovo zgornjo ali spodnjo površino oz. med njihovo
zunanjostjo in notranjostjo. Pri obeh teh strukturah tako sicer lahko pot po njunih
površinah začnemo v neki točki, ki se nam sprva zdi jasno na neki strani objekta, ko
pa po tej strani potujemo, pa iznenada ugotovimo, da smo se nepričakovano znašli
na drugi strani površine, v drugi polarnosti, ne da bi sploh opazili, kdaj smo
prestopili mejo in ne da bi jo sploh kdaj zares prestopili (za tovrstne topološke
strukture je namreč značilno, da lahko pridemo iz ene na drugi stran površine, ne da
bi šli preko meje ali robu). V podobnem smislu bi zato lahko tudi rekel, da sta
likovnik in interpret kot dva atraktorja ali dve topološki dimenziji enako kot
siamska dvojčka hkrati (na diahroni ravni) dve jasno razločljivi osebi s svojo
identiteto, hkrati pa (na sinhroni ravni) med njima ni mogoče potegniti enoumne
meje, saj tvorita eno samo osebo. Zato bi lahko v parafrazi pragmatista Williama
Jamesa rekel, da sta oba pojma, primarni in sekundarni diskurz, v resnici le
nekakšna simbola, konceptualni pomagali, ki oba kažeta na tisto eno nespoznatno
stvarnost, v kateri se njuna nasprotja naposled nehajo. 17 In ta izvorno neizrekljiva,
nespoznatna, a izkusljiva stvarnost je likovno delo samo.
V obravnavi odnosa med primarnim in sekundarnim diskurzom se bom tako
večino disertacije držal na varni razdalji stran od fraktalne meje, vendar pa me bo na
koncu prav specifična izobraževalna problematika likovnika kot hermenevtika nekako
prisilila, da se bom s to mejo kljub vsemu moral soočiti.
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Preden konkretno preidem k vsebini disertacije, bom skušal v drugem delu uvoda
narediti rezime raziskovalne poti, ki je bila zastavljena v dispoziciji in sem jo v teh
letih pri svojem delu prehodil: od ekspozicije namena raziskave, postavitve in
verifikacije hipotez, uporabljene metodologije do premisleka izvirnega prispevka, ki
ga ima opravljena raziskava za likovnoteoretsko znanost.
V prvem delu uvoda opisana problematika odnosa med primarnim in
sekundarnim diskurzom ter stanje tega odnosa v postmoderni predstavljata
vsebinsko izhodišče in motivacijo mojega raziskovanja. To izhodišče me je
opozorilo na nujnost poglobljene likovnoteoretske obravnave razmerja med
umetniško

ustvarjalno

(oblikotvorno)

in

umetnostno

po-ustvarjalno

(hermenevtično) izkušnjo. Med svojim raziskovanjem sem ugotovil, da ta
problematika v specifiki, kot sem si jo zastavil, še ni bila raziskana. Veliko je bilo
sicer že napisanega o naravi umetniške ustvarjalnosti na eni strani in tudi o naravi
umetnostne interpretacije na drugi, vendar pa ostaja ravno vprašanje stika med
njima še precej neraziskano področje. Še posebno, če skušamo pogledati nanj od
»znotraj«, to je z likovnega stališča. Na tiste različne avtorje, ki so se tega polja s
svojega zornega kota dotaknili na način, ki se je izkazal za pričujočo raziskavo kot
posebej relevanten – na primer z likovnoteoretskega vidika (Milan Butina, Johannes
Itten, Jožef Muhovič idr.), z umetnostnozgodovinskega vidika (Norman Bryson,
David Summers, Tomaž Brejc idr.), s semiotičnega in filozofskega zornega kota
(Umberto Eco, Hans Ulrich Gumbrecht, Hans Georg Gadamer, Nelson Goodman,
Gerard Genette, Gorazd Kocijančič, Vid Snoj, George Steiner idr.) in ne nazadnje s
stališča same umetniške prakse (Henri Matisse, Pablo Picasso, Mark Rothko idr.) –
pa sem se pri svojem raziskovanju tudi rade volje oprl in se bom nanje v disertaciji
tudi skliceval.
Cilj raziskave, ki ga je tematsko polje disertacije odprlo, bi lahko v
raziskovalnem smislu opredelil na naslednji način. Glavni cilj je bila utemeljitev,
formuliranje, aplikacija in verifikacija nove likovnoteoretske hermenevtične
metode, ki sem jo razvil na temelju metode formalne likovne analize in torej sodi v
segment formalnih umetnostnih hermenevtik. Temu glavnemu cilju so bili zato
podrejeni specifični cilji, katerih namen je bil ta, da opozorijo na podproblematike,
ki h glavnemu cilju vodijo. Zato sem moral (1) proučiti rabo termina diskurz in

izpostaviti nezadostnost diskurzivno deterministične teorije o umetnosti ter
predstaviti ustreznejše pojmovanje diskurza in diskurzivne prakse za razumevanje
likovne umetnosti; (2) premisliti naravo primarnega diskurza in akcijski radij
različnih interakcijskih modalitet v artikulaciji likovnih form (predvsem semiotični
in jezikovni vidiki); (3) analizirati formalizacijske specifike v t. i. »starih« in »novih«
medijih;

(4)

raziskati

vlogo

interpretacije

v

umetniškem

prakticiranju

postmodernega časa; (5) pretehtati različne modalitete interpretacij in meje oz.
akcijski radij različnih hermenevtičnih modelov v umetnosti; (6) proučiti nalogo,
akcijski radij in meje interpretacije (sekundarnega diskurza) kot take ter raziskati
(semiotična in jezikovna) dogajanja v interpretativnem procesu; (7) se dotakniti
odnosa med umetniško in znanstveno ustvarjalnostjo ter med umetniškimi objekti
(artefakti) in znanstvenimi objekti (modeli); (8) preštudirati rabo in funkcijo
formalne analize v zgodovini ter (9) raziskati njene izkustvene, semiotične in
jezikovne temelje.
Za izhodišče svojega raziskovalnega dela sem te podcilje strnil v osem
temeljnih raziskovalnih hipotez, pri čemer pa ni šlo toliko za hipoteze, ki bi jih bilo
potrebno enoumno potrditi ali ovreči, pač pa bolj za smernice, ki so vodile proces
raziskovanja v problematike, ki jih je bilo na poti k cilju potrebno proučiti. Tako
lahko sedaj v retrospektivi premislim, kako so se te hipoteze verificirale oz. kakšna
raziskovalna spoznanja so se okoli njih izkristalizirala.
Hipoteza 0 se je glasila: Umetnost je izkušnja. Izkušnja umetnosti zahteva realnost in
ne more obstajati zgolj v možnosti, zato je arte-faktičnost conditio sine qua non izkustva
likovne umetnosti.
Ta hipoteza je v disertaciji pretresena v prvem delu ob pomoči t. i. fenomena
hipotetične umetnosti, kjer izpostavljam prav problematiko umetnosti brez realnosti.
Fenomen hipotetične umetnosti potrdi to hipotezo kot nujni pogoj pričujoče
disertacije. Izkustvo umetnosti namreč ne more obstajati zgolj v splošnih pojmih,
pač pa le v konkretnih posamičnih objektih. Arte-faktičnost, to je obstoj ontičnega
dejstva, ki biva v materiji, prostoru in času, se razkrije kot eksistencialni pogoj
izkušnje umetnosti.

Hipoteza 1 se je nato glasila: Arte-faktičnost je ontično in družbeno dejstvo. Zato ima
vsaka arte-faktičnost svojo ontologijo (način materialne strukturiranosti) in svoj družbeni
kontekst.
Vsaka arte-faktičnost v prostoru in času ima torej svojo lastno materialno
strukturo, ki je nekakšna ontologija artefakta. Ker pa je likovni artefakt objekt, ki
ga ustvari človek, pa ima vsaka arte-faktičnost seveda tudi svoje družbeno okolje,
kontekst, v katerega se umešča. Tako kot je človek v svojem likovnem ustvarjalnem
delovanju vedno del naravnega in družbenega prostora, tako se tudi specifičnost
njegove izkušnje umetnosti generira prav iz interakcije med izkušnjo ontologije in
konteksta artefakta. To pomeni, da imamo lahko na eni strani umetnost, ki stavi
svojo moč predvsem na svojo artefaktno formo, na drugi pa umetnost, ki stavi svojo
moč predvsem na družbeni kontekst. Spoznanja o tem so v prvem delu strnjena v
nečem, čemur pravim umetnikovo prepričanje o umetnosti, dinamika med tema dvema
dimenzijama v postmoderni umetnosti pa je proučena v tretjem sklopu poglavij (še
posebej v prvem).
Naslednja Hipoteza 2 pravi: Med ontologijo in kontekstom arte-faktičnosti obstoji
razmerje soodvisnosti, ki določa differentio specifico arte-faktne forme. Značilnost artefaktne forme je vmesnost.
Hipoteza je predpostavljala, da tisto, kar imamo za vrhunsko umetniško
formo, ne zapada niti ekstremu formalizma na eni strani niti ekstremu
kontekstualizma na drugi, pač pa je zanjo značilno ravno to, da uspe med tema
dvema poloma vzpostaviti posebno napetost, skrajno tenzijo, nekakšno vmesnost, ki
uspe s posebno intenzivnostjo nagovoriti naše izkustvo. Izkazalo se je, da se ta
značilnost artefakta javlja kot vmesnost med zelo različnimi vidiki polarnosti
(artefaktičnost – kontekstualnost, enovito – mnogo, racionalno – občutenjsko …),
pri čemer sem se sam pretežno osredotočil na semiotične in jezikovne vidike
(označenec – označevalec, semantična informacija – estetska informacija, tip –
dogodek …). Prav posebne semiotične in jezikovne značilnosti te vmesnosti so se
namreč izkazale kot še posebej hermenevtično relevantne. Vsi ti različni vidiki
Hipoteze 2 so proučeni v prvih dveh poglavjih četrtega dela disertacije.
Hipoteza 3 se je glasila: Arte-faktičnost nastane v primarnem diskurzu, ki je oblika
likovne ustvarjalne prakse.

Ta hipoteza je predpostavljala, da so posebne semiotične in jezikovne
značilnosti artefaktne forme v bistveni meri odvisne od posebne komunikacijske in
jezikovne narave primarnega diskurza, likovne umetniške ustvarjalnosti, ki govori v
posebnem, to je likovnem jeziku. Hipoteza o likovnem jeziku kot jeziku v pravem,
lingvističnem pomenu besede, je zato terjala posebej pazljivo verifikacijo, ki je
pokazala, da ima likovni jezik, v katerem artefaktna forma nastane, specifično
semiotično in jezikovno naravo, ki ga po eni strani dela enakovrednega verbalnemu
jeziku, po drugi strani pa ga od verbalnega jezika v bistveni meri razlikuje. Izkazalo
se je namreč, da ima likovni jezik enako kot vsak jezik posebno generativno naravo in
da so likovne forme zato tudi na poseben način aksiomatsko organizirane, da pa imajo
v primerjavi z verbalnimi jezikovnimi izrazi poseben semiotični in jezikovni ustroj,
ki jih dela doživljajsko specifične. Ta hipoteza je proučena v prvih dveh poglavjih
četrtega dela disertacije.
Naslednji dve povezani hipotezi (Hipoteza 4, Hipoteza 5) sta bili: Arte-faktičnost
je dejstvo, katerega pomen sam po sebi ni razviden, zato sodi v nalogo sekundarnega diskurza.
Naloga sekundarnega diskurza je interpretacija arte-faktičnosti. Hipoteza 5: Med umetniško
arte-faktičnostjo in sekundarnim diskurzom obstoji razmerje soodvisnosti. Razmerje
soodvisnosti med primarnim in sekundarnim diskurzom ima ontološke in kontekstualne
reference.
Prva izmed teh dveh hipotez pove na videz samoumevno dejstvo, da artefakt
svoj smisel pridobi šele v hermenevtični izkušnji gledalca. Namen interpretacije je
pravzaprav osmislitev artefakta. Seveda pa nikakor ni samoumevno, kako naj to
osmišljanje poteka oz. kakšno naj bo to razmerje soodvisnosti. Moja teza je bila, da
časovno dejstvo, da sekundarni diskurz prihaja za (George Steiner) primarnim
diskurzom, obvezuje sekundarni diskurz k neke vrste odgovornosti do artefaktičnosti, ki je bila pred njim ustvarjena v primarnem diskurzu. Ker ta po svoji
ustvarjenosti biva v ontološko-kontekstualni vmesnosti, mora imeti ta odgovornost
sekundarnega do primarnega ustrezne ontološko-kontekstualne reference. To tezo
sem poskušal verificirati tako, da sem v drugem poglavju tretjega dela disertacije
najprej poskusil kritično ovrednotiti to soodvisnost v različnih uveljavljenih
umetnostnih hermenevtikah, nato pa poskušal na osnovi tega premisliti, kakšne bolj
ustrezne hermenevtične predpostavke naj zavzame hermenevtično razumevanje oz.

sekundarni diskurz v odnosu do primarnega (tretje poglavje tretjega dela in tretje
poglavje četrtega dela). Ker se je izkazalo, da je kvaliteta hermenevtičnega
razumevanja bistveno odvisna od načina pojmovanja semiotične in jezikovne
strukture primarnega diskurza in likovnega artefakta, sem lahko hermenevtične
ugotovitve verificiral šele potem, ko sem raziskal komunikacijsko in jezikovno
naravo likovnega jezika in likovnega artefakta (glej Hipotezo 2 in Hipotezo 3).
Hipoteza 6 se je nato glasila: Ena od metod raziskovanja odnosa med arte-faktičnostjo
in sekundarnim diskurzom je formalna likovna analiza. Funkcija formalne likovne analize je
poglabljanje izkušnje artefakta.
Ta hipoteza je predpostavljala, da lahko hermenevtična izkustva potekajo v
različnih medijih in na različne načine, ki se lahko bolj ali manj približajo singularni
naravi artefaktne forme. Ob pregledu hermenevtičnih metodologij v zgodovini sem
tako ugotovil, da je njihova skupna značilnost t. i. esencializem (David Summers), to
je usmerjenosti k nekemu razlagalnemu idealu v podobi sloga. Ne zanima jih torej
izkustvo posamičnega likovnega dela, pač pa le primerjalna umestitev nekega dela v
genealoško shemo razvoja umetnostne zgodovine. Te metodologije zato ne morejo
zares pristopiti k posamični naravi likovnega artefakta, pri čemer jih poleg splošne
esencialistične usmerjenosti ovira tudi delovanje v izključno verbalnem jeziku. Ta
sam zase namreč omogoča zgolj serialno konceptualizacijo, torej ovitje artefakta z
bolj ali manj splošnimi pojmi, ne pa tudi vstopa v njegovo posamično formalno
zgradbo. To lahko omogoči šele metoda, ki primarno ne deluje verbalno, pač pa
likovno in tako z artefaktu imanentnimi likovnimi sredstvi deiktično pokaže (deixis)
oz. demonstrira tisto v artefaktu, kar je zanj in za njegovo doživljanje pomembno.
Zato poskušam v tretjem poglavju četrtega dela disertacije Hipotezo 6 verificirati z
utemeljitvijo nekakšne dei-ktične hermenevtične metode (posebne oblike formalne
likovne analize), ki primarno riše in šele nato piše, najprej pokaže in šele nato pove.
Ker likovni artefakt bistveno okarakterizirata posebna semoitična in jezikovna
struktura, sem tako deiktično metodo v postopkovnem smislu speljal kot nekakšno
filološko metodo, ki proučuje likovne pojave po jezikovnih ravneh.
Zadnja Hipoteza 7 pa je nato naslovila izobraževalno vrednost tovrstne
hermenevtične metodologije in se je glasila: Formalna likovna analiza ima

nenadomestljivo vlogo v pedagoškem procesu likovnega izobraževanja na vseh ravneh
likovnega razvoja.
Med svojim lastnim pedagoškim delom na Oddelku za likovno pedagogiko
Pedagoške fakultete sem namreč prišel do ugotovitve, da študentom likovne
umetnosti in likovne pedagogike manjkajo take hermenevtične metode, v katerih bi
lahko pristopali k likovnim artefaktom v skladu z njihovimi najbolj temeljnimi
izobraževalnimi cilji. Razvita metoda deiktične hermenevtike se je zato izkazala kot
dobra osnova, ki jo je mogoče preoblikovati v nekakšno metodo inter-aktivne likovne
interpretacije (peti del disertacije), v kateri lahko študent pristopa k likovnemu
artefaktu tako, da aktivira tisto, kar je zanj v izobraževalnem smislu bistveno, to je
oblikotvorni sloj likovnega mišljenja. V inter-aktivni likovni interpretaciji študent
tako

hkrati

racionalno-refleksivno

poglablja izkušnje

posamičnih

likovnih

artefaktov in gradi refleksivno zavest o likovnih zakonitostih, hkrati pa te likovne
zakonitosti tudi povsem likovno-praktično izkusi v lastnem likovnem delovanju, ki
poteka na pobudo interpretiranega dela. Prav s tem pa sem poskušal na koncu
verificirati hipotezo, ki pravi, da ima taka metoda lahko zelo pomembno vlogo v
likovnem izobraževanju na splošno, saj lahko v procesu likovnega izobraževanja – ob
ustrezni prilagoditvi stanju likovnega razvoja učenca – krepi razumevanje
univerzalnih likovnih zakonitosti na vseh ravneh likovnega razvoja.
Potek raziskovanja problematik, ki so jih te hipoteze izpostavile, je bil – deloma
tudi zato, ker je bila raziskava delana pod pokroviteljstvom Agencije za raziskovalno
dejavnost – zasnovan v treh etapah, ki pa niso bile strogo časovno diferencirane, saj
sem se v različnih fazah raziskovanja vračal nazaj in posegal naprej, delal stvari
vzporedno ipd. Vsako od teh treh etap je opredeljevalo vsebinsko raziskovalno
vprašanje, ki je pokrivalo svoj spekter zgornjih hipotez:
Prvo etapo (št. leto 2007/2008 18) je usmerjalo vprašanje: »Kakšna je narava
(primarnega in sekundarnega) diskurza danes?« V tej etapi sem ugotovil, da je v
okviru sodobnih umetnostnih teorij priljubljen diskurzivno-determinističen pristop
k umetnosti, ki umetnost reducira na nekaj, kar zgolj sledi družbenim konsenzom.
Pokazati sem želel, da je tovrstno razumevanje umetnosti ustrezno le za razlago
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določenega postduchampovskega tipa umetnosti, pretirano omejujoče pa tako za
kompleksno razlago likovnega ustvarjalnega procesa (primarnega diskurza) kot tudi
za kompleksno razlago hermenevtične izkušnje (sekundarnega diskurza). Moj
primarni namen je bil torej opozoriti na neko bolj fundamentalno vrsto izkušnje
umetnosti, ki vsebuje elemente izven-diskurzivnega in na katero

socialno

konstrukcionistične teorije o umetnosti povsem pozabljajo. Če je namreč mogoče
postduchampovsko umetnost ustrezno izkusiti zgolj v diskurzifikaciji, to še ne
pomeni, da je zadostno in ustrezno na tak način izkusiti vso umetnost. Zato sem v
tej fazi predlagal za umetnost ustreznejši koncept diskurzivne prakse, ki ima temelje
v kompleksni naravi človekove izkušnje (John Dewey), ki jo tvori napetost med
diskurzivnim in izven-diskurzivnim ter ima antropološki izvor v tistem, kar Paul
Ricoeur v svoji zgodnji antropologiji opredeli kot razcep med logosom in biosom.
Ugotovitve te etape se nahajajo večinoma v prvem, drugem in tretjem delu
disertacije.
Drugo etapo (št. leto 2008/2009) je nato usmerjalo vprašanje: »Kakšna je
narava odnosa med sekundarnim in primarnim diskurzom?« To je od mene najprej
zahtevalo proučitev primarnega in sekundarnega diskurza (predvsem s semiotičnega
in jezikovnega vidika), nato pa semiotičnih in jezikovnih interakcijskih modalitet
med primarnim in sekundarnim diskurzom. Zanimalo me je, kako sta primarni
diskurz in likovni artefakt semiotično in jezikovno strukturirana in kaj to pomeni za
naravo sekundarnega diskurza – kakšne omejitve, možnosti in svoboda
sekundarnega diskurza se oblikujejo v odnosu do tega. V tej fazi sem spoznal, da je
likovno umetniško delo, ki nastane v procesu primarnega diskurza, za sekundarni
diskurz sicer res nekaj, kar je potrebno verbalno-racionalno razložiti in
diskurzificirati, da pa njegova specifična znakovna narava terja tudi aktivacijo
drugih načinov izkustva in drugih neverbalnih načinov jezikovnega izražanja.
Ugotovitve te etape se deloma nahajajo tretjem, večinoma pa v četrtem delu
disertacije.
Tretjo etapo (št. leto 2009/2010) pa je naposled usmerjalo vprašanje: »Kakšno
hermenevtično metodo interpretacije je mogoče oblikovati na osnovi spoznanj o
odnosu med primarnim in sekundarnim diskurzom?« V tej fazi, ki je od mene
zahtevala sintezo raziskovalnih rezultatov in empirično verifikacijo razvite
hermenevtične metodologije, se je moja doktorska raziskava povezala z mojim

pedagoškim delom na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete, kjer
sem razvito metodo deiktične hermenevtike lahko tudi pedagoško-didaktično
verificiral in apliciral kot metodo inter-aktivne likovne interpretacije. Spoznanja te
etape se nahajajo na koncu četrtega dela, predvsem pa v petem delu disertacije.
Metodologija je imela v raziskavi zaradi narave zastavljene problematike dvojno
vlogo. Na eni strani je bila raziskovalno sredstvo, ki sem ga pri svojem popotovanju na
poti k cilju uporabljal, na drugi strani pa je predstavljala temeljni raziskovalni
problem, saj je bil cilj raziskave prav refleksija, utemeljitev, izpopolnitev in
verifikacija novega metodološkega instrumentarija v polju likovne hermenevtike. Ti
dve vlogi pa sta se v končni fazi raziskave zlili v eno, saj sem razviti metodi
deiktične hermenevtike in inter-aktivne likovne hermenevtike lahko uporabil kot
glavni metodi aplikacije in verifikacije raziskave.
Pri raziskovanju hipotez sem v različnih etapah raziskave sicer uporabljal
različne metode, ki so temeljile na logiki hermenevtičnega procesa, ki ga tvorijo tri
faze: proučevanje (z razumevanjem), razlaganje in aplikacija. 19 Metode so si tako
sledile od sistematičnega iskanja literature in njenega kritičnega proučevanja, preko
analize konkretnih likovnih del in njihovega vrednotenja, do refleksije hipotez in
končne verifikacije konceptualnega okvira raziskave v njeni pedagoško-didaktični
aplikaciji.
Raziskovalno metodologijo sem zato uporabljal v naslednjem logičnem
zaporedju:20
(1) Metode proučevanja in razumevanja.
a. Izhodiščna metoda znanstvenoraziskovalnega dela je bila tudi pri meni
metoda opazovanja, s katero sem se seznanjal s podatki in informacijami
predmetov, pojavov in procesov, ki so bili predmet raziskovanja. Ta se
je nato logično povezala z metodo deskripcije (v smislu deskriptivne analize
in sinteze), s katero sem najprej skušal opažene pojave opisati in jih šele
na to ovrednotiti in osmisliti. V tem smislu sta mi metoda opazovanja
19

Prim. Hans-Georg Gadamer, Resnica in metoda, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura,
2001, s. 255.
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Metode povzemam po: Ratko Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela,
Reka: Ekonomska fakulteta Sveučilišta na Reki in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
(četrta izdaja), s. 309–401.

in metoda deskripcije služili preprosto za to, da sem identificiral
dejstva, iz katerih sem nato lahko pri vrednotenju in razlaganju izhajal.
b. Metode opazovanja in deskripcije bi lahko delil na dvoje, na metode
opazovanja in razumevanja likovnih del, kamor sodijo tudi formalna
likovna analiza (s podmetodami, kot so: barvna analiza, morfološka
analiza, analiza likovnega prostora, analiza likovne kompozicije …) in
različne druge umetnostne hermenevtike (fenomenološka metoda,
formalistične in kontekstualistične umetnostnozgodovinske metode,
semiotične metode). Slednje so imele v raziskavi pomembno mesto
predvsem zato, ker so bile same predmet kritike in proučevanja.
Na drugi strani pa sem uporabljal metode študija literature, kamor sodi
vsebinsko razumevanje in semantično branje. Na osnovi tega sem lahko
nato z metodo kompilacije in z referiranjem na spoznanja drugih avtorjev
utrdil lastna.
c. Tudi razvita aplikativna metoda deiktične hermenevtike v prvi vrsti
pravzaprav ni nič drugega kot posebno usmerjen proces opazovanja in
deskripcije. Ta je bistven, da lahko pridemo z likovnimi deli v ustrezen
hermenevtični stik. Opazovanje samo mora biti kar se da objektivno,
vsestransko, celovito, precizno, strogo in sistemsko. To v razviti
hermenevtični

metodi

omogoča

usmeritev

in

sistematizacija

opazovanja ter deskripcije likovnega dela po ravneh likovnega jezika
(zato je nekakšna jezikovna in filološka metoda). Metoda opazovanja in
deskripcije

mora

opazovalca

usmerjati

k

specifičnostim

in

posamičnostim opazovanih predmetov in pojavov ter mu s tem dati
osnovo, da si lahko razloži in doživi te posamičnosti v celoti strukture
in sistema (npr. likovnega dela). Prav to pa omogoča razvita metoda.
(2) Metode razlaganja, refleksije in vrednotenja sem uporabljal za ovrednotenje
proučenih teorij, utemeljevanje in verifikacijo lastnih tez (metode vrednotenja
teorij) ter refleksijo likovnih del (metode vrednotenja likovnih del).
a. Izhodišče razlaganja, refleksije in vrednotenja

je predstavljala

pragmatistična metoda, ki ni metoda v klasičnem pomenu besede, pač pa

bolj nekakšen metodološki nazor, ki sem ga skušal slediti. Ta pravi, da
je potrebno vsako idejo preveriti tako, da premisliš njene posledice, ki
bi jih ta imela v realnosti (katere posledice so bolj možne, bolj ustrezne
in bolj želene). Ker je v tem smislu tako metodološko izhodišče
pravzaprav temelj vsakega likovnega umetniškega delovanja, sem se
prav zato skušal po njem ravnati tudi v svojem teoretskem
raziskovanju.
b. V ožjem metodološkem smislu pa so imele pomembno mesto med
seboj neposredno povezane metode, kot so induktivno-deduktivna
metoda,

analitično-sintetična

metoda

in

metoda

abstrahiranja

in

konkretiziranja, ki v svojih dialektičnih strukturah tvorijo logiko vsake
celovite metode. Tako sem na primer s pomočjo induktivno-deduktivne
metode — katere glavna naloga je vzpostavitev in razjasnitev logičnih
relacij posamično – splošno, posebno – obče — obravnaval pojav
hipotetične umetnosti (prvi del in epilogika disertacije), pri čemer sem
najprej izhajal iz konkretnih primerov izmišljenih umetnin, nato pa te
primere

deduktivno

ovrednotil

kot

poseben

svet

hipotetične

umetnosti. Induktivno (pri branju Dantove teorije) sem torej opazil
neke posebne primere umetnin, postavil tezo, da je s temi primeri
nekaj narobe, nato pa sem poskusil to tezo deduktivno verificirati.
Zapažene

»nenavadne«

primere

sem

torej

skušal

razjasniti

s

konceptualizacijo in logičnim ovrednotenjem hipotetične umetnosti
kot take. Na nek način je pri tem šlo tudi za metodo ovračanja, saj sem
poskušal z opozarjanjem na logične probleme spodbijati Dantovo
dokazovanje s pomočjo hipotetičnih umetnin. Pri tem sem uporabil
tudi metode generalizacije in klasifikacije, saj sem skušal spekter
posamičnih pojavov razložiti z generalnim pojmom »hipotetična
umetnost«, te pojave pa pod okriljem tega pojma tudi klasificirati na
nekakšne »vrste hipotetičnih umetnin«.
c. Induktivno-deduktivna metoda pa je imela v raziskavi zelo pomembno
mesto tudi sicer, saj sem skušal vselej izhajati iz konkretnih primerov
(včasih tudi anekdot) umetnostne realnosti, te primere nato
deduktivno ovrednotiti in se nato zopet vrniti v likovno stvarnost.

Induktivno-deduktivno metodo sem tako uporabljal tudi na drugih
mestih, na primer pri opazovanju in razlaganju trendov v postmoderni
umetnosti, kjer sem izhajal iz posameznih primerov, te primere nato
umestil v različne umetnostne tokove in te deduktivno zopet apliciral
na konkretne primere. Pa tudi pri proučevanju zakonitosti likovnega
jezika, kjer sem iz konkretnih primerov izpeljal zakonitosti, ki sem jih s
formalno likovno analizo zopet lahko preverjal v konkretnih primerih
likovne realnosti. Pri tem se je celo izkazalo, da je mogoče fenomen
likovnosti v deduktivnem smislu predstaviti s pomočjo aksiomatske
metode, likovne forme pa kot aksiomatsko organizirane sisteme.
Z generalizacijo sem tako skušal vpeljati različne nove pojme za razlago
splošnih zakonitosti likovnega delovanja, jezika ter hermenevtike, in
pojme za ovrednotenje stanja v zahodni kulturi in umetnosti (npr.
pojma »kultura pomena« in »kultura prezence« ipd.).
d. Pri analizi stanja v zahodni kulturi in umetnosti sem si pomagal tudi s
primerjalno metodo v povezavi z zgodovinsko metodo, saj sem poskušal
vzporejati določene pojave v kulturi nasploh s pojavi v umetnosti (npr.
kultura pomena – umetnost pomena, kultura prezence – umetnost
prezence) ter v zgodovinskem smislu slediti njihov razvoj in izvore.
Primerjalno metodo sem sicer uporabljal tudi za primerjavo različnih
teorij in za primerjavo umetnostnih hermenevtik (drugo poglavje
tretjega dela), ki so bile predmet kritične presoje ipd.
e. V podobnem smislu kot induktivno-deduktivno metodo sem uporabljal
tudi analitično-sintetično metodo. Z analizo sem na primer razgrnil
različne »vrste hipotetičnih umetnosti«, določil značilnosti različnih
umetnostnih tokov (ob tem sem specifično uporabil diskurzivno analizo
/glej zadnje poglavje drugega in prvo poglavje tretjega dela/), s formalno
likovno analizo pa identificiral posamične značilnosti likovnih del.
f. Prav tako sem, ko sem skušal priti do splošnih zakonitosti umetnostnih
pojavov in jih konkretno ponazoriti na različnih primerih (prvo
poglavje tretjega dela), uporabljal metodo abstrahiranja in konkretiziranja.
Te sem uporabil tudi pri raziskavi zakonitosti likovnega jezika in
semiotičnih značilnosti likovnega artefakta (četrti del).

g. V raziskovalno-problemskem smislu pa sem tudi razvito metodo interaktivne likovne interpretacije strukturiral na tak način, da vsebuje oba
momenta metodološke celovitosti, tako indukcijo kot dedukcijo, tako
analizo kot sintezo, tako abstrahiranje kot konkretiziranje. Izhodišče
te metode je namreč v posamični realnosti, kulminacija v refleksiji
zakonitosti, zaključek pa spet v likovni praktični stvarnosti.
h. Omeniti pa velja tudi metodo modeliranja oz. metodo ustvarjanja teoretskih
modelov, ki je v pričujoči disertaciji konkretno sicer nisem uporabljal,
sem pa na koncu (epilogika disertacije) kot raziskovalno perspektivo
nakazal možnost njene uporabe v svetu hipotetične umetnosti ter se
pri tem referiral na svoj članek (opomba 651), kjer podajam skico in
primer takega modeliranja.
(3) Metode aplikacije sem uporabljal za aplikacijo in verifikacijo raziskovalnih
spoznanj. Kot rečeno, je bila glavna metoda aplikacije v disertaciji razvita
deiktična metoda oz. metoda demonstracije, torej posebna oblika formalne likovne
analize, ki sem jo za izobraževalne namene preoblikoval v metodo inter-aktivne
likovne interpretacije. Ti dve metodi sta torej aplicirali nova hermenevtična
spoznanja v hermenevtični proces interpretacije artefaktov in je tudi služila
njihovi pedagoško-didaktični verifikaciji. Na ta način zato ti dve metodi v
metodološkem smislu predstavljata točko raziskave, v kateri se metodologija
kot raziskovalno sredstvo sreča z metodologijo kot raziskovalnim problemom.
Iz opisane raziskovalne strukture po mojem mnenju izhaja naslednji izvirni
prispevek disertacije k razvoju likovnoteoretske (in deloma likovnopedagoške)
znanosti:
(1) Splošni prispevek disertacije je razširitev bazičnih znanstvenih spoznanj s
področja ontologije umetnostnih fenomenov nasploh (na primer: odkritje
karakteristik, razlik in podobnosti v oblikotvorni logiki likovnih /t. i. »stari«
mediji/ in vizualnih umetnosti /t. i. »novi« mediji/). V tem smislu so izsledki
raziskave uporabni za teorijo o umetnosti kot tako (od področja vizualizacije,
likovne kritike, umetnostne teorije, umetnostne zgodovine, estetike do

filozofije umetnosti), v primeru bolj poljudne predstavitve pa tudi za
oplemenitenje vsakdanjega vedenja laične javnosti o izkušanju umetnosti.
(2) Glavni specifični prispevek disertacije pa je k področju likovne teorije, kjer
disertacija z uvedbo, utemeljitvijo in aplikacijo nekaterih novih pojmov
prispeva k neposredni razširitvi njene konceptualne in epistemične baze.
(3) Znotraj področja likovne teorije je še posebno pomemben prispevek
disertacije k področju likovne semiotike, likovne hermenevtike in likovne
metodologije (refleksija že znanih hermenevtičnih metod in uvedba novih).
(4) Kot je razkrila pedagoško-didaktična verifikacija, pa so rezultati
raziskovanja pomembni tudi za samo področje likovne prakse, iz česar zato
sledi, da predstavlja raziskava tudi pomemben prispevek k področju …
(5) … likovne pedagogike. Metoda inter-aktivne likovne interpretacije ima
namreč pomembno vlogo pri razvoju likovnih kompetenc v likovnem
pedagoškem procesu, ki je oblika likovne prakse.
(6) Deloma pa so rezultati raziskave pomembni tudi izven umetnostnega
področja. In to v predvsem v naslednjih dveh točkah: (a) Problematika relacije
med primarnim in sekundarnim diskurzom na področju likovne umetnosti
istočasno zadeva tudi problematiko odnosov med strokovnimi diskurzi, to je
odnosov med umetnostjo, znanostjo in religijo. Ker problem odnosa med
primarnim in sekundarnim diskurzom zato ni značilen zgolj za področje
umetnosti, pač pa je na podoben način prisoten tudi v drugih strokah, so
rezultati raziskave uporabni tudi pri refleksiji analognih problematik na
področjih drugih strok, predvsem znanosti. (b) Tako primarni kot sekundarni
diskurz sta procesa znakovnega in jezikovnega posredovanja. Proučitev njune
semiotične logike in logike njunih jezikovnih interakcij lahko zato pripomore
tudi k razumevanju intersemiotičnih interakcij na drugih področjih
človekovega delovanja.

č
č

Problematiko disertacije bom poskušal uvesti s pomočjo nečesa, čemur pravim
hipotetična umetnost, razpravljanje o njej pa bom začel z analizo neke do danes že
precej razvpite ankete.21

Leta 2004 je sponzor Turnerjeve nagrade, podjetje Gordon's Gin, izvedlo anketo med
500 strokovnjaki angleškega umetniškega sveta, to je med vplivnimi kritiki, kustosi
na pomembnih položajih (kot je Charles Saumarez – Smith), meceni (kot je Charles
Saatchi) in tudi visoko rangiranimi umetniki (kot sta Damien Hirst in Tracy Emin),
ki jih je povprašala za mnenje o tem, katero je najpomembnejše oziroma
najvplivnejše umetniško delo dvajsetega stoletja. 22 Deklariran namen ankete je bil
identificirati ključne umetnine dvajsetega stoletja, da bi javnost lahko bolje
razumela naravo umetniških navdihov in kreativnega procesa. Strokovnjakom je bilo
zato na voljo danih 20 umetniških del, izmed teh pa so morali izbrati tri.
1. decembra 2004 so bili razglašeni sledeči rezultati. Notorični zmagovalec je
bila Fontana Marcela Duchampa (sl. 4), ki je zmagala s takšno premočjo, da drugi
krog glasovanja sploh ni bil potreben (64 % glasov). Drugo mesto so zavzele
Picassove Avignonske gospodične (42 % glasov; sl. 5), ki jim je sledil Warholov Diptih
Marilyn (29 % glasov; sl. 6). Četrto mesto je zasedel še en Picasso (Guernica, 19 %
glasov), šele na peto pa je prišel Matissov Rdeči atelje (17 % glasov; sl. 7).
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Poglavje je razširjena različica predavanja, ki sem ga imel na simpoziju SLUT: Izzivi in pasti likovne
prihodnosti, 5. novembra 2007 v Slovenj Gradcu (prim. Jurij Selan, Kdo se boji Picassove Kravate. O
posledicah umetnosti brez umetnine, v: SLUT. Letno glasilo društva arhitektov in likovnih umetnikov
Koroške, Zbornik objavljenih referatov s simpozija SLUT: Izzivi in pasti likovne prihodnosti, Slovenj
Gradec, 1, 5. november 2008, s. 3–13; objavljeno tudi kot članek: Jurij Selan, Who’s Afraid of
Picasso’s Tie, or Do you See the Catch in Hypothetical Art, v: Leonardo, XLI, 5, 2008, s. 536–537).
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Independent, 2. december 2004, http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20041202/ai_n12823441, 26.
oktober 2007; Nigel Reynolds, »Shocking« urinal better than Picasso because they say so, v:
Telegraph.co.uk., 2. december 2004,
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Sl. 4. Marcel Duchamp, Fontana, 1917 (izvirnik uničen), replika
1964, porcelan, 36 × 48 × 61 cm, Tate Modern, London.

Sl. 5. Pablo Picasso, Avignonske gospodične, 1907, olje na platnu, 243,9 × 233,7
cm, Museum of Modern Art, New York.

Sl. 6. Andy Warhol, Diptih Marilyn, 1962, akril na platnu, 205,4 × 289,6 cm, Tate Modern,
London.

Sl. 7. Henri Matisse, Rdeči atelje, 1911, olje na platnu, 181 × 219 cm, Museum of Modern Art,
New York.

Ko sem analiziral rezultate te ankete in razmišljal o tem, katera vrsta
strokovnjakov, umetniki ali kritiki, so v večinski meri glasovali za Fontano, sem bil
sprva prepričan, da je Fontana večino glasov dobila v vrstah teoretikov. Zato sem bil
toliko bolj presenečen, ko sem izvedel, da so zanjo večinoma glasovali umetniki. Že
to me je precej presenetilo, toda še bolj me je presenetilo dejstvo, da prav nihče
izmed umetnikov ni glasoval za Matissa!23
Kakorkoli že, rezultati te ankete so danes že precej znani in so bili tudi
obširno komentirani s strani laične javnosti na e-forumih. Taka mnenja laikov so
posebej zanimiva predvsem zato, ker so povsem neposredna in se ne skušajo skriti v
diplomaciji. Naj navedem samo dva ekstremna primera s forumov na BBC News.24
Prvi pravi: »Žalostno. To ti pove vse, kar je potrebno vedeti o moderni umetnosti, v
kateri je ideja pomembnejša od izvedbe in končnega produkta. Tracy Emin bi ostala
tam, kamor sodi, v Fish and Chips trgovini, če moderna umetnost ne bi zašla s poti
kreativnosti.« (Russell Long, Tunbridge Wells, UK)
In drugi: »Prav nič nisem presenečen, da je pisoar najvplivnejše delo moderne
umetnosti. Navdihnil je namreč genialna dela, kot je nepospravljena postelja (njena
avtorica je prav Tracy Emin, JS), vrečo za smeti in ostala umetniška dela.« (James N.
Kirkham, Lancs)
Kaj lahko iz takšnih odzivov javnosti povzamem?
Kot prvo je zanimivo, da se tako komentatorji, ki tako izvolitev zagovarjajo,
kot tudi tisti, ki jo kritizirajo, pravzaprav nanašajo na ene in iste lastnosti in
posledice te umetnosti, pri čemer pa jo bistveno različno vrednotijo. Kritično
nastrojeni gledalci tako vidijo v odločitvi umetnostnega sveta direkten izraz
ustvarjalne lenobe. V njej vidijo zgolj redukcijo vloženega likovnega dela in izničenje
likovnih kompetenc, saj princip readymadea, ki je bil z Duchampovo Fontano
institucionaliziran, v likovnem smislu ne zahteva nikakršne likovne spretnosti več,
prav ničesar od tistega, kar je prej vzpostavila večstoletna tradicija umetnosti.
Na drugi strani pa komentatorji, ki se z rezultati ankete strinjajo, kujejo v
nebo prav iste posledice Fontane, ki jih prvi kritizirajo. Ti komentatorji likovno
banalnost Fontane tako opravičujejo s tem, da je važna ideja, ki stoji zadaj in ne samo
23
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Prim. Jury, »Fountain« …, n. d.
Prim. BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/4061491.stm, 26. oktober 2007.

delo, ter da je prav ta ideja, s tem, ko je bila sprejeta kot legitimen umetniški
princip, omogočila mnogim kasnejšim umetnikom, da sploh veljajo za umetnike.
Še posebno zanimivo je opazovati borbo komentatorjev na primerih del
Duchampovih dedičev, kot je na primer delo Tracy Emin Moja postelja (sl. 8).
Nekateri jo vidijo kot vzorčen primer diletantizma in parazitizma, saj v njej
prepoznajo upad likovne vrednosti, drugi pa kot genialno delo, saj, nasprotno, vidijo
v njej presežek idej — pri tem pa se, in to je posebno zanimivo, oboji nanašajo na
popolnoma iste faktične lastnosti, le da jih pač vrednotijo drugače!

Sl. 8. Tracey Emin, Moja postelja, 1998, žimnica, prevleke, blazine, objekti, 79 × 211 × 234
cm, The Saatchi Gallery, London.

Posledici Fontane – tako bi v okviru sedaj povedanega lahko sklepal – sta, da je
na eni strani bistveno reducirala standarde likovne narejenosti oziroma arte-faktičnosti
umetnine, po drugi strani pa je prestavila vrednotenje izključno na konceptualne
standarde, prav to pa je tisto, kar jo je naredilo tako vplivno in sprejemljivo tako za
umetnike kot tudi za teoretike. Tistemu, ki bi rad bil umetnik brez posebnega
truda, sta ti posledici Fontane prišli zelo prav: redukcija likovne zahtevnosti je
namreč znižala stopnjo napora pri ustvaritvi umetnine, prenos na konceptualne
standarde pa je tistemu, ki bi rad bil umetnik, omogočil, da lahko vstopa v

umetnostni svet zgolj preko idejne vrednosti umetnine. Za teoretike pa sta bili ti
dve posledici Fontane sploh pravi blagoslov, saj sta jim omogočili popolno prevlado v
umetnostnem svetu. Kdo drug, če ne umetnostni teoretik je namreč absolutno
pristojen za vrednotenje idejne vrednosti umetnin, ki jih ponuja umetnik? Ko
namreč likovna narejenost izgubi svojo veljavo, se moč umetnika prenese na moč
teoretika. Moč »ustvariti« postane nepomembna, vse postane odvisno od moči
»interpretirati«. Likovno nezahtevna umetnost je zato balzam za umetnostno
teoretski diskurz, saj pred njim prav ničesar ne skriva, prav v nobenem segmentu
mu ne ostaja nedostopna. Celo nasprotno, sam interpretativni diskurz postane pri
taki umetnini edini konstitutivni element.
Moram priznati, da se sam precej težko sprijaznim s tem, da bi Fontani štel v čast,
da danes vsak, ki velja za umetnika, velja zanj prav zaradi nje, ter da so se prav na
njeno pobudo mehanizmi moči v umetnosti prenesli izključno na ramena
intelektualne interpretacije. Primer omenjene ankete in njenih simptomatičnih
implikacij, ki kažejo naravo sodobnega zahodnega umetnostnega sveta, bom zato
kasneje v kritičnem smislu še uporabil, ko bom podrobneje proučeval trende v
sodobni zahodni kulturi. Na tem mestu pa bi se rad osredotočil na nekaj drugega.
Po mojem mnenju rezultati takih anket niso odvisni od kakšnih univerzalnih
in objektivnih zakonitosti, pač pa predvsem od nekakšnega političnega odnosa
anketirane javnosti. Anketa namreč ni bila izvedena med katerimi koli ljudmi, pač
pa med tako imenovanimi »umetnostnimi strokovnjaki«, ti pa so bili pač smetana in
»politična« elita sodobnega (britanskega) umetnostnega sveta. In nobena skrivnost
ni, da je danes v umetnostnem svetu »v vladi« prav postduchampovska opcija. Zato
bi bila v resnici neke vrste hipokrizija izvajati v postduchampovski stranki anketo in
kot rezultat ne pričakovati pričakovano. Z ozirom na javnost, ki ji je bilo vprašanje
po najpomembnejši umetnini 20. stoletja zastavljeno, bi bilo zato v resnici
presenečenje, če v obravnavani anketi ne bi zmagala Duchampova Fontana, ampak
Matissov Rdeči atelje. To pa tudi pomeni, da bi bil rezultat take ankete verjetno
precej drugačen, če anketiranci ne bi bili smetana trenutne »vlade« v umetnostnem
svetu, pač pa »opozicijski« umetnostni teoretiki in umetniki, ki so svoj prepričanje
oblikovali v drugi »politični« opciji, pod vplivom drugih umetnin.

V podobnem »političnem« smislu so deljena tudi mnenja laične internetne
javnosti o vrednosti postduchampovske konceptualne umetnosti, kjer prenos
presežka iz likovne narejenosti na konceptualno umeščenost tej umetnosti nekateri
štejejo v dosežek, drugi pa v njem vidijo le izraz likovne lenobe in konformizma. Do
kakšnega ironičnega konflikta prepričanj lahko pri tem pride, se je dobro pokazalo
pri zgoraj navedenih komentarjih iz e-forumov, kjer je en komentator Tracy Emin
pošiljal nazaj za prodajalni pult, drug komentator pa jo je slavil kot genija.
Toda, čeprav se zaradi takih izključujočih se vrednotenj pogosto zdi, da so
zagovorniki ene ali druge »politične« opcije na smrt skregani, pa jih nekaj bistvenega
kljub vsemu postavlja na skupni imenovalec. Čeprav namreč postduchampovska
konceptualna umetnina zahteva drugačno vrsto izkustva in terja druge kriterije
vrednotenja kot likovna umetnost, pa se gledalec še vedno lahko odloči, da poskuša
tako umetnino izkusiti in vrednotiti, kot da bi bila likovna umetnina. Če to stori, je
seveda obsojen na razočaranje, saj je z likovnega stališča konceptualna umetnina
nujno plehka, diletantska in banalna, zato pa ga tudi umetnostna kritika označi za
bedaka. Toda, prav to dejstvo, da se lahko umetnino, kot je Fontana, kljub
zasmehovanju, ki ga je deležen tisti, ki to stori, vrednoti po kriterijih likovnosti,
opozarja, da morata imeti obe vrsti umetnosti nekaj bistveno skupnega. To je nekaj,
kar pravzaprav jemljejo v vseh umetnostnih strankah za povsem samoumevno,
vendar pa, kot bomo videli, v resnici sploh ni tako samoumevno. To je … realnost.
Vsakomur je namreč takoj jasno, da bi brez »/…/ materialnih form ne bilo ničesar,
kar bi lahko imenovali umetnost /…/ neartikulirana umetnina (se) enostavno ni
dogodila«.25
Pri rezultatih omenjene ankete me tako na tem mestu še ne zanima toliko
dilema, ali se nam zdi umetniško delo, ki je bilo izbrano, upravičeno izbrano ali ne,
pač pa me zanima, ali je umetnina, ki je bila izbrana, sploh realno obstoječa; ali torej
ima neko svojo telesno prisotnost in ali jo je mogoče izkusiti in praesentia. In
zmagovalna Fontana je taka, prav tako pa velja tudi za vse umetnine, ki so sploh bile
dane na izbiro v omenjeni anketi. Kar zahteva vsaka javnost, ne glede na njen
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Prim. Jožef Muhovič, Likovna umetnost kot področje semiotične artikulacije, v: Anthropos,
XXVII, 5–6, 1995, s. 135.

»politični« karakter, je torej, da morajo biti vse umetnine na neki lestvici realne,
drugače jih sploh ne bi ovrednotila kot umetnin.
Toda, ali bi na taki anketi sploh lahko bila izbrana, četudi le teoretično,
umetnina, ki je ni mogoče izkusiti kot realne? Morda … na primer, če bi bilo
izbrano Picassovo zadnje veliko delo Le Cravat. Preden odgovorim na vprašanje
»Zakaj?«, ki se bralcu ob omembi te umetnine verjetno postavlja, pa si na kratko
najprej poglejmo nekaj, kar bom imenoval umetnikovo prepričanje o umetnosti.

Naravno je, da se človek rodi mlad in umre star. Zato se nam zdi bizarno, ko se v
neki hipotetični situaciji zgodi ravno obratno, podobno kot v zgodbi F. Scotta
Fitzgeralda Nenavaden primer Benjamina Buttona, kjer se človek rodi star, zraste v
mladostnika in umre kot dojenček. 26 To se zdi kot znanstvena fantastika, nekaj
tragično smešnega, toda ne zaupanja vrednega, ko skušamo aplicirati na realnost.
Zato se mi postavlja vprašanje, če je podobno tudi v umetnosti. Ali je naravno, da
imamo najprej umetnino kot artefakt, ki jo ustvari umetnik in šele nato umetnino
kot »stvar«, ki jo je interpretiral umetnostni teoretik? Ali pa je morda mogoče, da
imamo opraviti z zaupanja vredno umetnino tudi v obratni smeri, ki lebdi zgolj v
obliki interpretacije, ne da bi kadarkoli postala realna?
Tako kot človekove pretekle izkušnje z nekakšnim naravnim redom v življenju
določajo, katere zgodbe o življenju naj človek verjame, tako se tudi zdi, da človekove
pretekle izkušnje z nekakšnim naravnim redom v umetnosti zarisujejo, katerim
pripovedim naj verjame o njej. Ta spontana, a trdna prepričanja o naravnem redu v
umetnosti gradijo nekaj, kar lahko poimenujem umetnikovo vsakdanje prepričanje o
umetnosti. Shematsko ga lahko predstavim takole (sl. 9).
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Sl. 9. Polje interakcij v vsakdanjem prepričanju o umetnosti.

To prepričanje o umetnosti imenujem »umetnikovo« zato, ker so mu le
umetniki zares eksistencialno zavezani. Vendar pa mislim, da ga načeloma delimo
tudi vsi drugi. Tako prepričanje namreč izraža za nas nek zdravorazumski pogled na
umetnost in s tem služi kot opora pri presojanju vseh mogočih nesmislov, na katere
v toku srečevanja z umetnostjo naletimo.
Kakšno je torej to »naravno« umetnikovo prepričanje o umetnosti? Če bi ga
skušal eksplicirati, bi po mojem mnenju lahko ugotovil, da temelji na dveh ključnih
predpostavkah, ki jih vanj rutinsko investiramo.
(1) Prva je predpostavka o realnosti umetniškega dela. V osnovi se zdi, da
realnost umetniškega dela postulira dve povezani stvari. Prvič, realnost fizične
prisotnosti oz. faktičnosti umetnine: umetniško delo mora po našem neomajnem
prepričanju biti prisotno kot telesna stvarnost. Mora v snovi pustiti neko sled, pa
naj bo ta še tako neznatna in neopazna. Toda običajno od te faktičnosti zahtevamo

še nekaj več: ne samo, da mora biti umetnina fizično prisotna, pač pa mora biti
njena faktičnost produkt nekega procesa človekove telesne aktivnosti. Mora torej
biti arte-faktičnost oziroma narejenost v neki materialni substanci.27 In prav zato, ker
so tej artefaktičnosti umetnine umetniki najbolj eksistencialno zavezani, saj se
drugače kot v artikulaciji umetniškega dela v materialni substanci sploh ne bi mogli
izraziti in biti umetniki, imenujem to prepričanje o umetnosti »umetnikovo«.
Druga realnost umetnine pa je realnost umeščenosti: ne samo, da mora biti
umetnina narejena, pač pa mora biti nekje narejena in nekje prezentirana. Umetniško
delo se mora umeščati tako v nek fizični prostorski kontekst (mora biti nekje
postavljeno, shranjeno ali pa vsaj dokumentirano) kot tudi v nek družbeni, kulturni
in historični kontekst, ki implicira umetnostni svet oziroma diskurzivno resničnost, ki
umetnino opredeli in ovrednoti.
Naše prepričanje torej v prvi vrsti zahteva, da vsaka umetnina zadosti tema
dvema predpostavkama realnosti, šele nato pa se ozira na to, kakšen je znotraj tega
poudarek na artefaktičnosti ali na umeščenosti. Zato je to prepričanje kar precej
»liberalno«. Na eni strani imamo tako umetnine, ki stavijo predvsem na svojo fizično
prisotnost in jih lahko imenujem artefaktne umetnine, na drugi strani pa konceptualne
umetnine, ki stavijo predvsem na družbeno umeščenost, faktičnost pa imajo le za
nekakšno »nujno zlo«. Ker slednje vidijo svojega očeta predvsem v Duchampovi
Fontani, jih lahko imenujem tudi postduchampovske konceptualne umetnine. Toda čeprav
s stališča relativnega odnosa med vlogo narejenosti in umeščenosti nastaja med
artefaktno in postduchampovsko konceptualno umetnostjo nek konflikt, sta obe
obliki umetnosti za naše prepričanje v izhodišču načeloma sprejemljivi.
Čeprav tako pojmovana realnost umetnine eksistencialno zavezuje predvsem
umetnike, pa jo na nek način predpostavljamo vsi. In če dobro pogledamo raziskave
v sodobni umetnostni zgodovini, ugotovimo, da sta prav dve kategoriji realnosti,
narejenost in umeščenost, nekaj, kar želijo le-te še posebej izpostaviti. Takšno je
predvsem delo Davida Summersa Real Spaces, ki skuša prav na temelju teh dveh
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kategorij, ki se v angleščini glasita »facture« in »place«, uveljaviti »nov« pogled na
zgodovino umetnosti in postaviti novo umetnostno zgodovino.28
(2) Tako pojmovana realnost pa implicira drugo predpostavko, ki je
predpostavka o izkusljivosti umetniškega dela. Verjamemo, da nam mora umetniško
delo ponuditi nekaj, čemur bi lahko rekli celovito izkustvo. Celovito izkustvo je
izkustvo, ki je sestavljeno tako iz neposrednega izkustva občutenja kot tudi iz
posredovanega izkustva védenja. Izkustvo občutenja je neposredno izkustvo, kar
pomeni, da je nujno empirično, saj se lahko razvije v nas le in praesentia, to je ob
prisotnosti artefaktičnosti same, deloma neodvisno od tega, kar o njej vemo. Izkustvo
vedeti pa je posredovano izkustvo, ki ga o umetnini pridobimo, ko o njej prebiramo
sekundarne dokumente, kot so na primer besedila, ki razlagajo ikonografijo
umetnin ter vse takšne ter drugačne spremne besede, razlage, študije, zgodovinske
vire, skratka vse komentarje, ki jih filozof George Steiner z nelagodjem imenuje
sekundarni diskurz,29 ki pa so kljub temu pomembni, saj nam pomagajo rekonstruirati
nek celovit pomen umetnine. Podobno kot naše prepričanje najprej zahteva od
umetnine realnost in se šele na to ozira na relativno razmerje znotraj kategorij
realnosti, tako se tudi znotraj izkusljivosti šele naknadno opredeljuje do poudarka
na vedeti ali občutiti. Ker so karakteristike izkustva odvisne od tega, kaj v realnosti je
pomembnejše izkusiti (artefaktičnost je potrebno predvsem občutiti, kontekst pa
predvsem vedeti), to pomeni, da artefaktne umetnine zahtevajo predvsem izkustvo
občutiti, konceptualne umetnine pa stavijo predvsem na izkustvo vedeti.
Tisto, kar je s stališča našega prepričanja o naravnem redu v umetnosti
najpomembnejše, pa je interakcija med realnostjo in izkustvom. Realnost umetnine
mora namreč nekako nastati in tudi pridobiti nek smisel, kar pomeni, da mora
interakcija med realnostjo in izkustvom potekati preko dveh modalitet delovanja, med
katerima mora obstajati nek poseben »naravni red«. Naravno je namreč, da
umetniško delo najprej nastane kot artefakt v ustvarjalnem delovanju umetnika (v
likovni oblikotvorni praksi), šele nato pa lahko pride po-ustvarjalno delovanje gledalca
(likovna hermenevtična praksa), ki poskuša primarno ustvarjeno razumeti. Po takem
28
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prepričanju o umetnosti ima ta naravni red zato tudi nekakšne moralne implikacije,
saj veže umetnostno interpretativno sodbo (sekundarni diskurz) na nekaj, kar
prihaja prej – in je zato »primarno« – to je na artefaktičnost oz. telesno prisotnost
umetnine. Ta moralni red filozof George Steiner konceptualizira kot odgôvornost oz.
odgovórnost, ki veže sekundarno interpretativno izkušnjo k temu, da mora
»semantično zaupati« primarni ustvarjalni izkušnji. Ko interpretacija pristopa k
artefaktu, mora tako zaupanje izkazati tako, da deluje odgôvorno in odgovórno.30 S
stališča umetnikovega prepričanja o umetnosti mora sekundarni diskurz torej v
svojem prihajanju za biti odgovoren do ustvarjenosti umetnine, ki rojeva njeno
artefaktičnost, in jo zato lahko v referenci na Steinerja imenujem primarni diskurz.31
Ta naravni red, da mora sekundarna interpretacija nujno slediti primarni prisotnosti
artefakta, se zdi za umetnikovo prepričanje o umetnosti nekaj tako naravnega kot
dejstvo, da mora »biti starec« nujno slediti »biti dojenček«.

č
Tako prepričanje o umetnosti je torej nekaj, kar običajno vsi jemljemo kot
samoumevno, ko skušamo nekaj presojati kot umetnino. Če želi nekaj za nas
pridobiti status umetnine, mora torej participirati na tem naravnem redu o
umetnosti, ki ga predpostavljamo. Nečesa, kar tega naravnega reda ne deli, zato ne
moremo sprejeti kot umetnine in tega tudi ne moremo dati v presojo ankete,
kakršna je bila obravnavana zgoraj, prav tako pa tega ne moremo vključiti v kakšno
umetnostnozgodovinsko antologijo, kot je na primer Summersova Real Spaces.
Katere so torej »stvari«, ki ne participirajo na naravnem redu v umetnosti in ki
jih naše prepričanje ne more sprejeti kot umetnin? In, ali je mogoče te stvari vseeno
pod določenimi zavajajočimi pogoji videti in jih obravnavati kot realne umetnine?
Kot smo videli, je zgoraj eksplicirano prepričanje o umetnosti kar precej
liberalno, saj nam omogoča sprejeti za umetnine vse od trdnih in trajnih likovnih
artefaktov (slik in kipov) v konvencionalnih medijih, pa do minljivih in fluidnih
procesualnosti konceptualne umetnosti, performansa, bodyarta, zgolj načrtovanih
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umetnih (primerjaj Fluxus Performance Workbook32) in tudi celo ne-več-obstoječih
umetnin, kakršna je na primer Leonardova Bitka pri Anghiariju. Vse to so namreč
realne umetnine, ki jih je bilo mogoče, jih je ali pa jih nekoč šele bo mogoče občutiti
v neposredni prisotnosti, saj vse te umetnine stavijo na to, da so, so bile ali bodo
realne. Zato naj poskušam sedaj malo bolj sistematično proučiti, česa vse pa tako
umetnikovo prepričanje o umetnosti ne more sprejeti za umetnino.
Poglejmo si najprej primer navadnega kamna, ki ga lahko najdemo na dvorišču.
Za nas seveda ni umetniško delo, ne more se pojaviti v anketi o najvplivnejši
umetnini in tudi nobena umetnostna zgodovina ga ne dokumentira. Toda zakaj?
Zato, ker mu manjkata potrebna realnost in potrebno izkustvo, da bi bil umetnina.
Čeprav ima faktičnost, pa ni bil ustrezno ustvarjen, in čeprav ima nek svoj naravni
prostor,

nima

ustreznega

kulturnega

prostora,

saj

mu

manjka

ustrezna

interpretacija. Z eno besedo, kot bi temu rekel umetnostni teoretik Arthur C.
Danto, je zgolj »navadna stvar« (ang. mere real thing).33 Toda, kot je pokazala prav
Duchampova Fontana, lahko navadna stvar za nas brez večjih težav postane čisto
prava umetnina, vendar le, če jo ustrezno transformiramo: če ji dodamo nek
kreativni proces, predvsem pa interpretacijo, s katero jo umestimo v umetnostni
svet. Navadna stvar tako lahko postane umetnina, če je prezentirana v pravem
prostoru, ki jo »posveti«, in če je ustvarjena v nekakšni umetniški readymade
inavguraciji — ko torej pridobi ozadje nekega primarnega procesa, ki jo je ustvaril in
neke sekundarne interpretacije, ki jo umesti.
Toda navadna stvar ni tisto, kar me tukaj zanima, saj je očitno, da nihče ne bo
sprejel za umetnino nečesa, kar lahko najde na dvorišču, ne da bi vedel, da je to
ustrezno »posvečeno«. Na tem mestu se sprašujem po drugačni vrsti »stvari«. Ne po
stvari, kakršen je kamen, pač pa po stvari, kakršna je Le Cravat, Picassova zadnja
mojstrovina. V kakšnem smislu je torej ta »stvar« bolj kontroverzna v odnosu do
našega prepričanja o umetnosti kot navadna stvar? Poglejmo si njeno omembo v
slavni knjigi Arthurja C. Danta The Transfiguration of the Commonplace: »Kakorkoli
že, predvidevajmo, da (odebeljeno, JS) je Picasso tik pred smrtjo, kot kronsko delo
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svoje tako ali tako čudovite umetnostne zapuščine, naredil kravato, ki jo lahko
opišem na sledeč način: Picasso, ki kravate seveda ni nosil že desetletja, je našel eno
izmed svojih starih kravat in jo pobarval na povsem enakomerno svetlo modro
barvo.«34
Naj se torej sedaj vrnem na vprašanje, postavljeno zgoraj: Ali bi Le Cravat
lahko zmagala na zgoraj omenjeni anketi in ali bi lahko bila vključena v kakšno
izmed umetnostnih zgodovin, na primer tisto Davida Summersa? Očitno ne, saj ji
evidentno manjka nekaj, za kar vsi menimo, da mora umetnina imeti in na osnovi
česar nekaj sploh lahko pridobi za nas status umetnine. Sintagma, ki sem jo odebelil
– »predvidevajmo, da« – namreč nakazuje, da Le Cravat sploh ni nekaj realnega, ne
obstoji kot narejena stvar, ni je naredil umetnik in je tudi ne moremo doživeti in
praesentia. Sintagma nakazuje, da je Le Cravat v resnici le Dantova fiktivna invencija
in jo je zato mogoče izključno samo vedeti. Torej, če je običajni kamen zgolj
navadna faktičnost tam zunaj, ki ji manjka do tega, da bi bila umetnina predvsem
ustrezna interpretacija, pa je Le Cravat zgolj fikcija, gola ideja, ki nima nikakršnega
življenja zunaj interpretove lastne teorije o njej. Je torej očitno »stvar«, ki ji manjka
predvsem (arte)faktičnost in ustrezna kreacija, saj sestoji iz čiste interpretacije in jo
lahko iz tega razloga, če parafraziram Dantovo lastno sintagmo, imenujem kar
»navadna ne-stvar« oziroma »navaden nič« (ang. mere no-thing).
Ko navadni nič takole motrim, se mi seveda zdi očitno, da ne bi mogel nikogar
prepričati, da bi mu zaupal, kot da je resničen in da bi lahko sodeloval na anketah ter
bil vključen v kakšno izmed umetnostnozgodovinskih antologij. Saj ni bil ustvarjen,
ne obstoji realno in zato tudi ne more biti umetnina. Če bi taka »umetnina« skušala
kandidirati za najvplivnejšo umetnino in če bi se želela umestiti v kakšno izmed
umetnostnih zgodovin, bi morali kategorije našega prepričanja o umetnosti najprej
ustrezno prilagoditi, da bi veljale tudi za umetnost brez realnosti.
Toda moram priznati, da je Le Cravat mene samega, ko sem se z njo prvič
srečal, zavedla ravno v to — da je realna umetnina. Tako sem bil kar precej časa –
približno dve leti – v zablodi, da Le Cravat zares obstoji in da jo je Picasso zares
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ustvaril. V to sem bil tako prepričan, da sem jo poskušal celo pogooglati, poiskati
nekaj njenih slik ter ugotoviti, kje je hranjena in kaj različne umetnostne zgodovine
pravijo o njej. Dlje kot sem to poskušal, tem bolj se mi je seveda moje poizvedovanje
razkrivalo kot brezplodno, zato sem Dantovo knjigo ponovno pregledal in skušal
poiskati kakšen dodaten »namig«, ki sem ga ob prvem branju mogoče spregledal.
Tega sem res dobil, toda ne takega, kot sem pričakoval, saj sem presenečeno
ugotovil, da sem vseskozi živel v nekakšni blaženi nevednosti.
Po tem prepoznanju sem se seveda vprašal, katere so bile tiste okoliščine, ki so
me vodile k temu, da sem s tako lahkoto spregledal, da gre za supozicijo in hipotezo,
ne pa za opis realnega dejstva. Ugotovil sem, da sta bila ključni dve stvari. Prvi del
krivde je bil na moji strani. Ob prvem branju Dantove knjige sem bil očitno tako
površen, da sem spregledal pogojni vstavek, ki sem ga v navedku odebelil. Še bolj
bistven pa se mi je zdel drugi razlog, zakaj sem odstavek prebral tako nepozorno.
Kot je namreč mogoče razbrati iz zgornjega citata, Danto vpelje Le Cravat zato, da
bi mu služila kot nekakšen dokaz za njegovo umetnostno teorijo. In ker me je moje
prepričanje o umetnosti očitno vodilo, da sem zaupal, da so umetnine, ki se kot
dokazi pojavijo v neki umetnostni teoriji, v skladu z naravno odgovornostjo in zato
realne umetnine, sem slepo predvideval, da je tudi Le Cravat realna umetnina. Zato
posledično nisem bil dovolj pozoren na besede in sintagme, ki bi to zanikale. K
temu me je dodatno vzpodbudila tudi sama retorika sestavka, v kontekstu katerega
Danto Le Cravat vpelje kot dokazno gradivo v svojo umetnostno teorijo. Danto
namreč pred navedbo Picassove Le Cravat najprej govori o kravatah nasploh, nato
pa omenja umetnine na temo kravat, ki realno obstojijo. Kar naenkrat pa iz
tovrstnega povsem pričakovanega govora o realni umetnosti brez opozorila preide v
pogojni govor o Picassovi kravati, prenos govora v supozicijo pa nakaže zgolj z
bežno sintagmo »predvidevajmo, da«. Opis navadnega niča je zato enako prepričljiv
in navdihnjen kot opis realnih umetnin pred tem. Danto torej po prehodu na
področje domnev in izmišljotin nadaljuje, kot da se ne bi zgodilo nič posebnega, s
tem pa dâ bralcu vedeti, da ima za povsem samoumevno, da sklepi, ki jih potegne na
temelju govora o navadnem niču, držijo enako pribito kot sklepi, ki so izpeljani iz
govora o realni umetnini. Zato ni čudno, da sem bil tako zlahka naplahtan.

č
Opisani nenavadni primer Le Cravat, ki me je zavedla, da resnično obstoji, je seveda
ekstremen. Toda prav zato po mojem mnenju dobro ponazori neko sicer splošno
tendenco tovrstnega navadnega niča, da nas skuša v okviru neke umetnostne
interpretacije prepričati, da ima enako dokazno vrednost, kot da bi bil realna
umetnina. Ker pa ni realna umetnina in lahko kot umetnina služi in dokazuje samo
hipotetično, sem tako vrsto navadnega niča poimenoval hipotetična umetnina.
Hipotetično umetnino torej lahko opredelim kot tisto vrsto navadnega niča, ki v
interpretaciji pridobi status kot-da-bi-bil-realna-umetnina in nas želi prepričati, da
lahko deluje kot relevanten dokaz in sodnik v zadevah v zvezi z realno umetnostjo.
Hipotetična umetnina je torej ideja umetnine, nekakšna idealna umetnina, ki pa naj
bi ji zaupali kot realni umetnini. Tako me je prav neprijetna izkušnja z Le Cravat
vodila v svet hipotetične umetnosti in k podrobnejši raziskavi tega, kaj nekega
umetnostnega teoretika kot je Arthur C. Danto vodi pri tem, da kot dokaze
namesto realnih umetnin raje uporablja navadni nič.

Ker lahko navadna stvar postane umetnina v nekakšni readymade inavguraciji, se
postavlja vprašanje, če lahko tudi navaden nič v neki transformaciji postane prava
umetnina. V odnosu do tega problema lahko ugotovim, da je pravzaprav mogoče
razlikovati dve vrsti navadnega niča: tistega, ki si ga izmisli umetnik in tistega, ki si
ga izmisli umetnostni teoretik.
Ko si nek umetnik zamisli umetnino v navalu domišljije, je to najprej zgolj
meglena ideja, torej navaden nič in še ne resnična umetnina. Povsem naravno je, da
ta ideja lahko postopoma postane umetnina, če preide proces umetniške realizacije,
v katerem se preoblikuje in artikulira v snovi. V tem primeru je tak navaden nič
torej ideja za (realno) umetnino, saj je le nek izhodiščni moment imaginacije znotraj
likovne oblikotvorne prakse k neki potencialno realni umetnini. Toda, v kolikor do
realizacije navadnega niča ne pride, ga umetnik ne obravnava, kot da bi bila
umetnina in zato tudi izgine v pozabo takoj, ko umetniku uide iz glave. Tak
navaden nič tako ni problematičen, saj velja zanj podobno kot za navadno stvar:

realna umetnina postane le v nekem procesu realizacije, dokler pa se to ne zgodi, pa
ga nihče nima za umetnino in velja za irelevantnega.
Zato me bolj kot navadni nič, ki si ga zamisli umetnik, zanima navadni nič, ki
si ga zamisli umetnostni teoretik. Tak navadni nič je Le Cravat. Za Le Cravat je
značilno, da ta ne more postati umetnina, ker je ni mogoče realizirati nazaj v
preteklost, enako kot človek ne more postati mlad potem, ko je bil nekoč že starec.
To priča o tem, da si umetnostni teoretik zamisli navadni nič iz povsem drugega
razloga kot umetnik. Če je cilj umetnikovega zamišljanja navadnega niča realizacija
in verifikacija ideje v realnosti, pa nima umetnostni teoretik nikakršnega namena, da
bi svojo idejo realiziral in ji zagotovil artefaktičnost, ampak jo želi samo obravnavati,
kot da bi bila realna umetnina. Navadno idejo želi torej izkoristiti in uporabiti v
teoriji tako, kot da bi bila realna umetnina in nas bralce prepričati, da bi njegovi
ideji tako tudi zaupali. V tem primeru skuša navaden nič torej opravljati vse
funkcije, ki naj bi jih imela realna umetnina, ker pa to ni, pa lahko funkcionira le
kot nekakšna umetnina-model, torej kot hipotetična umetnina znotraj interpretacije.
Namen, za katerega si navaden nič zamisli umetnostni teoretik, lahko zato
imenujem idealizacija, ki je, kot pravi Danto, vpeljana izključno za »filozofske
namene«: »Ne glede na karkoli, pustimo ob strani to razliko: potrebujemo namreč
idealne primere za filozofske namene.« 35 Teoretik torej želi tegobe verifikacije in
realizacije navadnega niča v realnosti, ki vselej bremenijo umetnika, zaobiti in želi
dobiti idealen primer, s katerim bi lahko potrdil svoje špekulacije.
Razlogi za tako motivacijo postanejo razvidni, če jih proučim v odnosu do
širših intenc Dantove umetnostne teorije. Danto v že omenjenem delu The
Transfiguration of the Commonplace namreč postavi poseben pogled na umetnost, ki
ga je mogoče poenostavljeno povzeti takole. Izhodiščna Dantova teza temelji v
prepričanju, da status in vrednost umetnine kot umetnine ne izhajata iz njene
likovne narejenosti, pač pa predvsem iz umetnikove intence, posvečene vsebine,
predvsem pa kulturno-historičnega konteksta, ki umetnino obkroža in jo umešča v
nekaj, kar Danto zapakira pod oznako umetnostni svet (ang. artworld). To tezo Danto
v knjigi preobrača na najrazličnejše načine in tudi zapiše v različnih »matematičnih«
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oblikah: umetnina = materialni objekt + X;36 I(o) = W (interpretacija /I/ zaznavne
konstante /o/ šele da umetnino /W/).37 V osnovi pa jo je mogoče povzeti z dvema
temeljnima Dantovima maksimama: »Brez umetnostnega sveta ni umetnosti« in
»Umetnosti ni brez interpretacije«.38 Likovna narejenost umetnine je torej za Danta
povsem irelevantna, šteje le vrednost, ki jo zagotovi konceptualni presežek, ki ga
umesti in ovrednoti umetnostni svet.
V dokaz svoje teorije Danto kot kronski priči najprej postavlja dve realni
umetnini, ki sta navdihnili tovrstno teorijo, to sta Duchampova Fontana in
Warholove Brillo škatle (sl. 10).

Sl. 10. Andy Warhol, Brillo škatla, 1964, sitotisk na
lesu, 43,5 × 43,5 × 35,6 cm, privatna zbirka.

Dokaz Dantovih tez s pomočjo teh dveh umetnin je učinkovit in enostaven:
Fontana je po svoji narejenosti pisoar, torej industrijski izdelek, navadna stvar. Kar
naredi Fontano za umetnino, zato ne more biti likovna narejenost, pač pa nekaj
drugega, to je njena domnevna konceptualna izjemnost, ki jo prepozna in umesti
umetnostni svet. Podobno velja tudi za Brillo škatle.
Čeprav ta dva dokaza na prvi pogled empirično idealno dokažeta Dantove
špekulacije, pa imata neko usodno logično pomanjkljivost. Oba namreč pripadata
36
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neki ozki skupini umetniških del, ki sem jih zgoraj označil kot postduchampovska
konceptualna dela, zato je nekakšna generalizirana indukcija oz. induktivna
generalizacija,39 ki jo Danto izvede na njuni osnovi, močno vprašljiva. Ko namreč
Danto na osnovi teh dveh dokazov induktivno generalizira: »Če likovna narejenost
ni pomembna pri dveh postduchampovskih umetninah, potem ta ni pomembna pri
nobeni umetnini in pri vsaki šteje zgolj umeščenost v umetnostni svet,« ga to nujno
vodi v logično zmoto prehitre posplošitve.40 Nemogoče je namreč prepričljivo dokazati,
da teza, ki jo je navdihnilo nekaj postduchampovskih umetnin, zares drži tudi za
umetnost na splošno. Teza, ki je dokazana na tak način, lahko pač v najboljšem
primeru velja le za omejen spekter postduchampovske konceptualne umetnosti,
zato je induktivno generaliziranje s pomočjo postduchampovske umetnosti prehitro
in ne deluje dovolj prepričljivo.
Zdi se mi, da je to na nek način spoznal tudi Danto sam. Ker pa je želel biti v
dokazovanju svoje teorije na vso umetnost, kar se da velikopotezen, ni mogel dovoliti,
da bi mu omejen spekter empiričnih dokazov stal na poti, zato je poskušal ta logični
problem nekako razrešiti. Tako je prišel na dan z genialno rešitvijo. V hegeljanski
maniri si je namreč priskrbel dodatne dokaze, »idealne primere za filozofske
namene«, kot pravi, kar je storil enostavno tako, da si je umetnine, ki bi potrjevale
njegovo teorijo, kar izmislil. S tem postane cilj Dantovega izmišljanja hipotetičnih
umetnin vse bolj jasen. Njegov cilj ni samo, da bi bralcu s pomočjo hipotetičnih
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umetnin dodatno razložil, kako poteka logika postduchampovske konceptualne
umetnosti (kar bi se mi zdelo povsem legitimno), pač pa želi s hipotetičnimi
umetninami

bralca

prepričati,

da

njegova

teorija,

ki

so

jo

navdihnile

postduchampovske konceptualne umetnine, velja za vse umetnine v zgodovini.
Seveda pa mora Danto, da bi to delovalo, bralca najprej pretentati, da imajo
hipotetične umetnine enako dokazno vrednost, kot da bi bile realne umetnine. Zato
ni nenavadno, da hipotetične umetnine svoj namen v najbolj idealnem primeru
pravzaprav dosežejo takrat, ko bralca zavedejo – kot je mene Le Cravat – da verjame,
da so prav zares realne. Prav zato pa ima pri konstrukciji hipotetičnih umetnin
izjemno pomembno vlogo tudi retorični način, na katerega je taka umetnina v tekst
vpeljana. Bralca je namreč potrebno preslepiti, da ne postane preveč pozoren na
zamenjavo svetov – iz realnega v fiktivni svet – zaradi katere bi v veljavnost
dokazovanja lahko podvomil. Hipotetična umetnina mora torej bralca nekako
zapeljati v zaresno debato glede narave umetnosti, kot bi se običajno zapletel z
realno umetnino. Tak bralec je bil na primer umetnostni teoretik John Carey, ki ga
je Le Cravat sprovocirala do te mere, da se je v svoji knjigi What Good are the Arts41 z
njo zapletel v ostro polemiko, kot da bi to kakorkoli štelo. Tudi sam moram
priznati, da moja pričujoča diskusija na nek način podlega temu prepričanju, saj
skušam prav v polemiki s hipotetično umetnino povedati nekaj relevantnega o
realni umetnosti.

Situacija, v katero nas Danto s hipotetičnimi umetninami zapelje, je nekako
paradoksna. Hipotetični umetnini naj bi po njegovem morali verjeti, kot da je
realna, čeprav ni realna in ne obstoji. Toda realna umetnost lahko za nas nastane le
kot akt realizacije, ko realni umetnik iz neke zamislice naredi nekaj, kar je mogoče
prezentirati – ne glede na to, kako bedasto se nam lahko sicer zdi – in ko to tudi
prezentira v nekem kulturnem okolju in ga s tem umesti. In le taka umetnina lahko
tudi velja kot dokaz o naravi umetnosti.
Izmišljene umetnine, ki jih razkrijemo v neki teoriji o umetnosti, imamo zato
za nekakšne potvorjene dokaze. Ko nanje naletimo pa je naša reakcija nanje lahko
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precej burna, še posebno takrat – kot prikazano v navedeni avtobiografski anekdoti
– ko ugotovimo, da nas je hipotetična umetnina celo zavedla, da je zares resnična.
Preden nadaljujem z raziskovanjem hipotetične umetnosti, lahko zato poskušam
take reakcije v intermezzu osvetliti v naslednji nenavadni prigodi iz knjige Dobri vojak
Švejk.
Slavna knjiga Jaroslava Haška je polna nenavadnih prigod, toda ena še posebno
nazorno parafrazira naravo hipotetičnih umetnin. Gre za prigodo iz tretjega
poglavja, naslovljenega Švejkove prigode v Királyhid, ki se nahaja v drugi knjigi z
naslovom Na fronto. V tej pomenljivi epizodi Švejka in enoletnega prostovoljca
Mareka, s katerim je bil Švejk skupaj v zaporu, selijo v Bruck ob Lajti-Királyhid.
Kot ponavadi, ko se na fronti ni dogajalo nič posebnega, je bilo obilo časa za
pripovedovanje zgodb in anekdot. Še posebno enoletni prostovoljec Marek jih je
imel vselej veliko na zalogi. Tako je tudi na potovanju v zaporniškem vagonu začel s
pripovedovanjem anekdote o času, ko je bil urednik revije Svet živali.
Ker ne bi rad okrnil bralčeve izkušnje s povzemanjem odlomka, ga raje –
čeprav malo daljšega – navajam v celoti:42
Enoletni prostovoljec je trenutek o nečem premišljal, potlej pa se je obrnil na skrušenega
korporala: »Ali poznate revijo Svet živali?«
»Na to revijo,« je odgovoril korporal, očitno vesel, da je prešel pogovor na drugo vprašanje, »je
bil naročen v naši vasi krčmar, ker je imel rad sanske koze, pa so mu vse poginile. Zato je iskal
v reviji nasvete.«
»Dragi tovariš,« je rekel enoletni prostovoljec, »tole, kar bom zdaj povedal, vam bo povsem
jasno dokazalo, da nihče ni varen pred napakami. Prepričan sem, gospodje, da boste tam zadaj
nehali biti 'rihtarja', kajti to, kar vam bom zdajle povedal, bo zelo zanimivo že zato, ker
mnogih strokovnih izrazov ne boste razumeli. Pripovedoval vam bom o Svetu živali, da bomo
pozabili na naše današnje vojaške tegobe.
Kako sem pravzaprav postal nekoč urednik Sveta živali, tiste zelo zanimive revije, mi je bilo
nekaj časa dokaj zamotana uganka. Potem pa sem spoznal, da sem to lahko storil samo v
popolni neprisebnosti, izvirajoči iz prijateljske ljubezni do starega tovariša Hajka. Le-ta je
dotlej pošteno urejal revijo, pa se je pri tem zaljubil v hčerko njenega lastnika Fuchsa, ki ga je
pri priči nagnal s pripombo, naj mu priskrbi poštenega urednika.
Kakor vidite, so bile takrat mezdne razmere čudne. Ko me je tovariš Hajek predstavil lastniku
revije, me je le-ta zelo prijazno sprejel in vprašal, ali imam sploh kaj pojma o živalih. In bil je
na moč zadovoljen z mojim odgovorom, da sem imel živali zmeraj zelo rad, da sem videl v njih
prehod k človeku in da sem zlasti z vidika zaščite živali vedno upošteval njihove pritožbe in
želje. Nobena žival si ne želi nič drugega, kakor da bi jo po možnosti usmrtili brez bolečin,
preden jo pojedo.
Krap si je že ob rojstvu vtepel v glavo, da ni lepo od kuharice, da mu živemu para trebuh.
Rekel sem mu, da je način obglavljanja petelinov napad na prizadevanje društva za zaščito
živali in da naj ne bi nevešča roka klala perutnine.
Skrčena telesa praženih mren dokazujejo, da umirajoče protestirajo proti temu, da bi jih v
Podolu žive pražili na margarini. Puranovo bedro ...
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Tedaj mi je mož posegel v besedo in me vprašal, ali znam iz tujih revij striči podobe perutnine,
psov, kuncev, čebel in raznih drugih živali za ponatis, ali znam prevajati iz tujih revij strokovne
članke o živalih, listati po Brehmu, ali bi mogel z njim pisati uvodnike iz življenja živali glede
na katoliške praznike, spremembe letnih časov, konjske dirke, lovske pogone, dresiranje
policijskih psov, narodne in cerkvene praznike, skratka, ali bi znal spraviti skupaj vsakokratni
novinarski pregled in ga uporabiti v kratkem uvodniku.
Dejal sem, da sem že mnogo razmišljal o pravilnem urejanju takšne revije, kakor je Svet živali
in da bom znal vse te rubrike in druge posle spraviti v pravi tir, ker se na to razumem. Da si
bom prizadeval dvigniti revijo zelo visoko, jo reorganizirati vsebinsko in stvarno.
Dejal sem mu, da mislim na nove rubrike, denimo: 'Veseli kotiček živali' ali 'Živali o živalih',
da pa bi pri tem skrbno upošteval politični položaj. Da bom pripravljal bralcem presenečenje
za presenečenjem, da jim bo od živali do živali kar sapo zapiralo. Da se mora rubrika 'Z dna
živali' vrstiti z 'Novim programom obravnavanja vprašanja domačih živali' in 'Gibanjem med
živino'. Spet mi je posegel v besedo in rekel, da mu to popolnoma zadostuje. Če se mi bo
posrečilo izpolniti le polovico tega, da mi bo podaril par pritlikavih wyandotk z zadnje
berlinske perutninarske razstave, ki sta dobili prvo nagrado, njun lastnik pa zlato kolajno za
odlično parjenje.
Lahko rečem, da sem se potrudil in se ravnal v reviji po svojem vladnem programu, kolikor je
bilo v mojih močeh. Opazil sem celo, da moji članki presegajo moje zmožnosti. Da bi
postregel občinstvu z nečim povsem novim, sem si živali izmišljal. Moje načelo je bilo, da vsak
bralec Sveta živali že zdavnaj dobro pozna na primer slona, tigra, leva, opico, krta, konja,
pujska itd. Hotel sem ga presenetiti z nečem novim, z novimi odkritji. Zato sem poskusil z
rumeno trebuhastim kitom. Ta nova vrsta kita je bila velika ko polenovka, imela je mehur,
napolnjen z mravljinčno kislino, in posebno kloako, skozi katero je moj kit oblival z omamno
strupeno kislino ribice, ki jih je hotel požreti. Neki angleški učenjak, ne spominjam se več,
kako sem ga imenoval, jo je pozneje imenoval kitovo kislino. Kitova mast je bila že vsem
znana, nova kislina pa je vzbudila pozornost nekaterih bralcev. Zanimali so se za tvrdko, ki jo
izdeluje. Lahko vam zagotovim, da so bralci Sveta živali sploh zelo radovedni.
V kratkem sem za rumeno trebuhastim kitom kar zapored odkril celo vrsto drugih živali:
marogastega morskega jelena, sesalca iz rodu kengurujev, velikega vola kot pratip krave,
sipasto močelko, ki sem jo označil za vrsto podgane.
Vsak dan sem si izmišljal nove živali. Sam sem bil zelo presenečen spričo uspehov v tej stroki.
Nikoli ne bi mislil, da je treba živalski svet tako zelo popolniti in da je mogel Brehm v svojem
spisu Življenje živali izpustiti toliko živali. Ali so vedeli Brehm in vsi, ki so pisali o živalih
pozneje, za mojega netopirja z otoka Islandije, za mojega 'daljnega netopirja' , za mojo
domačo mačko z vrha gore Kilimandžaro z imenom 'razdražljiv jelenji maček'?
Ali so naravoslovci dotlej kaj vedeli o bolhi inženirja Kuhna, ki sem jo našel v jantarju in ki je
bila povsem slepa, ker je živela na predzgodovinskem podzemeljskem krtu? Ta krt je bil tudi
slep, ker se je bila njegova prababica, kakor sem pisal, sparila s človeško ribic o iz Postojnske
jame, ki je živela takrat tja do sedanjega Baltskega morja.
Iz tega neznatnega dogodka se je razvila med Časom in Čehom huda polemika, ker je Čeh v
zanimivostih v podlistku, ko je citiral članek o moji bolhi, zapisal: 'Kar bog stori, prav stori'.
Čas pa je seveda čisto realistično razbil mojo bolho s častitljivim Čehom vred in od takrat se mi
je zdelo, da me zapušča srečna zvezda človeka, ki odkriva in izumlja nova bitja. Naročniki
Sveta živali so se jeli razburjati.
Povod za to so bila razna moja kratka poročila o čebelarstvu in perutninarstvu, kjer sem razvil
nove teorije, in prav teh teorij so se ljudje ustrašili, kajti po mojih preprostih nasvetih je zadela
znanega čebelarja Pazourko kap, na Šumavi in v Podkrkonoših pa je čebelarstvo zamrlo.
Perutnino je napadla kuga, da je kmalu vsa poginila. Naročniki so pisali grozilna pisma in
odpovedovali revijo.
Lotil sem se v prosti naravi živečih ptic in še zdaj se spominjam, kako sva se spoprijela z
urednikom Kmečkega obzornika, s klerikalnim poslancem, ravnateljem Josefom M. Kadl akom.
Iz angleške revije Country Life sem bil izstrigel sliko na hrastu sedeče ptice. Poimenoval sem jo
želodar, kakor se logično ne bi prav nič obotavljal napisati, da se imenuje na brinju sedeča
ptica brinjevec, morda brinjevka.
In kaj se je zgodilo? Na navadni dopisnici me je Kadicak napadel, češ da gre za šojo, ne pa za
želodarja, in da je to prevedeno ime Eichelhoher.
Pisal sem mu pismo in mu v njem razložil vso svojo teorijo o želodarju, pismo pa sem prepletel
z mnogimi psovkami in izmišljenimi citati iz Brehma.
Poslanec Kadl ak je odgovoril v Kmečkem obzorniku z uvodnikom.

Moj šef Fuchs je sedel kakor po navadi v kavarni in prebiral domače časnike, ker je zadnje čase
presenetljivo pogosto iskal vesti o mojih napetih člankih v Svetu živali. Ko sem prišel, mi je
molče pokazal na mizi ležeči Kmečki obzornik in me pogledal z žalostnimi očmi; žalosten izraz
so imele njegove oči zadnje čase zmeraj.
Pred vsem kavarniškim občinstvom sem bral na glas:
Spoštovano uredništvo!
Opozoril sem na to, da uvaja vaša revija nenavadno in neutemeljeno imenoslovje, da premalo
pazi na čistočo češkega jezika in si izmišlja razne živali. Navedel sem primer, da uvaja vaš
urednik namesto splošno rabljenega starega imena 'šoja' ime 'želodar', kar ima podlago v
prevodu nemškega imena 'Eichelhoher' (Eichel = želod).
'Šoja' je ponovil za menoj lastnik revije obupano.
Mirno sem nadaljeval: 'Potem sem prejel od vašega urednika Sveta živali neizrekljivo grobo,
osebno in neotesano pismo, kjer me nezaslišano zmerja z ignorantskim oslom, kar zasluži
temeljit ukor. Tako se med spodobnimi ljudmi ne odgovarja na strokovne pripombe. Rad bi
vedel, kdo izmed naju je večji osel. Morda res ne bi bil smel pisati očitkov na dopisnici, ampak
poslati pismo, toda preobložen z delom v naglici nisem opazil te malenkosti. Po prostaškem
napadu vašega urednika Sveta živali hočem zdaj to javno ožigosati.
Vaš urednik se temeljito moti, če misli, da sem zabit osel, ki nima niti pojma, kako se ta ali
ona ptica imenuje. S ptičeslovjem se ukvarjam že dolga leta, toda ne iz knjig, marveč s
proučevanjem v naravi. V kletkah imam več ptic, kakor jih je vse življenje videl vaš urednik, v
praških žganjarnah in krčmah sedeči mož.
Toda to je postranska stvar. Nobena škoda bi ne bila, če bi se vaš urednik Sveta živali prej
prepričal, koga zmerja z oslom, preden mu je ušel napad izpod peresa, čeprav je namenjen v
Frydland pri Mistku na Moravskem, kjer so bili tudi naročeni na vašo revijo, preden je izšel ta
članek.
Sicer pa ne gre za osebno polemiko prismuknjenega cepca, marveč za stvar. Zato ponavljam:
da ni dopustno izmišljati si imena iz prevodov, ko imamo splošno znano domače ime 'šoja'.
'Da, da, šoja,' je s še bolj obupanim glasom rekel moj šef.
Jaz pa se nisem dal motiti, marveč sem mirno nadaljeval: 'Če stori kaj takega nestrokovnjak in
surovina, je to lumparija. Kdaj je pa še kdo rekel šoji želodar? V delu Naše ptice je na strani sto
oseminštirideset latinsko ime 'Ganulus glandarius B. A.' in to je moja ptica šoja.
Urednik vašega lista bo pač priznal, da poznam svojega ptica bolje, kakor ga more poznati
nestrokovnjak. Želodar se imenuje po dr. Bayerju 'Mucyfraga carycatectes Bo', ta 'B' pa ne
pomeni, kakor mi je pisal vaš urednik, začetnice besede 'bebec'. Ceški ptičeslovci poznajo
sploh samo navadno šojo, ne pa vašega 'želodarja' , ki ga je odkril prav mož, za katerega velja
po njegovi teoriji začetnica 'B'. To je nezaslišen osebni napad, ki stvari v ničemer ne spremeni.
Šoja ostane šoja, tudi če bi se urednik Sveta živali zaradi tega podelal. In to bo samo dokaz,
kako lahkomiselno in nestvarno ljudje včasih pišejo, pa naj se urednik navidezno še tako
nedolžno sklicuje na Brehma. Ta surovina piše, da sodi šoja po Brehmu v družino čopastih
ptic, str. 4542, kjer je govor o srakoperju ali navadni sraki (Lanius minor L.). Potem pa se ta
ignorant, če smem tako prizanesljivo govoriti o njem, spet sklicuje na Brehma, da sodi šoja v
petnajsto družino. Brehm pa uvršča vrane v sedemnajsto družino, kamor sodijo tudi krokarji,
rod kavk. In nesramen je tako, da je še mene imenoval kavko (colaeus), iz rodu srak, modrih
vran, podvrsti štorastih bebcev, čeprav na isti strani piše o gozdnih šojah in pisanih srakah.'
'Gozdne šoje,' je vzdihnil moj izdajatelj revije in se prijel za glavo, 'dajte meni, da preberem do
konca.'
Ustrašil sem se, da mu je ohripel glas, s katerim je bral: 'Kolibri ali turški kos ostane v ceškem
prevodu enako kolibri, kakor ostane drščica drščica.'
'Drščico je treba imenovati brinovec ali brinovka, gospod šef,' sem pripomnil, 'ker se hrani z
brinjem.'
Gospod Fuchs je vrgel revijo na mizo in zlezel pod biljardno mizo, kjer je hropeče prebral
zadnje besede:
'Turdus, kolibri.'
'Nobena šoja,' se je drl pod biljardno mizo, – 'želodar, grizem, gospoda!'
Naposled smo ga potegnili izpod mize in čez tri dni je v družinskem krogu podlegel vnetju
možganske mrene.
Zadnje njegove besede, dokler je bil še pri zdravi pameti, so bile: 'Ne gre mi za osebno korist,
marveč za korist celote. S tega vidika izvolite sprejeti moje mnenje, tako stvarno kakor ...' in je
izdihnil.«
Enoletni prostovoljec je obmolknil, se obrnil h korporalu in rekel strupeno: »S tem sem hotel
samo reci, da se vsak človek kdaj znajde v kočljivem položaju in se zmoti.«

Ta tragikomična anekdota seveda fantastično pretirava in stopnjuje
nepredstavljivo naivnost v nepredstavljive posledice. Vendar pa prav s tem nazorno
govori in mi lahko z naslednjimi poudarki pomaga reflektirati tudi problematiko
hipotetične umetnosti.
Prvič, enoletni prostovoljec Marek sicer ni bil zloben mož, ampak je imel le
težave z razločevanjem med realnostjo in fikcijo. Ker te razlike ni imel za
relevantno, to kaže, da realnost zanj ni bila nekaj, do česar bi se moral počutiti
odgovornega — zanj je bilo vse le nedolžna igrica. Kriterij odločanja med realnimi
dejstvi in fikcijo ni bila strokovna odgovornost, pač pa potreba po zanimivosti. S tem
pa je revijo nenamerno obsodil na to, da bi iz nje lahko postopoma izginile vsakršne
realne živali in bi ostale le še hipotetične. Kako nenavadni so pri tem morali biti
Marekovi nazori, da razlika med realnim in izmišljenim zanj sploh ni bila več
pomembna, nam pričajo tudi nekatera kasnejša njegova pripovedovanja v knjigi.
Eno izmed takih je na primer tisto, ko postane uradni popisovalec zgodovine
svojega bataljona in začne po navdihu pisati zgodovino slavnih bojev in bitk kar za
naprej, ne da bi se oziral na to, kaj bi se lahko sploh zares zgodilo. Pomembno mu je
bilo le to, kaj bi bilo bolj zanimivo.
Drugič, Marekova prigoda pokaže – čeprav v fantastičnem pretiravanju – da
ima lahko nekaj navidezno tako nedolžnega, kot je igrica izmišljanja hipotetičnih
živali, kadar je izvedena v situaciji, ki zahteva odgovornost do realnosti, tragično
realne posledice (smrt lastnika revije Fuchsa). Do takih katastrofalnih posledic pa
pride zaradi dejstva, da na drugi strani bralci in strokovna publika pač ne delijo
takega »liberalnega« prepričanja in zato tudi ne morejo sprejeti mešanja realnosti in
fikcije. Za njih je namreč samoumevno, da so podatki, ki jih nekdo navaja, dejstva in
ne fikcija, in da teorije, ki jih izpeljuje, temeljijo na dejstvih in ne na fikciji. In, ko
bralca, ki se zaveda odgovornosti do realnosti, teorija, ki temelji na fikciji, zavede,
kot da je realna, takrat ima lahko to povsem realne posledice. Strokovnega bralca
tako zapelje v resno strokovno debato, kar se zgodi v omenjeni anekdoti takrat, ko
se Čas in Čeh o izmišljeni bolhi inženirja Kuhna na smrt skregata. Laično javnost pa
zavede tako, da ga takrat, ko zatrjuje kaj katastrofičnega, požene v paniko, saj je ta
prepričana, da se zatrjevano resnično dogaja ali se bo zgodilo. Ko nek pretkan
strokovni bralec naposled le razkrije »ukano«, takrat je njegova reakcija seveda ostra.
Čuti namreč, da je bila v resni znanosti, del katere je on sam, s tem izdana najvišja
svetost, to je profesionalna odgovornost, zato se želi temu upreti z vsemi močmi.

In tretjič, ukana hipotetičnih živali očitno deluje le, če uspe tisti, ki si živali
izmišljuje, bralca prepričati, da so živali realne in si jih sploh ne izmišljuje. To pa mu
lahko uspe le tako, da konstruira hipotetično žival v skladu s kriteriji, ki jim
zadostijo realne živali. Zato Marek živali, ki si jih izmišljuje, opiše zelo prepričljivo,
jim da nek dozdevno realen genealoški okvir (način, kako so se razvile, kdo so
njihovi predniki ipd.), jim določi zemljepisno področje, kjer živijo ipd. Glede na
način, kako so hipotetične živali konstruirane, bi lahko celo ločili različne vrste
hipotetičnih živali. Nekatere so izjemno zapletene in spojene iz različnih delov
realnih živali (npr. rumeno trebuhasti kit), druge imajo spojene različne genealoške
linije (npr. predzgodovinski podzemeljski krt), tretje so običajne živali, ki pa živijo
na neobičajnih krajih (npr. domača mačka z vrha Kilimandžara), pete imajo realne
naslednike, same pa so njihov izmišljen praizvor (npr. veliki vol kot pratip krave),
šeste pa so tiste, ki so sicer povsem realne, ampak so zgolj poimenovane z
izmišljenim imenom, ki ni del uveljavljene strokovne realnosti (npr. želodar).

Vse te karakteristike hipotetične realnosti, ki so na dan priplavale ob premisleku
Marekove anekdote, pa je mogoče opazovati tudi na primeru hipotetične umetnosti
— seveda v manj fantastični in komični, zato pa v toliko bolj resni obliki. Prvič,
Danto tako kot Marek očitno ne meni, da je razlika med realnostjo in fikcijo kaj
posebej relevantna in da pogojuje strokovno odgovornost, zato se ne obotavlja, da si
ne bi dejstev za svoje potrebe kar izmislil. Drugič, prav tako kot bi pisano pogledal
biolog, ki se zaveda strokovne odgovornosti, če bi v klasifikaciji živih bitij kar
naenkrat naletel na samoroga in kravo Milko, tako pisano pogleda in se ostro
odzove tudi nekdo, ki razkrinka hipotetične umetnine. Zato sem se tako odzval
tudi sam, ko sem ugotovil, da Le Cravat ni realna umetnina, pač pa se le dela, da je.
In tretjič, tako kot so hipotetične živali izmišljene tako, da se zdijo čim bolj
realistične in celo nastopajo v nekakšnih zooloških vrstah, tako lahko tudi pri
hipotetičnih umetninah, kot se pojavljajo v Dantovi teoriji, razločim nekakšne
različne vrste hipotetičnih umetnin, ki nas skušajo prepričati na različne načine.
Dantova knjiga poleg Le Cravat namreč vsebuje še mnogo drugih izmišljenih
43

'Vrste hipotetičnih umetnin' po latinsko.

umetnin, ki skušajo funkcionirati kot hipotetične umetnine. Zato velja premisliti
prav to, na kakšen način te različne vrste hipotetičnih umetnin to skušajo storiti.
Po premisleku tega, na kakšen način »ukana« v pogonu različnih hipotetičnih
umetnin deluje, lahko v njenem poteku identificiram dve ključni fazi: (1) najprej
skuša hipotetična umetnina v vsebinskem smislu bralca prepričati, da lahko zanj,
čeprav je ponarejen dokaz, nastopa kot zaupanja vreden in zanesljiv dokaz. Da bi to
lahko storila, pa mora bralca pretentati, da je realna ali pa vsaj, da ima enako
dokazno vrednost, kot da bi bila realna. Bralca mora nekako prepričati, da sama
povsem zadošča kriterijem, ki jim realna umetnina avtomatično zadosti. (2) Ko uspe
bralca tako prepričati, pa hipotetična umetnina vstopi v drugo fazo argumentiranja,
kjer skuša v nekem procesu dokazovanja teorijo, zaradi katere je bila konstruirana,
»prodati« na temelju teh ponarejenih dokazov.
Ko nas neka izmed takih Dantovih hipotetičnih umetnin ne uspe prepričati,
lahko zato poskušamo razkrinkati njeno »ukano« na obeh teh ravneh.
Ad 1) Načini, na katere hipotetična umetnina v vsebinskem smislu ukani
bralca in ga prepriča, da je zanesljiv dokaz, so lahko zelo različni, prav v odnosu do
teh načinov, pa lahko ločim različne vrste hipotetičnih umetnin, izmed katerih Le
Cravat zastopa samo eno. Naj najprej te vrste identificiram.
(a) Prva hipotetična umetnina, ki jo Danto postavi, je kar cikel. 44 Cikel tvori
sedem hipotetičnih slik, ki so vizualno (skoraj) identične – gre za sedem na rdeče
pobarvanih pravokotnikov – razlikuje pa jih to, da so bile ustvarjene v različnih
obdobjih in da imajo najrazličnejše vsebine, kakor je razvidno iz njihovih naslovov.
Tako imamo najprej rdečo sliko, ki ima naslov Izraelci prečkajo rdeče morje. Gre torej
za sliko z judovsko-krščansko ikonografijo. Druga slika, prav tako homogeno rdeče
barve, je slika danskega portretista z naslovom Kierkegaardovo razpoloženje. Tretja
nosi naslov Rdeči trg (ang. Red Square) in je podoba Moskovskega trga. Četrta nosi
naslov Rdeči kvadrat (v angleščini prav tako Red Square) in je minimalistična
mojstrovina. Peta nosi naslov Nirvana in je metafizična slika v zen-budističnem
duhu. Naslednjo sliko, tihožitje, je naredil Matissov učenec in ima naslov Rdeči prt.
Sedma slika pa pravzaprav sploh ni slika, pač pa zgolj na rdeče pobarvano platno, ki
si ga je pripravil Giorgione, da bi naslikal svojo mojstrovino Conversatione sacra.
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Ko Danto prireja hipotetično razstavo vseh teh umetnin, pa zahteva eden izmed
neznanih umetnikov, ki mu je ime J. Vidistvari,45 od njega še, da na to razstavo
vključi tudi njegovo sliko, ki je tudi popolnoma rdeča, toda naslovljena Brez naslova.
Danto jo sicer sprejme, toda ima zadržke, saj se mu zdi slika preplehka, nima
globine in je ena izmed slabših J.-jevih umetnin.
Če pregledam podrobno vse umetnine v tem ciklu, lahko znotraj njega
identificiram pravzaprav dve vrsti hipotetičnih umetnin: hipotetične umetnine brez
avtorja in hipotetične umetnine z realnim avtorjem. Med slednje spadata portret
danskega portretista in tihožitje Matissovega učenca, v to vrsto pa lahko umestimo
tudi Le Cravat. Za hipotetične umetnine z realnim avtorjem je namreč značilno, da je ta
avtor lahko konkretna zgodovinska oseba (v primeru Le Cravat je to Picasso), lahko
pa je sicer fiktivna oseba, ki pa stoji v realnem času (danski portretist) ali pa ima
realnega »očeta« (Matissov učenec).
(b) V nadaljevanju Dantove knjige lahko nato identificiram mnoge hipotetične
umetnine, ki jih ustvari lik hipotetičnega umetnika J. Vidistvari. J. tako ustvari
Ogledalo, s katerim skuša parafrazirati mimetično teorijo umetnosti;46 ustvari tudi
Posteljo (posteljo razstavi kot čisti objekt, ne da bi jo kakorkoli poslikal ali fizično
spremenil), s katero skuša radikalizirati Rauschenbergovo Posteljo.47 To vrsto
hipotetičnih umetnin bi lahko poimenoval hipotetične umetnine s hipotetičnim avtorjem.
Znotraj njih pa lahko delim še hipotetične umetnine s hipotetičnim avtorjem in z realno
avtoriteto, kakršna je J.-jeva Postelja (avtoriteta je Rauschenberg); ter hipotetične
umetnine s hipotetičnim avtorjem izmišljene v celoti. Med slednje na primer sodi
umetnina, ki si jo Danto izmisli na temo prvega in tretjega Newtonovega zakona.48
(c) Zadnja vrsta hipotetičnih umetnin pa so umetnine, ki so sicer realne,
hipotetičen pa je ustvarjalni proces, v katerem naj bi hipotetična umetnina nastala.
So torej realne umetnine s hipotetičnim ustvarjalnim procesom. Taka je na primer
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J. Vidistvari (ang. J. Seething) je fiktivna oseba, ki si jo Danto izmisli, da bi ponazoril probleme, s
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hipotetična umetnina, ki jo lahko imenujem Poljski jezdec iz pralnega stroja. Kot
artefakt Poljski jezdec (sl. 11) seveda obstoji povsem realno (njegov avtor je
Rembrandt), toda Danto ga spremeni v hipotetično umetnino s tem, ko špekulira,
da bi lahko nastal naključno v pralnem stroju: »Predstavljajte si, da kar naenkrat
izvemo, da objekt pred nami, ki izgleda kot slika in nas spontano gane prav zato, ker
verjamemo, da je bil naslikan – na primer Rembrandtov Poljski jezdec – v resnici
sploh ni bil naslikan, pač pa je nastal kot rezultat, ko je nekdo vrgel večjo količino
barve v centrifugo, nato pa to zavrtel le zato, 'da bi videl, kaj se bo zgodilo.'«49

Sl. 11. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Poljski jezdec, 1655, olje na platnu,
114,9 × 135 cm, Frick Collection, New York.

Ker ji »po naravi« najbolj manjkata realna artefaktičnost in realen ustvarjalni
proces, nas skuša neka hipotetična umetnina zato prepričati tako, da simulira tak
kreativen proces, ki bi lahko vodil v realno artefaktičnost umetnine in bi se zdel
realno možen. Prav zaradi dvomljivosti simulacije tovrstne povezave pa po mojem
mnenju večini navedenih Dantovim hipotetičnim umetninam tudi spodleti. Naj to
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ponazorim samo na dveh najbolj očitnih primerih, ostale pa naj bralec »razkrinka«
sam.
Če pogledamo hipotetične umetnine z realnim avtorjem, imajo na prvi pogled
precejšen prepričevalni potencial, to pa zato, ker se zanašajo na moč realnega
avtorja, ki naj bi ustvaril hipotetično umetnino. Vendar pa so prav zato tudi bolj
občutljive za napake, saj lahko hitro podvomimo, da bi avtor tak sugerirani
ustvarjalni proces tudi izvedel. Tak dvom se meni osebno pojavi pri tihožitju
Matissovega učenca. S slednjo Danto očitno asociira na Matissovo sliko Rdeči atelje.
Toda slika Rdeči atelje je vse kaj drugega kot zgolj na rdeče prepleskana površina. Če
Danto misli, da bi se Matissov učenec iz Rdečega ateljeja naučil edino to, da je sliko
potrebno pobarvati na rdečo, to zgolj kaže, da Danto ne razume narave likovne
narejenosti Matissovih slik. Matissov učenec bi zato po mojem mnenju naslikal
umetnino z bistveno bolj kompleksno artefaktičnostjo, kot jo je sposoben
sproducirati vsak »malar«. Enako pa velja tudi za Le Cravat. Težko verjamem, da bi
Picasso naredil tako formalno banalno umetnino, kot jo mentalizira Danto.
Še bolj banalne in bizarne pa so realne umetnine s hipotetičnim ustvarjalnim
procesom, ki odnosa med realnostjo in izkušnjo ne simulirajo samo posredno, pač
pa direktno, saj si ustvarjalni proces dejansko izmislijo. S tem pa skušajo z
idealizacijo povsem odkrito nadomestiti realizacijo. Toda, premislite, kakšna je
vendar realna možnost, da bi Rembrandtova slika Poljski jezdec (ali pa katerakoli
druga) nastala v pralnem stroju!? Danto bi na to vprašanje verjetno odvrnil, da neka
minimalna statistična možnost vendarle obstoji in da prav na tej možnosti stoji
njegov dokaz. Vendar podobno kot taki statistiki ni mogoče pretirano zaupati v
realnem življenju, ji tudi v umetnosti ni dobro. Statistika sama je namreč nekaj
povsem … hipotetičnega. Zato bi lahko rekli, da v tem primeru, kot v znani
Brueghlovi sliki, slepec slepca vodi — hipotetično vodi in utemeljuje hipotetično.
Prav neverjetna se mi zdi Dantova drznost, da nas skuša prepričati v brezvrednost
artefaktičnosti, ravno s tem, da za to izrabi umetnika, ki je bil eden izmed največjih
mojstrov obvladovanja likovne realizacije in artefaktičnosti v zgodovini. Nikakor ne
morem razumeti, s kakšno lahkoto Danto kompleksen likovni proces, ki je pripeljal
do artikulacije likovne narejenosti omenjene Rembrandtove slike, reducira na igro
naključij znotraj pralnega stroja.

Dobro, pri določenih umetninah – kot je na primer Številka 1A (sl. 12)
Jacksona Pollocka ali pa še bolj kakšna izmed rjavkastih »polivk« Morrisa Louisa (sl.
13) – bi taki idealizaciji lahko morda lažje zaupali, saj je tam statistična verjetnost, da
bi slika nastala v pralnem stroju, vsaj navidezno višja in bližje realni verjetnosti
(čeprav tudi tam ne zares). Toda, ali bi iz tega lahko sklepali, da velja enako za vse
umetnine. Nikakor ne, ravno nasprotno, to pove le, da s stališča vrednosti likovne
narejenosti vseh umetnin v zgodovini ne moremo metati v isti koš, kot to želi
Danto. Prav zato pa Dantova teorija, kolikor bi ostala omejena zgolj na razlago
postduchampovske konceptualne umetnosti, po mojem mnenju ne bi bila posebej
problematična. Problematična je zato, ker skuša razložiti prav vse umetnine.

Sl. 12. Jackson Pollock, Številka 1A, 1948, olje in lak barva na platnu, 172,7 × 264,2 cm, Museum of
Modern Art, New York.

Sl. 13. Morris Louis, Rusa barva (Russet), 1958, sintetični polimer na platnu, 235,6 × 441,1 cm, Museum
of Modern Art, New York.

Ad 2) S stališča našega prepričanja o umetnosti so torej hipotetične umetnine,
kakršna je Poljski jezdec iz pralnega stroja, nekakšni slabo ponarejeni dokazi, ki jim ne
moremo zaupati prav zato, ker so očitno realno nemogoči. Kako naj namreč Poljski
jezdec iz pralnega stroja potrdi Dantovo tezo, če pa ni mogoče, da bi res nastal na tak
način?
Četudi bi nas Poljski jezdec iz pralnega stroja kljub tem ugovorom nekako
vendarle uspel prepričati in bi vstopil v drugo fazo argumentiranja, pa bi moral pasti
tam. Do zavajanja namreč ne pride zgolj zaradi slabe izmišljenosti samega dokaza,
pač pa tudi zaradi načina, kako ta ponarejen dokaz potem služi teoriji v
dokazovanju same sebe. Proces dokazovanja mora biti namreč zaradi neresničnosti
dokazov nujno zavajajoč oziroma mora temeljiti na zmotnem sklepanju, ki računa na
to, da bo bralec kljub nevzdržnosti nanj nasedel. Vsebinska nevzdržnost
hipotetičnih umetnin tako posledično implicira tudi metodološke probleme v
dokazovanju z njimi ter vodi v celo vrsto logičnih zmot.
V te logične napake lahko vstopim s pomočjo naslednjega vprašanja: Zakaj se
je Danto odločil pripisati narejenost-v-pralnem-stroju prav enemu izmed
Rembrandtovih del, ne pa kakšni izmed slik Morrisa Louisa, ki bi temu očitno bolj
ustrezale? Kot sem omenil že zgoraj, bi Danta induktivna generalizacija njegove
osnovne teze na vso umetnost, ki bi bila izvedena zgolj na podlagi nekaj primerov

postduchampovskih umetnin, vodila v logično zmoto prehitre posplošitve. Ker pa želi
Danto v svoji hegeljanski potrebi po totalizaciji tako generalizacijo kljub temu
narediti, si mora izmisliti dokaz, ki mu to bo to omogočal. Namen Poljskega jezdeca
iz pralnega stroja je zato prav v tem, da razširi spekter zgodovinskih dokazov in
dokaže vrednost Dantove teze tudi za umetnost v predduchampvskem času,
specifično, v Rembrandtovem času. Še bolj ambiciozen in velikopotezen pa je s tega
stališča že omenjeni cikel sedmih hipotetičnih umetnin, ki se pojavi v knjigi prav na
začetku.50 Danto pri tem ciklu poudari predvsem to, da imajo vse umetnine
identično artefaktičnost. Toda v resnici je bolj kot dejstvo, da vse umetnine
izgledajo enako, pomembno to, da naj bi bile narejene v času več stoletij, saj je prav
to tisto, kar Dantu zagotovi dovolj raznolik spekter kvazi-empiričnih dokazov za
induktivno generalizacijo, ki naj ne bi vodila v zmoto prehitre posplošitve. Seveda
pa se tako le zdi! Danto namreč s tem, ko si širši zgodovinski spekter »ustreznih«
hipotetičnih umetnin kar izmisli, v resnici izvede nekakšno sofistično logično
»ukano«, s katero se logične zmote prehitre posplošitve reši le navidezno. To
prehitro posplošitev namreč vseeno izvede implicitno, saj si drugače ne bi mogel
zamisliti hipotetičnih umetnih, ki bi mu omogočile izvesti induktivno generalizacijo
na vso umetnost. Ne smemo namreč pozabiti, da so Dantove hipotetične umetnine
že v samem izhodišču slabo izmišljeni dokazi, kar pomeni, da morajo zato že same
po sebi predpostavljati, kar naj bi dozdevno šele skušale dokazati. To pa ni
popolnoma nič drugega kot najbolj sofistična izmed logičnih zmot, to je »zmota
krožnega sklepanja«.51 Tisto, kar skuša namreč Danto dokazati s pomočjo svojih
izmišljenih umetnin, namreč že sam predpostavlja v svojih hipo-tezah, ki jih skuša
šele dokazati.52 Prav to pa je tudi eden izmed razlogov, da sem to vrsto navadnega
niča tudi poimenoval z izrazom »hipotetična umetnina«, saj želim opozoriti prav na
njihovo logično nevzdržnost. Z logičnega stališča hipotetična umetnina namreč ni
nič drugega kot hipo-teza, ki ne potrjuje ničesar drugega razen same sebe.
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Spoznavanje ima neko svojo naravno pot – spoznavno pot53 – ki sledi toku od
občutkov k teorijam. V tem toku se formira in neprestano tudi transformira neko
osnovno človekovo stališče do sveta, do življenja, nekakšno »vsakdanje znanje« 54
oziroma prepričanje o svetu, za katerega se zdi, kot da odseva nekakšen naravni red.
To prepričanje o svetu je začetek poti našega spoznavanja in predstavlja nekakšno
ozadje vsega našega delovanja in temelj reševanja problemov, ki nato zahtevajo
aktivacijo višjih spoznavnih procesov.
To izhodiščno prepričanje pa usmerja našo zaznavo in spoznavanje na dva
načina. Po eni strani, dokler ga nekaj ne zmoti, iz ozadja ekonomizira potek našega
orientiranja v svetu in nam preprečuje, da bi bili pozorni na vse, kar se dogodi. Po
drugi strani pa, ko opazi neskladje s samim seboj, stopi v ospredje in sproži proces
racionalne poglobitve, razložitve in oblikovanje znanja, ki prepričanje lahko potrdi,
poglobi, dopolni, lahko pa tudi povsem spremeni. V tem smislu je del našega
prepričanja o naravnem redu v življenju, da se človek rodi kot dojenček, nato
odraste v odraslega in umre kot starec. Zato na to nismo posebej pozorni, dokler se
ne srečamo s situacijo, ki nam skuša dopovedati ravno obratno (kot v začetku
omenjeni zgodbi F. Scotta Fitzgeralda). Takrat nas to vzpodbudi k razmišljanju, v
katerem si tako nenormalno pripoved razložimo kot fikcijo in znanstveno
fantastiko ali pa kot pomenljivo metaforo, ki nas potegne v premislek o naravi
življenja. Podobno je tudi z vizualnimi iluzijami, kakršna je Amesova soba (sl. 14).
Naša izkušnja z naravnim redom v svetu je oblikovala naše prepričanje o prostoru
tako, da se nam stvari, za katere vemo, da so enako velike, zdijo različno oddaljene,
če se v našem vizualnem polju kažejo kot različno velike. V Amesovi sobi pa se zdi
ravno obratno: osebe, ki jih vidimo in ki bi morale biti enako velike in različno
oddaljene, se nam zdijo različno velike, a enako oddaljene. To neskladje naše
zaznave z našim vsakdanjim vedenjem nas zato vodi v premislek in poglobitev
našega znanja. Ko odkrijemo, v čem je trik Amesove sobe, potem vemo nekaj več,
imamo reflektirano spoznanje o naravi naše zaznave.
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Sl. 14. Amesova soba.

Funkcija literarnih iluzij, kot je zgodba o Benjaminu Buttonu, in vizualnih
iluzij, kot je Amesova soba, je didaktična, zato »odkrito« zavajajo, saj skušajo
vzbuditi našo pozornost in aktivirati refleksijo problema, ki je naslovljen v iluziji.
Pozovejo nas k premisleku o svetu in bivajočem.
Poleg takih iluzij pa obstoji še druga vrsta iluzij, ki pa nočejo »odkrito« zavajati
in vzpodbujati k refleksiji, pač pa nas skušajo zaslepiti, da zaradi ekonomične
usmeritve zaznave in pretiranega zaupanja do pisca nepravilnost iluzije spregledamo
in je sploh ne prepoznamo kot iluzije ter zato delujemo naprej, kot da je vse v
najlepšem redu. To so ideološke iluzije, ki imajo ideološki namen. Te odražajajo
nekakšen hegeljanski odnos do stvarnosti, ki sledi načelu, da, v kolikor se dejstva ne
skladajo s teorijo, potem je pač toliko slabše za dejstva. S tem pa razkrivajo željo
človeka po vsemogočnosti, po totalnem nadzoru nad stvarnostjo. Prav takšen namen pa
imajo po mojem mnenju tudi Dantove hipotetične umetnine. Dantu, ki s svojo
provenienco razkriva, da je ponosen hegeljanec, je namreč najbolj pomembno, da se
njegova teorija uveljavi in da pridobi absolutno nadvlado v zadevah, o katerih je
govora. Tako kot želi Marek v svojih rokah pridobiti vso kontrolo nad svetom
živali, si zato želi tudi umetnostni teoretik, kakršen je Danto, zagotoviti nadzor nad
vsemi umetnost-tvornimi mehanizmi. Vendar pa tega nadzora nima, dokler je zgolj

interpret, saj se realnost, ki jo ustvarjajo realni umetniki, z njegovimi spekulacijami
pogosto ne sklada, s tem pa mu onemogoča želeno totalizacijo. Da bi zagotovil svoji
teoriji ustrezna dejstva, mora zato Danto postati nekakšen hipotetični stvarnik,
hipotetični umetnik, s čimer združi dve ključni moči v umetnosti: moč umetnika in
moč interpreta.
Čeprav se morda s takim hegeljanskih zanosom k totalizaciji na prvi pogled ne
zdi nič posebno narobe, pa prav na tak način potekajo tudi najbolj zlonamerne
ideološke konstrukcije, ki človeka s ponarejanjem dokazov in posledičnim zavajajočim
argumentiranjem prepričujejo v obstoj nečesa, kar ne obstoji in ga namerno držijo v
nevednosti, ker ga želijo izkoristiti. Dantov način, ko nas želi s ponarejanjem
dokazov prepričati v ponujeno interpretacijo umetnosti, je tako po mojem mnenju
mogoče videti prav kot nekakšno ideološko iluzijo.
Toda ko pri takih ideoloških iluzijah naposled le ugotovimo, da gre za iluzije,
takrat vzpodbudijo v nas še toliko močnejšo potrebo po refleksiji prepričanja o
naravnem redu, ki ga izpodbijajo. Zato je mene Le Cravat, ko sem naposled spoznal,
da gre v resnici za nekakšno umetnostno iluzijo, pritegnila ravno v premislek mojega
prepričanja o naravnem redu v umetnosti. Pri tem pa sem ugotovil naslednje.
Postduchampovske umetnine očitno implicirajo, da je način njihove artefaktičnosti
irelevanten za njihov umetniški status, prav zato pa so tudi navdihnile Danta za
njegovo teorijo. Toda iz tega pa ni mogoče tudi izpeljati, da je narejenost kot taka
nepomembna. Ne glede na to, kako irelevantna je namreč za Fontano njena
artefaktičnost, mora biti ta vseeno eksistencialno prisotna, saj drugače umetnina ne
bi bila realna in je sploh ne bi bilo. Nasprotno pa se mi zdi, da Danto izpelje ravno
to. Nekako zamenja nepomembnost načina, kako so postduchampovske umetnine
narejene, za nepomembnost artefaktičnosti kot eksistencialne kategorije nasploh.
To pa ga posledično vodi v prepričanje, da interpretacija ni samo nujni pogoj
umetnine, pač pa, da je zanjo že kar zadostni pogoj. Zato pa naposled tudi »ustvari«
umetnine, ki artefaktičnosti sploh nimajo — hipotetične umetnine.
Posledice takega popolnoma osvobojenega in visokoletečega sekundarnega
diskurza, ki danes očitno prosperira, pa so lahko katastrofične. Oboje dobro prikaže
anekdota iz Dobrega vojaka Švejka. Tako kot hipotetične živali imajo namreč tudi
hipotetične umetnine v primerjavi z realnimi umetninami dve prednosti, ki pa sta le
navidezni. Prva navidezna prednost je, da tistemu, ki si jih izmišljuje, dajejo

občutek, da svet nekako »popolnjuje«, da pravzaprav opravlja »božjo« funkcijo.
Druga navidezna prednost pa je njihova hermenevtična nezahtevnost. Pisanje teorije na
osnovi hipotetičnih živali in umetnin ne zahteva mazanja rok v neprijetni materialni
realnosti. Ni potrebno hoditi na različne konce sveta in živali ter umetnin
empirično izkušati in praesentia, pač pa je vse mogoče prav lepo elegantno opraviti
doma v naslanjaču. Toda ti dve prednosti lahko rezultirata v katastrofo. Ko se
namreč obe v nekem procesu teoretiziranja naenkrat zarotita proti realnosti ter pri
tem ni na voljo nikakršnega varovalnega mehanizma v obliki strokovne
odgovornosti, ki bi ohranjala realne živali in umetnine aktualne, takrat se te kar
naenkrat znajdejo na pragu izgona. Postanejo odvečne. Teorija dobi občutek, da za
svoje preživetje realnosti dejansko sploh ne potrebuje več, saj lahko zgolj z
izmišljanjem hipotetičnih živali in umetnin izgradi navidezno bolj popoln,
prepričljiv in vpliven teoretski sistem. Ko teorija spozna, da ni vitalno odvisna od
realnih umetnin, pač pa se lahko načeloma hrani tudi iz izmišljenih, lahko zato v
skrajni zahtevi implicira tudi umetnost brez (realnih) umetnin, umetnost brez
umetnikov — umetnost, ki ne živi več v realnosti in praksi, pač pa le v teoriji
umetnosti. Vsakemu interpretu se tako lahko prej ali slej pojavi naslednji dvom:
Zakaj bi sploh še potreboval realnost, če lahko s pomočjo hipotetične realnosti
izgradim svoj teoretski sistem bolj popolno in z manj napora? Zato ni prav nič
presenetljivo, da je v času Marekova urednikovanja revija Svet živali posledično
izgubila skoraj vsakršno referenco na realne živali. Postala je pravzaprav nekakšna
znanstvena fantastika. Podobno pa tudi s stališča analogno usmerjene umetnostne
hermenevtike ni prav nobene posebne potrebe več, da bi umetnine sploh zares
obstajale, saj bi lahko teoretiki načeloma utemeljili svoje teze kar na izmišljotinah.
Take katastrofične posledice seveda realno niso možne. Življenje umetnosti
namreč na srečo ni odvisno samo od kapric umetnostnih teoretikov, pač pa tudi od
umetnikov in njihovih eksistencialnih potreb. S stališča umetnikovega prepričanja o
umetnosti je namreč razlika med irelevantnostjo načina, kako je umetnina narejena
in dejstvom, da sploh je narejena, enako velika kot razlika med življenjem in smrtjo.
Kar je za teoretika zgolj nek majhen korak, je za umetnika prepadni preskok. S
čisto teoretskega stališča se omenjene posledice morda sicer ne zdijo tako strašne,
toda pomislimo, kaj bi to pomenilo za naše doživljanje. Predstavljajte si namreč svet
brez realne umetnosti, svet, ki bi ga napolnjevala samo hipotetična umetnost. To bi

bil svet, v katerem bi bilo mogoče umetnine samo vedeti, ne bi pa jih bilo mogoče
doživeti v živo. Taka umetnost bi morda sicer zadovoljila naše intelektualne potrebe
(kolikor jih je neodvisno od drugih doživljajskih potreb sploh mogoče zadovoljiti),
popolnoma pa bi pustila prazne druge vidike našega doživljanja, ki se lahko
aktivirajo samo v izkustvu in praesentia in ki so za naše življenje bistveni.
Hipotetičnih umetnin se namreč ne bi bilo mogoče dotakniti, jih povohati in
okusiti. Skratka, hipotetičnih umetnin ne bi bilo mogoče … ljubiti. S tem pa bi
umetnost izgubila ravno tisto, kar se zdi zanjo najbolj bistveno: da prinaša pred nas
življenjske dogodke in doživetja v posebej poudarjeni in potencirani duhovnotelesni obliki.
Zato je sreča, da svet umetnosti nikoli ni odvisen zgolj od vedenja, ki ga v
ospredje postavljajo teoretiki, pač pa tudi od drugih zahtev doživljanja, ki so jim v
prvi vrsti zavezani umetniki. Likovniki so namreč vitalno odvisni od senzualnih
artefaktov, saj so postali likovniki prav zaradi razloga, da bi umetnine ustvarjali v
realnosti, ne pa si jih samo izmišljali v umu. Umetnik mora svojo zamisel verificirati,
jo realizirati v »neprijetni« fizični stvarnosti, se je dotikati, vohati, okusiti in biti z
njo v živo. Tisto, kar torej veže umetnike (in tudi vse druge z materialno realnostjo
povezane ljudi) na realno prisotnost umetnine, je tako neka biološka vez, ki je
nobena umetnostna iluzija ne more izpodbiti. Prav zato, ker sekundarni diskurz
tega pogosto ne more dobro razumeti, pa lahko pride z umetniško ustvarjalnostjo v
konflikt. Izmed primerov hipotetičnih umetnin, ki smo jih srečali, na to najbolj
očitno opozarja Dantova hipotetična umetnina Poljski jezdec iz pralnega stroja. S
stališča interpreta je ta hipotetična umetnina lahko razumsko prepričljiva, s stališča
umetnika pa se kaže kot očitna neumnost, ki zgolj pove, da diskurz, ki jo postulira,
ne razume prav dobro vloge artefaktičnosti, občutenja in doživljanja v umetniškem
ustvarjalnem delovanju. Če se umetnostnemu teoretiku Dantovega kova tako sicer
lahko pojavi dvom o potrebnosti realnih umetnin za neko umetnostno
interpretacijo, saj mu je dovolj umetnine le vedeti, pa se umetniku tak dvom seveda
nikoli ne more pojaviti. In če ima Danto sicer prav, ko poudarja, da je interpretacija
nujni pogoj umetnine – s čimer povsem legitimno zagovarja stališče, da teorija
umetnosti bistveno prispeva k naravi umetnin in umetnosti – pa se očitno zelo
moti, ko predvideva, da je interpretacija tudi že zadosten pogoj za umetnino. S tem,
ko umetniki torej ustvarjajo realna umetniška dela, artefakte, neprestano poudarjajo

tudi drugo plat resnice o umetnosti, ki pravi, da umetnine tudi ni brez kreacije in da
so oni sami najprej tisti, ki ustvarjajo nujne objekte (artefakte), ki jih interpretacija
šele lahko umesti in ovrednoti.
Neka posebna konfliktna situacija v svetu – kakršna je bila zame hipotetična
umetnost – nas torej pripelje do tega, da svoja lastna prepričanja postavimo na
rešeto refleksije in jih pretresemo. Vizualne iluzije od nas zahtevajo refleksijo
naravnega reda v vizualni realnosti, umetnostne iluzije, kot so hipotetične
umetnine, pa refleksijo naravnega reda v realnosti umetnosti. Te namreč očitno
pričajo o tem, da danes dejstvo, »/…/ da se neartikulirana umetnina enostavno ni
dogodila /…/«, sploh ni več tako samoumevno in trivialno, kot smo še nedavno
mislili.55 Zato ni prav nič nenavadno, da sem v hipotetični umetnosti na eni strani
sicer začutil neke vrste grožnjo, na drugi strani pa predvsem raziskovalni navdih za
pričujočo disertacijo. Ker je namreč v naravnem redu mojega prepričanja o
umetnosti, da interpretativno delovanje kritika vselej prihaja za ustvarjalnim
delovanjem umetnika in da si zato interpretacija ne more umetnosti kar poljubno
izmišljati, pač pa mora ravno nasprotno slediti nekakšnemu moralnemu redu in
odgovornosti, ki se na osnovi naravnega reda oblikuje, me je hipotetična umetnost
tako motivirala prav k raziskovanju odnosa med umetniškim ustvarjalnim
delovanjem in umetnostnim interpretativnim delovanjem ter k premisleku tega, na
kakšen način naj slednji v umetnosti postopa.

55

Prim. Muhovič, Likovna umetnost …, n. d., s. 135.

č
č

č
č
č

č

Vsak pojav, ki ga v svetu opazimo, je zgolj vrh nekakšne ledene gore, katere večji del
se nahaja pod gladino in je očem skrit. Ta skriti del je družbena resničnost, katere
del smo mi sami, potujemo z njo in jo tudi spreminjamo, ne da bi se tega prav dobro
zavedali. Tudi v prvem delu disertacije obravnavani problem hipotetične umetnosti,
kakor se javlja v Dantovi teoriji, je tako simptom te nepregledne množice
prepletajočih tokov v kulturi, ki predstavljajo pogoje eksistence in delovanja človeka
v njej. Naloga, ki se pred menoj tako najprej postavlja, je, da poskušam identificirati
te pogoje človekove eksistence in delovanja v zahodni kulturi nasploh, nato pa tudi
specifične pogoje eksistence in delovanja na polju zahodne umetnosti.

č
K naravi zastavljenega problema bom poskušal pristopiti ob pomoči nekaj primerov
in anekdot, ki bodo, vsaj tako upam, razprle obseg zastavljene problematike.
Predstavljajte si, da listate monografijo nekega slikarja, na primer
Rembrandta. Obračate strani in povsem naravno se vam zdi, da vas določena dela
bolj pritegnejo, druga pa vas pustijo bolj ravnodušne. Ko tako listate, se gotovo ne
sprašujete o razlogih, zakaj vas je neko delo bolj pritegnilo in se vam zdelo bolj
vredno vaše pozornosti, pač pa enostavno sledite toku vašega izkustva. Moč, s
katero vas lahko neko umetniško delo ob takem prelistavanju pritegne, je lahko
zares izjemna. Moj prvi primer je tako namenjen prav ponazoritvi te moči. Gre za
prigodo protestantskega duhovnika Henrija J. M. Nouwena, ki v avtobiografski
anekdoti pripoveduje o tem, kako ga je nekoč Rembrandtova slika Vrnitev
izgubljenega sina (sl. 15), ki jo je videl na reprodukciji, tako pritegnila, da je več let
svojega življenja živel le za to, da bi to sliko končno doživel v živo. Ko se je to po
treh letih usmerjenih naporov naposled zgodilo, o tem presunljivo poroča: »Bil sem
torej tam. Stal sem pred podobo, ki je skoraj tri leta spremljala moje misli in
čustvovanja. Njena veličastna lepota me je obvladala. Njena veličina, večja od
naravne velikosti; njeni polni rdeči, rjavi in rumeni toni, njene globoke sence in
svetlo ospredje, predvsem pa os luči, osvetljene z objemom očeta in sina, obdana od
štirih skrivnostnih gledalcev — vse me je zajelo s tako močjo, da je prekosilo moja
pričakovanja. Bili so prej tudi trenutki, ko sem se spraševal, ali me bo izvirnik

morda razočaral. Bilo pa je nasprotno. Njegova velikost in veličastje sta vse drugo
potisnila v ozadje in me popolnoma ujela. Priti sem je res bilo priti domov. Medtem
ko so mnoge skupine turistov s svojimi vodniki naglo prihajale in odhajale, sem
sedel na stolu, pokritim z rdečim baržunom, pred podobo bival in gledal. Zdaj sem
jo res videl! /…/ Nekaj časa sem potreboval, da sem bil čisto pri stvari, da sem se
lahko zanesel, da sem zdaj res v navzočnosti tega, kar sem tako dolgo upal, da bom
videl. Bil sem preprosto srečen, da sem zdaj resnično sedel v Eremitažu v
Leningradu in lahko ogledoval izgubljenega sina tako dolgo, dokler sem hotel.«56

Sl. 15. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Vrnitev izgubljenega sina,
ok. 1668, olje na platnu, 262 × 206 cm, Hermitage, St. Petersburg.

Ko se znajdemo v takem vrtincu, v katerega nas prisotnost neke stvari, pa naj
bo to umetnina ali ne, potegne in nas premakne v to doživetje »preproste sreče«, se
ne sprašujemo, kakšen je pomen tega, kako to opisati in razložiti, pač pa se nam zdi,
da ima vse to doživetje smisel zunaj opisljivega in razložljivega, da je povsem dovolj
smiselno že samo zato, ker je. Če pa bi to doživetje vendarle skušali nekako
razložiti, pa bi gotovo vztrajali, da se to ni zgodilo zato, ker bi od nas to zahtevala
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neka družbena struktura, niti ne, da bi si to zahtevo postavili sami s svojim lastnim
razumom in voljo, pač pa se nam zdi, da je ta »premik« posledica neke notranje moči
stvari same, njene navzočnosti, ki je tako intenzivna, da nas premami in nas pozove,
da stopimo z njo v neposredno prisotnost, v kateri bi lahko to občutje še močneje
razvili. Ko se nam kaj takega zgodi, se nam zato tudi zdi nemogoče, da bi lahko kdo
kakorkoli odvzel ali pa razvrednotil smisel takega izkustva.
Toda vsak morda ne izkusi take moči, ki jo nek dogodek ali stvar na nas lahko
ima. Prav zato pa je pogosto do poročil o primerih, kakršen je zgornji, precej
skeptičen. Vprašanje, ali tak »nejeverni Tomaž« samo še ni imel te sreče, ali pa mu
to izkustvo kaj preprečuje, puščam zaenkrat odprto. Toda navajam drugi primer, ki
naj služi ponazoritvi ravno situacije, ki se zdi komplementarna prvi in v kateri se
zdi, kot da neposrednost in intenzivnost doživetja onemogoča plast nekih mučnih
in nenaravnih predsodkov.
V Ljubljani je potekal simpozij z naslovom Umetniško delo in diskurz. Simpozij je
bil mednarodne narave, plod organizacijskega sodelovanja med Akademijo za
likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane in Kunsthochschule iz Kassla.
»Nenavadna« situacija, ki jo nameravan nasloviti, je vezana na enega izmed
soorganizatorjev in predavateljev z nemške strani, umetnostnega teoretika in
filozofa, ki ga bom v nadaljevanju imenoval profesor Ničnevidi.
Profesor Ničnevidi v Ljubljano ni prišel sam, pač pa je s seboj pripeljal še
skupino svojih študentov, s katerimi so v dneh pred simpozijem spoznali
znamenitosti našega mesta. Predvsem jih je seveda zanimala naša slovenska
umetnost. Tako se je na njihovem programu povsem primerno znašla tudi Narodna
galerija v Ljubljani, za vodenje po njej pa sem bil zadolžen jaz. Ker so Nemci znani
po tem, da se na vse dobro pripravijo, so se tudi profesor in njegovi študenti na dela,
ki jih bodo lahko občudovali v Narodni galeriji, temeljito pripravili in se seznanili z
najmanjšimi podrobnosti o njih.
S profesorjem Ničnevidi tako skupaj hodiva po razstavnih prostorih in
ogledujeva umetnine, ki jih je profesor večinoma že »poznal«, saj se je že doma o njih
podučil iz reprodukcij in tekstov. Hočeš nočeš pa je vendarle naletel tudi na kaj
njemu popolnoma neznanega. In ob teh delih se je zgodilo nekaj, kar se mi je v
danem trenutku zdelo popolnoma bizarno. Profesor se je obrnil k meni in mi z
vprašujočim nasmehom rekel, da ne vidi prav ničesar, ker o delih, ki jih gleda, prav

ničesar ne ve. Ob tej izjavi sem se zdrznil, saj se mi je izredno nenavadno, da je
profesor Ničnevidi lahko tako sveto prepričan, da če nečesa ne pozna, potem tisto
zanj ne more imeti nikakršnega smisla. Dobil sem celo občutek, da ga tiste
umetnine v galeriji, ki jih ne pozna in s katerimi se ni seznanil že doma, motijo, ga
ogrožajo in so zanj neprijetne.
Ob tako lahkotni kapitulaciji profesorja Ničnevidi pred slikami, ki jih v galeriji
ni poznal, me je kar malo zmrazilo. Morda se zdi prvi primer naiven in patetičen,
toda v primerjavi z njegovo naravnostjo, se mi je zdela reakcija profesorja Ničnevidi
kot mučen krč, ko nekaj od zunaj preseka naravni potek dogodkov. Priznam, da
tudi sam takrat ob tistih delih nisem ravno doživljal trenutkov »preproste sreče«, o
katerih poroča Nouwen, toda v delih, ki sem jih gledal, sem kljub pomanjkanju
historičnega, ikonografskega in kontekstualnega vedenja videl kar precej. Zato se mi
je zdelo, da mora v primeru profesorja Ničnevidi biti na delu nekakšna prepoved in
prisila, ki mu veleva, da mora o umetnini vse vedeti in mu zapoveduje, da je to edini
način njenega izkušanja, ki je kaj vreden. Če pa vsega ne ve, pa si mora želeti, da mu
nekdo drug – v danem primeru torej jaz – od zunaj določi tisto, kar mora videti. Še
posebno nenavadno pa se mi je zdelo, da je bil profesor na ves ta občutek nemoči in
omejenosti ob nepoznanih mu delih ter na potrebo po tem, da mu mora nekaj od
zunaj določiti njegovo »videnje«, celo nekako ponosen.
Ta moja opazovanja, ki si jih najprej še nisem znal razložiti, pa so se nato
razjasnila v témi, ki jo je profesor Ničnevidi predstavil na simpoziju. Spraševal se je
namreč o identiteti umetnin in o tistem, kar jo tvori, njegova glavna teza pa je bila, da
umetnina nima identitete brez … diskurza. Kaj je s tem mislil? Termin »diskurz« je
profesor Ničnevidi očitno razumel na dva načina: prvič, kot proces družbenega
umeščanja in drugič, kot redukcijo vsega doživljanja na intelektualno in verbalnojezikovno interpretacijo, ki je glavno orodje tega umeščanja. Trditev, da umetnost
nima identitete brez diskurza in da brez njega sploh ne more obstajati, je torej zanj
pomenila, da umetnina nima smisla in vrednosti, če ni umeščena v družbeni
kontekst in da to identiteto pridobi le tako, da se o njej sprejema dogovore. Pri
pojasnitvi tega stališča se je profesor Ničnevidi naslonil tudi na Arthurja C. Danta
in njegovo znano sintagmo »Brez umetnostnega sveta (artworld) ni umetnosti«.
Teza, da umetnosti ni brez diskurza, se mi v danem trenutku ni zdela posebej
problematična (in se mi tudi danes ne zdi), saj zares ni mogoče zanikati, da je

identiteta umetnine tudi družbeno pogojena in da jo ta pridobi tudi v intelektualni
interpretaciji. Toda teza profesorja Ničnevidi je skušala biti kar se da radikalna.
Profesor Ničnevidi namreč ni zagovarjal samo stališča, da je umetnost diskurzivna
(pri čemer bi dopuščal, da je poleg tega tudi še marsikaj drugega), da identiteta
umetnine ne more obstajati brez diskurza (pri čemer bi dopuščal, da pogoji
eksistence in identitete umetnine koreninijo še kje drugje) in da jo je potrebno
interpretirati (pri čemer bi dopuščal, da jo je mogoče smiselno izkusiti tudi drugače
kot v intelektualni interpretaciji), pač pa, da je identiteta umetnine z diskurzom
povsem določena, da zunaj njega umetnina nima nikakršnega smisla in da drugače
kot v intelektualni interpretaciji umetnin ni vredno doživljati in osmišljati.
Za ponazoritev takega radikalnega stališča je za konec profesor Ničnevidi
podal še primer: edina razlika med Michelangelovim Davidom in nekim
brezobličnim blokom marmorja je v tem, da smo se glede prvega dogovorili, da je
umetnina, glede drugega pa ne. In edini razlog, da Michelangelov David ostaja
umetnina, je, da socialna mreža umetnostnega sveta določa, da moramo tako verjeti.
Ob takih tezah mi je postalo precej bolj jasno, v čem je bil vzrok profesorjeve
zagate v galeriji. Ker ni poznal diskurza, zanj tam ni bilo umetnin. Smisel in
identiteta umetnin sta se zanj namreč izčrpavala v tem, kar »strokovnjaki« o njih
pravijo, kar je bilo o njih že povedanega, kakšna kontekstualna matrica obkroža ta
dela ipd. Ker tega vsega ni poznal, so bile zanj slike le objekti tam zunaj, navadne
stvari, kot bi rekel Danto, ki bi jih bilo mogoče, če tudi v resnici o njih ne bi bilo
mogoče ničesar vedeti, vreči kar v smeti. In ker profesor Ničnevidi sam ni bil del
slovenskega umetnostnega sveta, si tudi ni smel diskurza okrog teh del kar izmisliti,
zato se je povsem logično obrnil name, ki bi moral vedeti.

Omenjena primera prikazujeta dve stališči človeka do sveta, ki ju bom kasneje v
odnosu do dogajanj v kulturi umestil v dva tokova eksistence ene kulturne
resničnosti — tokova, ki ju bom po Hansu Ulrichu Gumbrechtu imenoval kultura
pomena (ang. meaning culture) in kultura prezence (ang. presence culture). K značilnostim
teh dveh kultur bom prešel kasneje, na tem mestu pa bi s pomočjo tretjega primera

izpostavil nekaj, kar se mi zdi po eni strani njun skupni imenovalec, po drugi strani
pa tudi polje njunega medsebojnega trenja. To je diskurz.
Kot se bo kasneje izkazalo, predstavlja stališče profesorja Ničnevidi opisano
zgoraj, dominantno stališče sodobnih družbenih znanosti do stvarnosti, ki jih
poznamo pod oznako socialni konstrukcionizem. Če je Jacques Derrida trdil »Ne
obstaja zunaj-teksta«,57 potem te znanosti – samo v formi in ne tudi v skladu z
intenco te Derridajeve formulacije – trdijo: »Ničesar ni zunaj diskurza«,58 k temu pa
dodajajo še: »Vse je z diskurzom determinirano.«
Kaj ti zveneči tezi pravzaprav sploh pomenita? Postmarksistična sociologa
Ernesto Laclau in Chantal Mouffe ju na primeri potresa obrazložita takole:
»Dejstvo, da se vsak objekt konstituira kot objekt diskurza, nima nikakršne zveze z
vprašanjem ali obstoji svet zunaj misli /…/ Potres ali padec opeke je gotovo dogodek,
ki obstoji v smislu, da se zgodi tukaj in zdaj, neodvisno od moje volje. Toda le od
strukturiranja diskurzivnega polja pa je odvisno, kako ta specifična objekta
konstruiramo z izrazoma 'naravni pojav' ali 'izraz božje jeze'. Ne zanikava torej
dejstva, da taki objekti obstojijo zunaj mišljenja, pač pa, da se zunaj diskurzivnega
pogoja porajanja, ne morejo konstituirati kot objekti.«59
Seveda, torej ugotavljata Laclau in Mouffe, potres se zgodi zunaj in neodvisno
od diskurza, toda sam po sebi nima nikakršnega smisla in pomena, šele diskurz v
obliki intelektualne interpretacije, verbalnega jezikovnega izraza in družbene
umestitve determinira/konstruira potres kot »naravni pojav« ali pa kot »izraz božje
jeze«. Zunaj-diskurzivna realnost je pač zgolj »nujno zlo«, ki sama ne nosi nobenega
smisla. Teza »ničesar ni zunaj diskurza« torej ne zanika dobesedno eksistencialnega
obstoja nediskurzivnega (npr. naravne stvarnosti po sebi), pač pa zanika vsakršno od
diskurza in verbalne jezikovnosti neodvisno vrednost, smiselnost in pomenljivost
»tistega zunaj«. »Ničesar ni zunaj diskurza« in »Vse je z diskurzom determinirano« za
sodobne družbene znanosti tako pomeni, da nič nima smisla zunaj diskurza in da je
smisel vsega z diskurzom determiniran.
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Toda premislimo na kakšnih temeljih ti dve visokoleteči tezi sploh stojita. Ali
res nič nima pomena zunaj diskurza, kot se vpraša v naslovu svojega članka Anders
Michelsen.60 Če je namreč vse, kar je za nas smiselno, kar smemo in kar vodi naše
delovanje, določeno z diskurzom in konstruirano v verbalnem jezikovnem izrazu,
kako potem odgovoriti na sledeča vprašanja: »Kako to, da vsi ne počnemo istih
stvari? Kako to, da različno delujemo, da različno izkušamo, občutimo,
doživljamo?«61 Sodobne družbene teorije skušajo na to podati jasen odgovor: tudi
doživetje, kakršno je na primer zgoraj opisano Nouwenovo in za katerega se zdi, da
se osmišlja tudi v intimi zunaj diskurza, je v resnici zgolj iluzija in posledica tega,
kako diskurz določa naše doživljanje. Toda ta odgovor, čeprav je jasen in odločen,
pusti v nas nek grenak priokus, neko seme dvoma. Vsaj mene ne prepriča.
V premislek razloga, zakaj ne, podajam naslednji primer, za katerega naj služi
kar Lauclaujeva in Mouffejeva primera s potresom, ki je ravno v trenutku, ko pišem
te besede, precej aktualna. 6. aprila 2009 se namreč zjutraj zbudim v hotelu v
Londonu, prižgem televizijo in pogledam na teletekstu, kaj je novega. Zvem novico,
da je ponoči v italijanskem mestu L'Aquila prišlo do potresa, v katerem je, kot se je
kasneje izkazalo, umrlo približno 300 ljudi.
Ključno vprašanje je tako naslednje: Kakšen smisel je imel ta potres zame v
trenutku prebiranja novice? Njegov pretežni smisel zame je bil seveda žurnalistični,
torej odvisen od pomena, ki mi ga je posredoval medij televizije in verbalnega
jezikovnega izražanja. Toda, ali bi na osnovi tega izkustva pred TV ekranom lahko
trdil, da ima potres samo ta smisel in da se njegov smisel izčrpa v okviru pojmovne
definicije »potres« in medijskega poročanja o tem dogodku? Ali ne bi tako stališče
spregledalo nečesa bistvenega? Na primer tistega smisla, ki se zame razvije v
empatiji z ljudmi, ki so doživeli tragedijo. Ali pa smisla, ki bi se zame, bognedaj,
razvil takrat, ko bi se sam v trenutku in na mestu potresa znašel v živo in ga
neposredno doživel. Takrat potres zame ne bi bil niti dogodek brez smisla, niti zgolj
v diskurzu določen verbalnojezikovni izraz (npr. »naravni pojav«, »izraz božje jeze«
ipd.) ali medijska novica, pač pa bi postal nekaj osebnega in bolečega, kar je sicer težko
razložiti, vendar pa je to mogoče jasno in intenzivno občutiti. Šele ko ta skrivnostni
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smisel naravnega dogodka, ki ga ni mogoče pojmovno-jezikovno umeriti, ga
posredovati v diskurzu ter ga z diskurzom tudi določati in manipulirati, reduciramo,
se izkaže, da bistveno okrnimo naravo fenomena samega, predvsem pa ga naredimo
človeku izjemno tujega.
Ta primera s potresom pa se lahko povsem spontano še stopnjuje. Človek
lahko v potresu namreč tudi umre in, kot rečeno, v omenjenem potresu teh ni bilo
malo. Za nekoga pred TV ekranom, ki o potresu in smrtnih žrtvah posluša na
poročilih, je smrt bolj kot ne dvoje: dogodek tam zunaj, ki se je pač zgodil in se ga
ne tiče in pa pojem »smrt«, ki ima pomen, ki ga sporočijo mediji, ko povejo, da je
žrtev toliko in toliko. Bistveno drugačen pa je smisel smrti seveda za tistega, ki tam
na mestu potresa umira, pa tudi za tistega, ki bližnjega v potresu izgubi. Takrat se
zdi, da diskurz izgubi svojo determinirajočo vlogo. Ali ne pravimo prav zato, ker se
zavedamo absolutne neulovljivosti izkustva smrti, da v smrti ostane vsak sam, da je
»totalna drugost« in kot taka absolutno zunaj vsakršnega nadzora diskurza?
Doživetje smrti je seveda edinstveno te vrste. Ni pa edino! Podobno se mi zdi,
da velja tudi za druga intenzivna doživetja, kamor bi morda lahko postavili tudi
izkustvo umetnosti, kot je opisano zgoraj v primeru Henrija Nouwena. Zdi se, da
človek v takih doživetjih ostane vselej na koncu sam, nikogar ni, ki bi ga določal,
niti mu pomagal. Tako kot noben diskurz človeku ne more pomagati v trenutku, ko
ga navzočnost potresa vrže na tla in se mu zruši na glavo streha hiše – niti sam si ne
more pomagati! – tako tudi noben diskurz ne more človeka obvladati, ko ga »vrže na
tla« navzočnost umetnine. Seveda, diskurz pomaga zgraditi hišo v skladu z
uveljavljenimi normativi v stroki, pomaga človeka pripraviti na potres ter ga tudi
rešiti iz ruševin ali pa ga pokopati. Podobno diskurz prav gotovo tudi pomaga pri
načrtovanju umetnine, saj upošteva vedenje o preteklih umetninah, ustvarjeno
umetnino pa tudi pomaga umestiti v družbeni kontekst in jo ovrednotiti. Ko pa
pride trenutek potresa, se zdi, da diskurz v absolutizirajoči obliki naleti na svojo
mejo, saj celote ter intenzivnosti človekovega doživetja nikakor ne more opisati,
nadzorovati in umeriti. Ko pride trenutek, ko se pred umetnino človek znajde (ali
kot njen ustvarjalec ali kot njen interpret) sam s svojim telesom, v tistem trenutku je
diskurz le del posredovanja med človekom in svetom, pomemben del doživljanja pa
se nekako »preliva preko« in gre po svoji avanturistični poti.

»Prelivanja preko« diskurza, do katerih prihaja v intenzivnih in posebnih trenutkih
srečevanja med človekom in svetom, so nekaj, kar zahodna akademska javnost
pretirano ne ceni in na to gleda rahlo postrani, saj nerada sprejema vse, kar se zdi
neobvladjivo. Zato bom poskušal za začetek tovrstna doživetja (doživetja prezence,
kot jim bom rekel), v katerih se po mojem mnenju nahaja tudi srž umetniškega,
malo podrobneje osvetliti. Ker je doživetje prezence posebna vrsta izkustva, so
njegove korenine, korenine izkustva. Te pa so naslednje.
Človek je kot celota duha in telesa – logosa in toposa, kot bom včasih tudi rekel
– prvo izhodišče vsake kulturne produkcije. 62 Toda človek kot taka celota lahko živi
samo v interakciji z okoljem, s katerim se srečuje in se mora srečevati v izkustvu, da
lahko živi in preživi. Izraz »izkušnja« se zato nanaša prav na temeljno posredovanje,
v katerem organizem in okolje stopata v interakcijo in brez katere bi organizem
umrl. V okolju človek tako izpolnjuje svoje eksistenčne potrebe, hkrati pa okolje
človeku tudi postavlja pogoje za njegovo eksistenco, izkušanje in delovanje.
Okolje kot pogoj človekove eksistence tvorijo različne ravni. Človek kot
duhovno bitje v interakciji s soljudmi gradi okolje, ki je specifično človeško.63 To
okolje je družba. Družba je tipična, kar pomeni prvič, da ni enaka za vse ljudi na
svetu, saj ljudje različno mislimo in v družbenih sistemih širom sveta oblikujemo
različna duhovna občestva; in drugič, pomeni, da se relativno hitro spreminja v
skladu s spreminjanjem človekovega duha in socialnih interakcij. Toda, tako kot
duh lahko prebiva le v telesu in logos lahko eksistira le v toposu, tako tudi družbeno
okolje lahko prebiva le v naravnem okolju. Narava tako v biološkem kot v
geografskem smislu predstavlja najbolj prvobiten tip pogojev za človekovo delovanje
in izkušanje, v katerem se družba sploh lahko razvije. Ta tip omejitev pa ni tipičen,
pač pa arhetipičen, kar pomeni, prvič, da je enak za vse ljudi, neodvisen od kulture, in
drugič, da se spreminja zelo počasi. Družbe se spreminjajo v generacijah in v skladu
s spreminjanjem duha, toda narava in človekovo telo se v tisočletjih premakneta
komaj za milimeter.
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Človek torej živi in izkuša v okviru družbenih in naravnih pogojev eksistence,
v tem izkustvenem stiku z okoljem pa hkrati on preoblikuje svet in svet preoblikuje
njega. Izkušnja tako hkrati označuje usmerjenost organizma v svet kot tudi vstopanje
sveta v organizem in ima zato sočasno konotacijo pasivnosti in aktivnosti.64 Pasivnosti
zato, ker v izkušnji svet vstopa v organizem v zaznavi (pri čemer lahko v tem
primeru govorimo o izkušnji zaznavanja), aktivnosti pa zato, ker v izkušnji tudi
organizem vstopa v svet, ko v njem deluje in ga preoblikuje (pri čemer lahko
govorimo o izkušnji delovanja). Nobena izkušnja sicer ni nikoli samo zaznavna in
nobena nikoli samo preoblikovalna, pač pa je vsako izkušanje interakcija med
trpnostjo (ang. undergoing) in akcijo (ang. doing).65 In prav ta interakcija je tista, ki
delovanje opredeli kot specifično, saj lahko v nekem posameznem izkustvu
identificiramo tendence k enemu ali drugemu polu.
Notranjo strukturo vsake take izkušnje lahko opredelim kot kompleksno
matrico psihičnih dogajanj, ki se razpenja med dvema ekstremnima poloma,
občutenjem in pojmovanjem ter zaobsega odzive na nagonskem, emocionalnem,
miselnem, osebnostno-individualnem in kulturnem nivoju.66 Občutenje, kot že sam
izraz pove, je vezano na neposredno aktivacijo čutov in čustev ter tako označuje
pretežno emocionalni in introspektivni karakter izkušnje, pa tudi čutnega. V
angleščini ga izrazimo kot »feeling«, povezuje pa se tudi s tistim, kar označimo kot
»first-hand experience«, v nemščini pa kot »Empfindung«. Bistveno za občutenje je
torej, da do njega ne more priti, če ni prisotna neka neposredna stimulacija iz
zunanjega sveta ali iz našega notranjega sveta doživljanja. Občutja so intimni in
telesni dogodki — neponovljivi in enkratni ter nam posredujejo smisel stvari mimo
njihove verbalne jezikovne opredelitve. V občutenju se izkustvo vselej vtisne v
človekovo telo, mu daje nekakšno gotovost in občutek resničnosti. Zato pa občutij
tudi ni mogoče nikomur posredovati. »Občutenje je torej dvopomenski izraz in
dvonivojski proces ovrednotenja impulzov iz zunanjega in notranjega sveta, pri
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čemer ima to ovrednotenje zelo globoke filogenetske (arhetipične) in zelo intimne
ontogenetske (individualne) dimenzije.«67
Tudi pojmovanje oz. vedenje na drugi strani predstavlja ovrednotenje zunanjih
in notranjih stimulusov, vendar pa pojmovanje lahko poteka posredno, v distanci od
neposredne stimulacije in praesentia. Če uporabim zgornji primer s potresom, lahko
rečem, da je o potresu načeloma mogoče razpravljati neodvisno od stimulacije naših
čutov v samem potresu, občutiti pa ga mimo te stimulacije ni mogoče. Potres pač
lahko občutimo le tako, da smo v trenutku potresa tam prisotni.
Različno usmerjenost med občutenjem in pojmovanjem ter razliko v njunem
dometu nazorno okarakterizirata sintagmi »biti involviran« in »biti distanciran«.
Vsaka od teh dveh pozicij ima za človeka tako prednosti kot slabosti, bistveno pa je,
da človek po naravi vselej stremi k vzpostavitvi nekega ravnovesja med njima. Biti
distanciran od potresa in ga spremljati z distance tako omogoča, da situacijo
racionalno presodimo, si jo predočimo ter nato v skladu z razumno presojo
ukrepamo, toda hkrati pa nam to tudi preprečuje, da bi lahko res začutili skupaj s
ponesrečenci in izkušali tisto, kar izkušajo oni, ter, da bi, ker pač nismo tam
prisotni, tudi zares ukrepali. Po drugi strani pa biti involviran v potresu omogoča,
da ga intenzivno občutimo, smo v središču dogajanja in na dosegu roke, otežuje pa
nam, da bi se zbrali, racionalno nadzorovali naše delovanje in reakcije ter naravo
dogajanja reflektirali »objektivno«. V potresu se zato, da bi dosegli neko ravnovesje
med involviranostjo in distanciranostjo, tisti, ki so v njem udeleženi, skušajo zbrati
in kolikor se pač da pomiriti, tisti, ki niso predaleč, pa pohitijo na kraj dogodka, da
bi se involvirali in pomagali. Vsaj tako se zdi, da zahteva neka naravna logika našega
izkustva, za katerega bi lahko rekli, da je usmerjeno k celovitosti.
Za to celoto izkušanja se tako lahko uporablja tudi izraz celovito izkustvo, ki
morda zveni pretenciozno, toda v osnovi ni drugega kot opisni izraz, ki se nanaša na
celovit odziv našega organizma na sporočila iz zunanjega in notranjega sveta,
predvsem pa na potrebo po takem celovitem odzivu, ki je lastna vsakemu človeku.
Izkustvo torej ni nekaj, kar bi se dalo opisati zgolj z enim pridevnikom, pač pa je
kontinuiran tok »brez lukenj« in »mrtvih točk« 68 med različnimi in navidezno
izključujočimi se psihičnimi stanji, ki jih lahko razpnemo med dva komplementarna

67
68

Prav tam.
Prim. Dewey, Art …, n. d., s. 38.

pola, ki dajeta celoti izkustva poseben, skoraj paradoksen značaj: za izkustvo so
namreč prav zaradi te razpetosti v isti sapi značilne singularnost, neposrednost, telesnost,
involviranost, neponovljivost, intuitivnost in intimnost, ki so lastne občutenju; hkrati pa
tudi univerzalnost, posredovanost, abstraktnost, distanciranost, ponovljivost, refleksivnost
in javnost, kar je prevladujoči karakter pojmovanja, ki ga je mogoče in celo nujno
posredovati drugim ljudem v jeziku. Vsako izkustvo tako živi dvojno življenje —
življenje občutij in življenje misli, življenje izven diskurza in življenje diskurza.69
Tako celovito izkustvo pa v neki svoji določeni konfiguraciji lahko doseže tudi
neko posebno globino, neko posebno stopnjo pomembnosti, intenzivnosti in
kvalitete. In prav to je tisto, na kar želim opozoriti. Tisto namreč, kar predvsem
okarakterizira izkustvo Henrija Nouwena ob sliki Vrnitev izgubljenega sina, je neka
izjemna moč, ki za vsakdanja izkustva, ki so bolj ali manj rutinizirana, ni značilna,
pač pa pride na plano le ob zares signifikantnih življenjskih dogodkih, ki nas vržejo
iz privajenih izkustvenih tirov. V takih izkustvih, s katerimi smo se gotovo vsi že
kdaj pa kdaj srečali, se zdi, da pride v izkustvu do nekakšne epifanije (razodetja ali
razsvetljenja), ki prihaja iz nič in za nas, takrat ko se zgodi, postane vse, kar je
pomembno, vse, kar smo.70 Za tako izkustvo se tudi zdi, da ga spremlja nekakšna
nenadzorljivost trenutka — pride brez najave. »Celo tam, kjer obstaja pripravljenost,
na primer v koncertni dvorani, muzeju ali izbranem branju, se pravi vstop v nas ne
bo zgodil z aktom volje,« zato pravi George Steiner. 71 Sicer se zavedamo, da, ko bo
prišlo, bo udarilo na polno, toda ob tem se počutimo povsem nemočni, saj nimamo
nobenega zagotovljenega načina za njegovo produkcijo in ne vemo, kako
nadzorovati njegovo trajanje.72 To pomeni, da se vanj vsi počutimo nekako vrženi,
posrkani s strani nečesa zunaj našega nadzora. Namesto da bi si mi nekaj podredili
(obdržali, ponovili, načrtovali, izmerili …), se počutimo, kot da smo izgubili nadzor
in da si to nekaj podredi nas. »Pretres ob ujemanju – to je lahko nemo in skoraj
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nerazberljivo postopno – je v tem, da se človeka polasti tisto, česar naj bi se sam
polastil.«73
Ker takih izkustev ni mogoče priklicati z aktom volje, pa jih z aktom volje
tudi ni mogoče odvrniti, zato pa take nenajavljene in nepričakovane vstope
neodslovljivih gostov vsake toliko izkusi vsak človek, najsi bo njegova senzibilnost
še tako omejena in najsi bodo taka izkustva še tako v nasprotju z diskurzom. 74
Čeprav Nouwenov primer kaže, da je tako izkustvo lahko nekaj izjemno
prijetnega – trenutek »preproste sreče« – pa to seveda ni nujno, saj je lahko tudi
trenutek »preproste nesreče« in torej nekaj zelo mučnega. Lahko je izkustvo ob
rojstvu ali pa ob smrti otroka, lahko se razvije ob potegu prave ali pa napačne
poteze v sliki. Kar ga bistveno opredeljuje, je intenziteta in globina izkustvenega
rezultata, ne pa prijetnost ali neprijetnost občutenja. V resnici se zdi zanj bistveno
prav to, da nas v svoji intenzivnosti vselej sooči z našo lastno tujostjo, zato pa vselej,
ko mine – četudi je bilo v osnovi sicer prijetno – pusti nek trpek, melanholičen
priokus, neke vrste nostalgijo in občutek praznine.75 Zato pa ni nenavadno, da
mnogi tako izkustvo pojmujejo tudi kot nekakšno metanojo,76 pot skozi ogenj
prečiščenja, soočanje s samim sabo, ki človeka za vselej zaznamuje in zaradi katerega
človek postane bolj zrel, morda celo »boljši«. Tako pravi Steiner: »Spremeni svoje
življenje. /…/ Brezobzirnost resne umetnosti, literature in glasbe je popolna.
Prevprašujejo zadnjo zasebnost naše eksistence. /…/ Njegov namen je sprememba.« 77
Določeni jeziki poznajo za razlikovanje med vrednostjo vsakdanje in te prav
posebne izkušnje različne izraze. Posebno nazorna sta izraza v nemščini »Erfahrung«
in »Erlebnis«, medtem ko angleščina diferenciacije za ti dve vrsti intenzivnosti na
ravni enega izraza ne pozna, pač pa opiše »Erlebnis« s sintagmo »lived experience«. V
slovenščini pa za konceptualizacijo te vrednostne razlike lahko služi razlikovanje
med »izkušnjo« in »doživetjem«.
Če izraz »izkušnja« označuje predvsem dejstvo, da do psihosomatskih dogajanj
v organizmu (zaznave) in njegovih reakcij v svetu (delovanja) pride na osnovi neke
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zunanje ali notranje stimulacije in nekega zaznavnega ali produktivnega procesa, ne
opozarja pa na samo kvaliteto in intenziteto doživljajskega rezultata, ki nastane, pa
na drugi strani termin »doživetje« opozarja predvsem na kompleksnost in
intenzivnost premika v psihosomatski naravi organizma, do katerega neka izkušnja
pripelje. Taka izkušnja ni kot običajna izkušnja samo živeta, pač pa je do-živeta, kar
pomeni, da njen rezultat ni samo bežen simptom v toku izkušanja, pač pa še
posebno šteje, ima izjemen pomen za človekovo življenje. Vsi, da lahko sploh
preživimo, moramo živeti izkušnje, kar pa še ne pomeni, da vsaka izkušnja postane
do-živeta. Henri Nouwen je tako sicer imel izkušnjo o mnogih slikah, toda v tako
doživetje ga je pripeljala le izkušnja Izgubljenega sina.78

To so torej izkustva posebne vrednosti, ki jih je Nouwen sam označil kot izkustva
»preproste sreče«, filozof Hans Ulrich Gumbrecht pa takim izkustvom pravi
»trenutki posebne intenzivnosti« (ang. moments of intensity) ali »stanja sinhronije s
stvarmi v svetu« (ang. to be in sync with the things of the world).79 Kot ugotavlja
Gumbrecht, je glede tovrstnih doživetij najbolj intrigantno naslednje vprašanje: Pod
kakšnimi pogoji se tako doživetje lahko razvije ali kako se pride tja?80 Ker je doživetje
izkustvo, izkustva pa posredujejo med človekom in svetom, se zdi, da so s tem
vprašanjem povezane tri temeljne problematike, ki ustrezajo trem postajam na poti
izkustva: (1) problematika psihosimbolnih pogojev, kjer je ključno vprašanje: Zakaj
so taki trenutki intenzivnosti za nas nekaj posebnega in zato hrepenimo po njih? (2)
Problematika psihofizioloških pogojev, kjer se lahko vprašamo: Kako je tako doživetje
psihično strukturirano in na kakšen način ter s katerimi čutili je potrebno »zagrabiti« svet, da
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se razvije? Ter (3) problematika »objekta fascinacije«, ki naslavlja dileme: V kakšni
meri daje sam objekt pobudo za tako izkustvo, kakšne lastnosti mora imeti, da ga vzbudi v nas
in v kakšni meri so ti trenutki odvisni od različnih pogojev eksistence v neki kulturi?
Ad 1) Razmislek vprašanja, zakaj hrepenimo po doživetjih prezence, mi lahko
pomaga poiskati psiholog in filozof Erich Neumann, ki podaja psihosimbolno
razlago filo- in ontogenetske zgodovine človekovega izkušanja. 81 Neumann
ugotavlja, da se človek rodi v »enotno resničnost«, kar pomeni, da njegovo
doživljanje takrat še ni diferencirano na jaz in sebstvo, zavest in nezavedno.
Izkušnjo te enotne resničnosti zato imenuje »velika izkušnja enotne resničnosti«.
»Enotna resničnost« pomeni stanje biti, ki še ni razcepljena na zunaj in znotraj, na
včeraj in danes, danes in jutri, na moje in tvoje, na telesno in duhovno, zavestno in
podzavestno, »veliko izkustvo« pa stanje izkustva, ki še ni razcepljeno na vedeti in
občutiti. Ta faza, v kateri je človek pred vsakršno diferenciacijo svoje zavesti, je
tako nekakšna edenska faza pred predspoznanjske nedolžnosti in se pojavlja tako na
naravni ontogenetskega, osebnega razvoja kot tudi na ravni filogenetskega razvoja
vrste. Tej fazi z Jungom pravimo tudi matriarhalna faza, saj v tej fazi ontogenetskega
razvoja »/…/ eksistenca otroka na življenje in smrt odvisna od prehranjevalne,
varovalne, ogrevalne, usmerjevalne, urejevalne in izravnalne moči matere«. 82 Ker je
to faza čistega Erosa, v kateri je telesna povezava dveh prisotnosti – otroka in
matere – tako močna, da otrok celo svojega telesa ne ločuje od telesa matere, lahko
tako arhetipsko doživetje imenujem pradoživetje.
Vendar pa to pradoživetje v toku razvoja hitro prekine Adamov padec, ko v
enotnost praodnosa otroka z materjo vdre arhetip očeta, Logos, ki začne utelešenje
jaza. To povzroči nekakšno uničenje izvorne resničnosti, ki ga večina svetovnih
religij razume kot izvirni greh in kot izneverjenje, ki je za človeka vir
eksistencialnega nelagodja. Če je biti-eno z »veliko materjo« v matriarhalni fazi
nekaj povsem neodvisnega od kulturnih pogojev in individualnih karakteristik, saj je
ta praenotnost doživljanja enaka za vse otroke po svetu, pa je arhetip očeta, Logos,
tisti, ki ustvari individuume, ki v interakciji gradijo družbeno specifične razlike. V
tem smislu je vdor Logosa in posledični razcep enotnosti doživljanja seveda nekaj za
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človeka nujno potrebnega. Šele s tem razcepom se namreč človek tako individualno
kot socialno konstituira. Prav s tem izpadom iz »pleromatične faze« in
»embrionalnega leta« je zato povezan tudi nastanek umetnosti, ostalih strok (religije,
znanosti) in kulture nasploh. Sam želim opozoriti predvsem na psihosimbolno
vlogo, ki jo po tem »vdoru« Logosa pridobi umetnost.
V matriarhalni fazi še ne moremo govoriti o umetnosti, saj se zdi, da lahko ta
izvršuje svojo funkcijo šele po Adamovem padcu, ki je pred tem človek svetu še ne
more naložiti. Potrebe po umetnosti v edenski fazi namreč ni, ker ni Logosa, ki
razcepi zavest in vzbudi bolečino ob zavedanju praznine in izgube otroškega pražitja
v participation mystique.83 »V Edenu najbrž ni bilo potrebe po knjigah oziroma
umetnosti. Kar je odtlej nepogrešljivo, pa govori o pritiskanju velike bolečine.«84
Človek torej po izgubljeni veliki izkušnji iz matriarhalne faze neprestano
hrepeni in kliče po vnovični odrešitvi od bremena izgube otroštva, po odrešitvi od
izvirnega greha.85 Ker pa to ni želja po resignaciji in dejanski vrnitvi v matriarhalno
fazo nedolžnosti, pač pa po vzpostavitvi vnovične enotnosti po Adamovem padcu,
mora ta pot iti v nekakšno veliko izkušnjo po Adamovem padcu, ta pa gre lahko le
preko logosa samega v neko nadenotnost matriarhalnega in patriarhalnega. Zato
Michael J. Blee to opiše takole: »Tako stanje ni nekaj izmišljenega, pač pa ga lahko
najdemo v intuitivnih in nezavednih skupnostih, v katerih je raven nezavedne
popolnosti dosežena s popolnim predajanjem neposrednosti izkušnje, kjer vse stvari
postanejo 'neposredna realnost'. Tak razvoj seveda ne implicira neke reverzije v
stanje primitivnega /…/ pač pa progresijo k 'super-zavedanju'; ne gre za zanikanje
racionalnega, pač pa za negovanje nakopičenega znanja v resnično človeške
namene.«86
Ena izmed temeljnih poti za dosego te velike izkušnje po Adamovem padcu pa
je prav umetnost. Ko se »klic po materi« in »klic po očetu«, oba v svoji polni moči,
nekako ujameta, takrat se zgodi »velika umetnina« ter pride do »odrešitve«. In
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doseganje tega je po mojem mnenju tista edinstvena moč umetnosti, pri čemer je
nič ne more nadomestiti.87
Ad 2) Razmislek problematike, kako je takšno doživetje psihično strukturirano in s
katerimi čutili je potrebno »zagrabiti« svet, da pride bolj do izraza, mi ponuja beseda
prisotnost ali prezenca,88 s katero bom poskušal opredeliti njegovo najbolj temeljno
karakteristiko. »Beseda 'prisotnost',« pravi Gumbrecht, »se ne nanaša (vsaj ne v
večinski meri) na časovno, pač pa na prostorsko razmerje do sveta in do objektov.
Nekaj, kar je 'prisotno', je predvidoma oprijemljivo za človekove roke, kar implicira,
da ima lahko neposreden oz. takojšen učinek na človekovo telo.« 89 Izraz
»neposrednost«, s katerim Gumbrecht opiše tako izkustvo, se morda zdi naiven,
toda izraža prav tisti občutek pristnosti, ki človeka v tem doživetju prevzame. Ker se
človeku zdi, da je to izkustvo povsem pristno, da ga torej ne zavaja, vara ali kar koli
drugega, potem verjame, da je s stvarmi v svetu res prišel v nek neposredni stik (in
sync, kot pravi Gumbrecht), ne glede na dvome različnih skeptikov.
To doživetje torej v prvi vrsti zahteva biti v živo (lat. in praesentia esse), v
neposrednem čutno-telesnem stiku s stvarjo, prav zato pa ga lahko poimenujem
doživetje prezence. Ni mogoče brez teles in ne da bi bili med telesi. Je doživetje telesa
ob telesu in zato nujno erotično,90 saj namesto zgolj intelektualnega osvajanja objekta
s strani subjekta, zahteva predvsem predajanje objektu. Glavna izkustvena
komponenta takega doživetja se zato zdi občutenje, saj je prav za občutenje
značilno, da ga je mogoče doseči le v neposrednem telesnem stiku s stvarmi,
bistveno težje pa je vanj vstopiti posredno, preko »druge roke«, v vživetju.91
Toda, čeprav se morda zato zdi, da pojmovanje in refleksija nista neobhodno
potrebni dimenziji takega doživetja, pa je potrebno opozoriti, da sta zanj vendarle
bistveni, saj tvorita nekakšno podlago, preko katere se občutje lahko »preliva«.
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Anticipacija in zavedanje namreč šele ustvarjata potrebno napetost, v kateri
občutenje doseže svojo moč. Zato se zdi, da je intenziteta doživetja prezence
bistveno odvisna od vedenja v dvojnem smislu. Vedenje na eni strani ustvarja
pričakovanje, anticipacijo in s tem tudi strah pred izgubo, na drugi strani pa s
sposobnostjo refleksije in generiranja spomina (nekakšnega uspominjanja) še
potencira moč, globino in daljnosežnost doživetja, saj ustvarja potrebo po
prezentifikaciji doživetega v spominu. Seveda pa to ne pomeni, da mora komponenta
vedenja v doživetju prezence vse razumeti in umeriti. Ravno nasprotno, mora
razumeti, da vsega ne more razumeti, da vsega ne more diskurzificirati in da je njegova
ključna vloga predvsem v tem, da se čudi temu, kako ga občutenje preliva, kako se
mu doživetje ne pusti ujeti. Vedenje lahko tako doživetje le povabi in ga sprejme,
lahko po njem hrepeni, se ga spominja in ga ponovno pričakuje, ne more pa ga
prijeti, napovedati, umeriti in nadzorovati. Pojavi prezence zato za nas vselej
prihajajo kot nekakšni učinki prisotnosti in prelivi občutenja, saj so nujno zaviti v
»oblake in blazine pomena«.92 Le zato, ker je skoraj nemogoče, da stvari in pojave ne
bi »brali« ter jim pripisovali pomenov, imajo lahko trenutki intenzitete – torej, ko
nam nekako uspe, da stvari doživimo onkraj meja diskurzivnega – tako posebno
epifanično moč. Za doživetje prezence je torej značilno nekakšno pulzirajoče gibanje
med učinki prisotnosti (ang. presence effects) in učinki pomena (ang. meaning effects), kar
ustvari v njem vzdušje nekakšne provokativne nemirnosti.93 Hkrati namreč želimo z
vedenjem ta doživetja kar se da usvojiti in vtisniti v naš spomin, hkrati pa je v nas
vselej prisoten strah, da bi prav s tem te učinke zmanjšali.
To »guganje v psihičnih koordinatah časovnosti«,94 kot mu pravi Steiner, pa ni
le guganje med vedeti in občutiti, pač pa – kar ni nepomembno – tudi med
sprejemati in dajati.95 Prav tako kot se po eni strani namreč bojimo, da bi pretirano
pojmovanje odgnalo trenutke prezence in po drugi strani vemo, da brez pojmovanja
teh sploh ne bi bilo, pa se po eni strani tudi bojimo, da bi te trenutke pregnala naša
prevelika aktivnost, toda hkrati vemo, da moramo za te trenutke tudi nekaj
narediti, se vanje dobesedno prigugati in ne samo čakati, da bodo prišli. Moramo se
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torej hkrati aktivno gibati, ko je potrebno, pa obstati in biti čuječi. Tako kot prihaja
doživetje prezence kot nekakšno vrenje občutenja preko vedenja, tako tudi prihaja
k nam kot oaza mirovanja na ozadju nekega intenzivnega predhodnega in
naknadnega delovanja. Ponovno lahko to opazujemo pri Henriju Nouwenu.
Nouwen je moral za svoje doživetje biti aktiven, moral je prepotovati ves svet, toda
nato, ko je bilo to najbolj potrebno, se je moral ustaviti, se prepustiti in sprejemati.
Ker sta občutenje in neposredni stik s svetom bistveni komponenti doživetja
prezence, pa velja posebej opozoriti tudi na vlogo čutov v tem doživetju, saj so prav
čuti glavni vir občutenja in neposrednega stika človeka s svetom. Senzorne sisteme
namreč razlikujemo prav na temelju specifičnosti dražljaja – torej specifične vrste
materialne prisotnosti – ki so jo sposobni sprejeti iz okolja.96 Gledano v celoti, vsi ti
čuti seveda pripomorejo k polnosti doživetja, vseeno pa se zdi, da imajo določeni
čuti pri tem opaznejšo vlogo. Te čute psihofiziologi imenujejo telesni čuti.97 Temeljna
vloga telesnih čutov je, da zagotavljajo direktni, neposredni stik telesa s svetom
(preko kože, mišičnih senzacij) ter izkustvo celote telesa v prostoru. To pomeni, da
pomembnost telesnih čutov za doživetje prezence izhaja predvsem iz tega, da se s
svetom neposredno stikajo, so zato intimni in niso kot drugi zgolj distalni čuti. S
somatosenzornimi čuti, specifično s tipom, se tako spravimo v neposredni telesni
kontakt preko kože in mišičevja, kar nam omogoča najbolj intenzivne senzorne
doživljaje. To je najlepše vidno pri dojenčkih, ki se prav zato, ker lahko tako
najintenzivneje doživijo, dotaknejo vsega, kar jim pride na pot in to tudi vzamejo v
usta, da bi to tudi zaužili.98
Če sedaj s telesnimi čuti primerjam čut vida, hitro ugotovim bistvene razlike.
Vid se razvije kasneje kot telesni čuti (pogojno bi lahko rekli, da v patriarhalni fazi
razvoja), omogoča telesno distanco (je distalen čut), daje večji pregled nad stvarmi in
omogoča prepoznavanje relacij med njimi. Zato pa posledično vodi tudi v
intelektualno distanco. Prehod iz matriarhalne faze, v kateri dominira Eros, v
patriarhalno fazo, v kateri dominira Logos, je tako neposredno povezan tudi z
vedno večjo prevlado vida, ki omogoča refleksijo in krepi logos.99
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Razlika med telesnimi čuti in drugimi čuti, kot je vid pa ni prisotna samo na
ravni njihove senzorne in zaznavne funkcije. Še bolj bistvena razlika sega na raven
njihove motorične funkcije in proizvajalne sposobnosti. Distalni čuti sami po sebi
namreč ne morejo »storiti« ničesar, saj so »obsojeni« zgolj na recepcijo in refleksijo
od daleč. Nasprotno pa je glavna funkcija telesnih čutov prav to, da omogočajo
gibanje in proizvajanje. Tip nam tako omogoča, da lahko s svetom rokujemo,
propriocepcija, kinestetika in čut za ravnotežje pa, da se v svetu lahko prigibljemo v
rokovanje. S telesnimi čuti sveta torej ne samo zaznavamo, pač pa ga tudi
preoblikujemo, zato pa so distalni čuti v funkciji proizvajalne izkušnje nujno
podrejeni telesnim čutom, jim pomagajo pri njihovem delovanju. To pa na nek
način tudi pomeni, da v svetu polno prisoten ni mogoče biti zgolj s pomočjo vida in
distalnih čutov, saj so ti omejeni na »fizično distanco«, ki vselej vodi tudi do erotične
distance. Erotični stik, ki je, kot rečeno, temeljna karakteristika doživetja prezence,
zahteva taktilnost in telesni stik ter nas dobesedno sili v delovanje, medtem ko nas
logični stik, stik z distance, prepričuje predvsem v intelektualno motrenje. Ob tem je
sicer nujno omeniti pomembno zmožnost vidne zaznave, da integrira senzorne
funkcije telesnih čutov, predvsem tipa. Toda še bolj nujno je opozoriti, da je ta
integracija mogoča šele, ko je do telesnega stika predhodno dejansko prišlo. Če se
nikoli zares ne dotaknemo in nečesa ne objamemo, tudi ni mogoče posredno
»otipati« in »objeti« z vidom. Zgolj z gledanjem od daleč potresa tako ni mogoče
doživeti; mogoče si ga je sicer prezentificirati, toda le, če smo ga kdaj že doživeli.
Ad 3) Izhodišče za premislek tretje problematike pa lahko najdem v izkustveni
naravnanosti otroka, ki ima vse ljudi, stvari in dogodke za nekakšne objekte
fascinacije, kot Gumbrecht pravi stvarem, dogodkom ipd., ki uspejo v neposrednem
stiku aktivirati posebna doživetja. Tako se otrok seveda v prvi vrsti navdušuje nad
materjo, vendar pa tudi nad različnimi drugimi stvarmi in dogodki v svetu. Otrok si
vse stvari »/…/ vzame k srcu. Dobesedno«.100 Kot pravi Steiner, so zanj stvari in
dogodki nekakšni klicalci in pozivalci, ki ga »/…/ vpeljejo (ga) tako v radost, kakor v
bojazen«.101 To pomeni, da otrok neko stvar, nek dogodek, zgodbo, ki mu jo
100
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povemo, povest, ki mu jo preberemo, vzame nepojmljivo zares, ji popolnoma
verjame in absolutno zaupa. Na ta način »/…/ v zaupnem občevanju z živostjo in
substanco svojih domišljijskih klicalcev preizkuša in zbira sestavine svojega
rojevajočega se sebstva /…/«.102
Ta neposrednost se pri odraslih nato vse bolj manjša. Stvari za odraslega
večinoma ne funkcionirajo kot klicalci – to bi bilo v resnici za naše izkušanje tudi
prenaporno, saj nimamo več take absorpcijske kapacitete kot otroci – pač pa kot
nekaj, s čimer rutinizirano rokujemo in manipuliramo na osnovi ustaljenih navad in
kulturnih določil. Niso objekti fascinacije, pač pa kot bi lahko rekel, »objekti
nefascinacije«, nekakšni abjekti (iz lat. abiectus – 'vržen, potrt, oslabljen, malodušen,
brez poleta'), vendar ne toliko v smislu fascinacije nad zavrženim in nagnusnim, kar
ta beseda označuje v sodobni kritični teoriji, pač pa v smislu objektov, ki ne
sprožajo nikakršne posebne odzivnosti v človeku, so nekako oslabljeni, zato gre
človek mimo njih, ne da bi jih sploh opazil.
Vendar pa vsake toliko tudi odrasel človek naleti tu in tam na objekt
fascinacije, ki ga pokliče in ga pritegne v doživljajsko avanturo. Ker vsaka stvar in
vsak dogodek tega očitno ni sposoben storiti, pač pa mora biti nekaj posebnega,
potem se pri obravnavi doživetja prezence ni mogoče osredotočiti samo na stran
tistega, ki sprejema (kako ta sprejme in kje ta sprejme), pač pa se je potrebno
vprašati predvsem po značilnostih objekta ali dogodka, ki lahko tako izkustvo
motivira tudi pri odraslem. Kot prvo, je doživetje prezence od objekta fascinacije
seveda odvisno v eksistencialnem smislu: To »guganje« se namreč lahko sproži le tedaj,
ko »'klicalec' pride na naš prag«.103 Prvi pogoj je torej, da mora biti klicalec prezenten
in da ga lahko izkusimo in praesentia (hipotetične umetnine zato več kot očitno
odpadejo). Toda to, da se neka stvar zgolj pojavi pred nami, še ni dovolj. To je le
nujni, a ne tudi zadostni pogoj. Zato je, kot drugič, doživetje prezence od objekta
fascinacije odvisno tudi v operacionalnem smislu, saj ta klicalec ne more biti kakršen
koli, pač pa mora imeti neke posebne lastnosti, s katerimi lahko pokliče in fascinira.
Ker bo vprašanju specifične narave takega objekta fascinacije v likovni
umetnosti namenjene več pozornosti drugje, naj na tem mestu omenim le naslednje.
Doživetje prezence se kot vsako izkustvo razvije v odnosu do arhetipičnih naravnih
102
103

Prim. prav tam.
Prim. Steiner, Resnične …, n. d., s. 156.

pogojev na eni strani in v odnosu do tipičnih družbenih pogojev na drugi. Toda zdi
se, da je pri njem arhetipična dimenzija vseeno bolj poudarjena in pomembna kot
pri drugih izkustvih, saj združuje vse ljudi na osnovi v otroštvu izgubljenega arhetipa
velike matere. Zato je posledično tudi za objekte fascinacije karakteristična neka
arhetipska univerzalnost, ki zna pritegniti ljudi onkraj kulturnih in družbenih meja.
Sicer je res pomembno, da ljudje ne doživljamo prezence ob enakih umetniških
delih – nekomu se »naježi koža« ob Rubensu, drugemu ob Rembrandtu – kar očitno
implicira, da obstojijo v tem doživetju pomembne kulturne in individualne
preference. Toda še bolj fascinantno je, da človeka iz ene kulture lahko fascinira in
pritegne v doživetje umetniško delo iz druge kulture. Zato se postavlja naravno
vprašanje, zakaj je tako. Ker je človek sposoben doživeti umetnine tudi, če
njihovega kulturno specifičnega pomena (npr. ikonografije) ne pozna – včasih prav
zato! – in mu zato te umetnine v strogo intelektualnem smislu nič ne pomenijo, to
kaže, da lahko umetnine s človekom kljub temu nekako komunicirajo, mu
posredujejo nek smisel, ki gre onkraj vedenja. To pa po mojem mnenju nakazuje, da
se taka doživetja predvsem posredujejo s pomočjo tistih lastnosti objekta, ki niso
kulturno specifične, pač pa je njihova komunikacijska sposobnost bolj arhetipične
narave in lahko zato doseže vse ljudi tega sveta. Jezik, ki omogoča tako arhetipično
pred in onkraj semantično komunikacijo, pa je pravzaprav jezik njihove likovne
narejenosti, ki mu bom kasneje z Milanom Butino rekel likovni jezik. Objekti, ki
govorijo v likovnem jeziku, tako ne sporočajo ničesar v klasičnem smislu, pač pa
predvsem komunicirajo z nami svoj način, kako so. Zato pa ne privlačijo toliko zaradi
tega, kaj pomenijo (saj tega ne vemo in tega likovni jezik tudi ne sporoča), pač pa
privlačijo zaradi načina svoje prisotnosti (saj edino to lahko občutimo in doživimo).
Le zato, ker govorijo v likovnem jeziku, je mogoče, da me lahko likovni artefakti,
četudi o njih ne vem skoraj ničesar, neizmerno fascinirajo.

Zdi se, da je v sodobni zahodni kulturi na prezenci baziran odnos človeka do sveta
postal bolj izjema kot pravilo. Intimnega stika s stvarmi in ljudmi ne cenimo toliko,
kot cenimo postavljanje v presojajočo distanco. Pri tem pa nam ni dovolj samo
distanca, iz katere lahko umerimo stvari po sebi (ali vsaj mislimo, da to počnemo),
pač pa nas vse bolj zanima distanca, iz katere lahko poleg tega opazujemo še
opazovanja sama, primerjave, kaj so drugi o stvareh že povedali, kaj so drugi videli,
kaj so drugi mislili. V taki naravnanosti se nam izkustvo Henrija Nouwena zato zdi
nekako zaslepljeno, s tem pa nek nepotreben šum v izkustvu, ki nam zgolj zakriva
pot do jasnega pomena ter ga je zato potrebno odstraniti.
Tako se zdi, da lahko prav dva primera (primer Henrija Nouwena in primer
profesorja Ničnevidi), s katerima sem ta drugi del disertacije začel, vidim kot
simptoma dveh temeljnih usmerjenosti, ki jih neka kultura lahko zavzame. Po
Hansu Ulrichu Gumbrechtu ju bom imenoval kultura prezence in kultura pomena.104
Temeljna diferenca med tema dvema kulturama se kaže v stopnji
funkcionalizacije človekovega odnosa do sveta. Dominantno usmerjenost kulture
prezence tako odraža želja po biti s stvarmi v neposrednem in nekako
brezinteresnem stiku, po doživetju, v katerem si sveta ne skušamo tako ali drugače
podrediti in mu na silo vsiliti neke funkcije, pač pa želimo z njim preprosto (so)biti.
Na drugi strani pa je temeljna karakteristika kulture pomena, da skuša človekov
odnos do sveta na vseh ravneh funkcionalizirati, to pa zahteva distanciranje od
prisotnosti stvari v konceptualno oddaljenost, iz katere je mogoče izvajati
najrazličnejša preplastenja, maskiranja in »zatemnjevanja« prezence s tisoči pomeni.
Gumbrecht dualizem kultura prezence in kultura pomena v humanistiko vpelje z
dvojnim namenom, ki mu bom tudi sam sledil. Prvič zato, da bi opozoril, da je
ekskluzivni status funkcionalističnega intelektualizma kot edinega pravilnega in
celo možnega načina osmišljanja stvari, izjemno problematičen. To pa predvsem
zato, ker takrat, ko se za trenutek ustavimo in smo s stvarmi skupaj samo so-prisotni
v tišini, izjemno veliko pridobimo. Ker narava takega doživetja seveda ni samo
surovo senzualna, poudarjanje teh vrst izkustev znotraj humanistike ne skuša biti
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poziv k nekemu vulgarnemu materializmu, pač pa je zgolj apel k temu, da bi znali
tudi v takih izkustvih prepoznati vrednost in pomembnost. Poudarjanje tovrstnih
doživetij zato tudi ne skuša biti manifest proti kartezijanski dediščini, ki je, kot
bomo videli, zaznamovala zahodno kulturo in jo poudarjeno usmerila proti kulturi
pomena, pač pa le opozorilo, da način funkcionalističnega prisvajanja, ki ga ta
dediščina privilegira, ne izčrpa vse kompleksnosti in smiselnosti sveta.
Drugi namen Gumbrechtove vpeljave distinkcije med kulturo pomena in
kulturo prezence pa je v tem, da bi, kljub v temelju nekonceptualni naravi doživetja
prezence, vseeno poskušal s pomočjo določenih pojmovnih razlikovanj njegovo
naravo tudi teoretsko osvetliti. Ko bo namreč postalo jasno tisto prvo (namreč, da
smisel sedeti skupaj pri večerji – ali ljubiti se – ni samo v komunikaciji kot izmenjavi
informacij105), pa bo postalo pomembno tudi to, da imamo na voljo pojme, ki bi
nam na to, kar je v našem življenju bistveno nekonceptualno, omogočili opozoriti.
Sintagmi »kultura pomena« in »kultura prezence« v tem smislu tako ne skušata
biti opisa dveh realnih kultur, pač pa sta nekakšna idealna tipa, dve gorišči ene
elipse-kulture. Zato v resnici ne bom mogel brez škode enostransko zagovarjati ne
ene ne druge ekstremne pozicije. Lahko pa bom seveda v določeni konkretni kulturi
opazoval in identificiral orientacije proti enemu ali drugemu polu ter sledil njune
simptome. Določene kulture, kakršna je prav zahodna kultura od renesanse naprej,
namreč limitirajo proti polu kulture pomena, določene kulture (kot je predmoderna
srednjeveška zahodna kultura, vzhodne kulture ipd.) pa proti polu kulture prezence.
In tudi določeni kulturni pojavi, s katerimi smo neprestano v stiku, so v neki kulturi
bolj izraz učinkov prezence (kot npr. zakramenti v katoliški cerkvi in religiozni
pojavi nasploh; pa tudi umetniški artefakti), drugi (kot npr. parlamentarno
odločanje, znanstveni modeli) pa bolj izraz učinkov pomena.

Naj poskušam najprej podrobneje proučiti, kakšne so temeljne karakteristike teh
dveh idealnih tipov, ki jih lahko v neki realni kulturi spremljamo v različnih
razmerjih.
Značilno za kulture pomena je, da človek v njih verjame, da je sposoben z
intelektualno močjo duhovno izstopiti iz svojega telesa in se nekako razcepiti na
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vsemogočno res cogitans in manjvredno res exstensae.106 Temeljna differentia specifica
kultur pomena sta zato funkcionalizacija in mentalizacija izkustva. Ko namreč človek
izpostavi vsemogočnost logosa in definira svoje bistvo kot »stvar, ki misli«, se s tem v
odnosu do svojega telesa in do sveta nasploh avtomatsko postavi v ekscentrično in
superiorno pozicijo, iz katere lahko nato oboje podredi neki funkciji, izrabljivosti.
Telo in svet objektov postane za res cogitans zato le skupek materije brez smisla in
funkcionalne uporabnosti, ki mu ju mora šele on pripisati s svojo intelektualno
močjo v intelektualni podreditvi. Človek v kulturi pomena je tako prepričan, da si
lahko s svojim umom svet povsem podredi, nadzoruje in obvlada in da šele to svetu
da nek smisel. Kulture pomena so zato subjekt-centrične (antropocentrične).
Nasprotno pa je za kulture prezence značilno, da v njih človek svoji
intelektualni sposobnosti ne pripisuje privilegiranega položaja, pač pa jo razume kot
utelešeno in tesno prepleteno s svojim telesom, s katerim se le kot celota rojeva in
razvija. Če telo v kulturi pomena velja le za ječo in omejitev duha, pa v kulturi
prezence velja za mesto, kjer se duh šele lahko rojeva in postaja svoboden. In ker se
v kulturi prezence človek čuti povezanega s svojim telesom, se zato čuti tudi
enakovrednega drugim telesnostim v svetu, z njimi povezanega v neko nedeljivo
kozmološko celoto. Zato posledično tudi ne skuša drugih subjektov in objektov
podrediti svojemu jazu, pač pa poskuša v njihovi prisotnosti predvsem (pre)živeti in
(so)biti. V kulturi prezence odnos med duhom in telesom, jazom in drugim zato ni
razumljen funkcionalistično. Za človeka smisel izkustva ne predstavlja samo
funkcionalni stik, preko katerega bi stvari nadzoroval in obvladoval, pač pa ga vidi
tudi v doživetem brezinteresnem predajanju (namesto funkcionalistične zaznave torej
išče estetsko zaznavo v izvornem pomenu besede), v erotičnem stiku, za katerega je
značilno predvsem upoštevanje telesnosti drugega. Zato pa skuša tudi v situacijah,
ki sicer zahtevajo funkcionalističen pristop k stvarem, vnesti vidik spoštljivosti do
njihove prednosti.107 Kulture prezence so torej objekt-centrične (ali kozmocentrične).
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Ker je v kulturi prezence bistven vidik samo-nanašanja subjekta telo, potem je
temeljna ontološka dimenzija, okrog katere se kultura prezence vrtinči, prostor.
Prostor je namreč ontološki pogoj eksistence telesnosti, hkrati pa tudi pogoj za
vzpostavljanje erotičnega stika med različnimi telesnostmi. Nasprotno pa je
prvobitna ontološka dimenzija v kulturi pomena čas. Res cogitans za svoj obstoj
potrebuje predvsem čas, v katerem razvija svojo zavest, medtem ko prostora vsaj
načelno ne potrebuje. V kulturi pomena se vse pomembno dogaja v času: v času se
razvija misel, refleksija, dosegajo se spoznanja, posreduje se pomen ipd. To seveda
ne pomeni, da tudi v kulturi prezence čas nima svoje vrednosti, pač pa le, da nima
primata nad prostorom. V resnici je za kulture prezence značilna nekakšna
brezčasnost, večna aktualnost, ki postane posebej evidentna ob primerjavi
umetnostnih, religioznih in znanstvenih pojavov. Aktualnost nobene umetnine
nikoli ne mine, prav tako aktualnost nobenega pravega religioznega pojava. To
imata skupnega umetnina in Kristusova žrtev na križu. Njuna aktualnost in
dogajanje sta večna. Umetnine iz preteklosti so danes ravno tako aktualne, kot so
bile takrat, ko so bile narejene. Nasprotno pa je za znanstvena spoznanja bistveno,
da se dograjujejo, zamenjujejo in razvijajo v času. Kar v znanosti pride kasneje, je
boljše, pravilnejše in bolj razvito kot tisto prej. Zato pa je tudi značilno, da v
kulturah prezence privilegirano mesto dobijo pojavi umetnosti ter religioznosti,
medtem ko v kulturah pomena prihajajo v ospredje pojavi znanosti.
V kulturi pomena in kulturi prezence prihajajo v ospredje tudi različne vrste
pogojev človekove eksistence v svetu. Ker je v kulturi pomena pomemben človek
kot res cogitans, potem so v ospredju tudi tiste vrste pogojev, ki to raven eksistence
pogojujejo. To so pogoji duha, mišljenja, volje ipd. Ker te pogoje predvsem uveljavlja
družba, prihajajo v kulturi pomena do izraza predvsem tipični družbeni pogoji.
Danes se v zahodni kulturi na te pogoje bolj kot na kreativne možnosti gleda kot na
nepoljubne in rigidne omejitve, ki svobodno ustvarjalnost človeka omejujejo, če ne
povsem preprečujejo. Take funkcionalistične omejitve sodobne sociološke teorije
izpostavljajo pod koncepcijo diskurza. Človek v kulturi pomena se torej sprašuje
predvsem po tem, kako ga družba z družbenimi zakoni omejuje, kakšne funkcije mu
določa in kako je nekdo iz druge kulture povsem drugače omejen. Na drugi strani
pa prihajajo v kulturi prezence bolj do izraza naravni pogoji eksistence (geografski,
biološki, fizikalni ipd.), torej predvsem pogoji telesa, ki jih postavlja sama narava. Ti

pogoji pa niso tipični, pač pa so univerzalni za vse ljudi, torej arhetipični. Če vidi v
kulturi pomena človek v družbenih pogojih predvsem omejevalce svobode, pa
človek v kulturi prezence vidi v naravnih pogojih predvsem polje naravnih danosti in
možnosti, s katerimi mora, če želi preživeti, stopiti v sožitje, v nekakšno sinhronijo.
Človek v kulturi prezence se zaveda, da vse ni odvisno samo od njega in družbe, pač
pa je mnogo odvisno od tega, kako se uspe povezati z naravnimi danostmi, se jim
predati in njihov vpliv vključiti v lastno svobodno delovanje.
Tako različno pojmovanje pogojev eksistence ima zato vpliv tudi na različno
razumevanje samega človekovega delovanja. Ker prihajajo v kulturi pomena
predvsem v ospredje pogoji duha, potem je njena vizija idealizacija, ki je potrebna za
vodenje funkcionalizma. Kultura pomen namreč ceni in izpostavlja predvsem idejno
zasnovo delovanja, ki določi funkcijo, telesni realizaciji pa odreka vrednost in
pomembnost, saj jo ima zgolj za tehnični dodatek, ki funkcijo postavi v snov, na njo
samo pa nima vpliva. Nasprotno pa v kulturi prezence ideja ni nekaj, kar bi lahko že
povsem izoblikovano bivalo po sebi, pač pa velja, da so v samem telesnem procesu
realizacije na delu mehanizmi, ki ideje transformirajo in preko katerih se ideja šele
lahko verificira, prizemlji in sploh postane resnična. Tako stališče je posledica
upoštevanja naravnih pogojev eksistence, ki posegajo v telesno plat delovanja in
povzročajo, da volja narave ni nujno tudi volja človeka — da gre lahko ustvarjalni
proces neko svojo pot mimo zamišljenega in družbeno determiniranega koncepta.
Ta nenadzorljiv vpliv narave se s pozicije kulture pomena sicer kaže kot nesmiselno
naključje, tehnična napaka ali šum, ki moti funkcionalno organizacijo stvari, s
kozmološkega stališča, ki prežema kulturo prezence, pa je smotrn del delovanja.
Pomenljivo razliko med kulturami prezence in kulturami pomena pa je
mogoče opazovati tudi v načinu mišljenja, ki je lasten enim in drugim. Mišljenje v
kulturi pomena se mora izogibati paradoksom in mora slediti tistemu, kar po
pragmatistu Williamu Jamesu lahko imenujem diskurzifikacija.108 V kulturi pomena
zahajanje v paradokse namreč velja za znak nesposobnosti, nepremišljenosti,
nedoslednosti in naivnosti v logičnem sklepanju. Tak način mišljenja v kulturi
pomena pa ima svoje pomanjkljivosti. Prvič, tiste ravni človekove eksistence, ki jih
108

»Vse človeško mišljenje je podvrženo diskurzifikaciji; izmenjujemo ideje; presojamo in si
izposojamo verifikacije, jih drug od drugega dobivamo s sredstvi socialnega občevanja. Vsa resnica
tako postane verbalno izgrajena, nakopičena in na voljo za vsakogar. Zato moramo govoriti
konsistentno tako kot moramo misliti konsistentno;« (James, Pragmatizem …, n. d., s. 117)

lahko razloži, ne da bi pri tem zašel v paradokse, postavi za bistvene, drugo pa izloči
kot irelevantno. In drugič, prav zato, ker se takemu mišljenju določeni aspekti
človekove eksistence izmuznejo, pa na njih ne more in niti ne skuša opozoriti, jih
reflektirati in razbrati njihove pomembnosti. Nasprotno pa mišljenje v kulturi
prezence sprejema paradokse (ki so paradoksi le s stališča kulture pomena), prvič,
kot načine, s katerimi lahko mišljenje opozarja na svojo omejenost ter opozarja na
bistveno kompleksnejšo naravo stvarnosti kot jo lahko samo diskurzificira; in
drugič, kot načine, s katerimi se v »nenavadnem« načinu govora vseeno nekako
približa dimenzijam eksistence, ki presegajo pomenjanje. S tega stališča so zato
zanimivi različni religiozni koncepti, na primer vzhodnjaški koncept ničnosti ali
sūnyate,109 ki skuša izraziti globine bivanja, ki jih sicer ni mogoče, prav tako pa tudi
mišljenje umetnikov o umetnosti. Značilno za njih – na primer za Picassa – je, da
pogosto postavljajo trditve, ki so med seboj nekonsistentne, izražajo paradokse,
hkrati nekaj trdijo in zanikajo. 110 Pogosto se zdi, da je namen takih izjav bralca
zmesti in se iz njega celo ponorčevati, toda v resnici gre za kognitivne strategije,
kako bi se tudi s pojmovanjem kar se da približali doživetjem, ki pomenjanje
presegajo in ki so temeljna tako za ustvarjanje kot za sprejemanje umetnin.

č
Opisane razlike med kulturami pomena in kulturami prezence se nato kažejo v
privilegiranju različnih izkustvenih načinov, v katerih človek vzpostavlja stik s
svetom. Gumbrecht med poloma kulture prezence in kulture pomena tako
identificira štiri temeljne načine prisvajanja (ang. types of world-appropriation):111
1. Zaužitje. Zaužitje pomeni na eni strani dejansko presnovo drugega telesa v
lastno telo (ko jaz zaužijem) in na drugi strani presnovo mojega telesa v telo nekoga
drugega (ko mene nekdo zaužije). Ker gre pri tem načinu prisvajanja za dobesedno
transformacijo dveh telesnosti v eno in za izjemno intenzivno »prelivanje« čutnih in
emocionalnih dimenzij izkušanja preko vedenja in pojmovanja, se zdi zaužitje
najradikalnejša oblika manifestacije potrebe po prezenci. Oblike takih zaužitij se
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lahko manifestirajo na najrazličnejše načine, od vsakdanjega prehranjevanja, preko
religioznih pojavov, kot je evharistija, kjer človek dobesedno »poje« Kristusa, pa do
najrazličnejših deviantnih oblik zauživanja, kakršno je na primer kanibalizem.
Doživetje, ki ga zagotovi zaužitje je lahko izjemno intenzivno tako v zaželenem
smislu, ko na primer uživamo ob hrani, hkrati pa lahko doseže izjemno stopnjo
intenzivnosti v grozljivem smislu, če postanemo mi sami tisti, ki nas nekdo zaužije.
2. Penetracija. Drugačna in navidezno morda manj intenzivna (a toliko bolj
raznolika) oblika doživetja se razvije v penetraciji enega telesa v drugega, torej pri
telesnem stiku, v katerem pride do začasne združitve dveh telesnosti, ki po koncu
izkustva ostaneta ločeni. To se na primer zgodi v objemu med otrokom in materjo,
v erotičnem spolnem aktu, pa tudi pri vseh tistih človekovih delovanjih, ki
dobesedno zahtevajo, da si »umažemo roke«, torej tudi v procesu realizacije
umetniških del. V primerjavi z zaužitjem je penetracija ponovljiv akt, saj se druga
telesnost, ki jo izkusimo, ne presnovi in ne razkroji v nas, pač pa ostane telo zase,
čeprav se lahko v tem aktu bistveno in močno spremeni. Tudi penetracija lahko
zato privzame razne deviantne oblike, kot so umori preko neposrednega telesnega
stika ali pa s seksualnostjo povezani zločini.
Ker vidna zaznava lahko do neke mere integrira tipno, pa lahko pravzaprav
ločujem dve vrsti penetracije: prva je neposredna, ki poteka preko telesnih čutov, druga
pa posredna, ki poteka preko distalnih čutov in temelji na njihovi sposobnosti, da
integrirajo zaznavne sposobnosti telesnih čutov. Ker v tej obliki penetracije že bolj
prihaja v ospredje sposobnost refleksije, je v delovanjskem smislu ta oblika
penetracije zato pomembna predvsem kot presojevalec neposredne penetracije.
3. Misticizem. Za mistično izkustvo je značilen nekakšen paradoks. Po eni
strani je močno telesno doživetje z visoko stopnjo občutenja, ki lahko pusti celo
telesne rane (npr. stigme), po drugi strani pa je od telesnega radikalno oddaljeno, saj
objekt, ki zagotavlja mistično doživetje, ni več neka druga telesnost, pač pa
absolutno duhovno. Značilno za mistično izkušnjo je torej, da je pri njem reakcija
našega telesa na nekaj povsem duhovnega tako intenzivna (včasih morda še bolj),
kot bi bila reakcija, če bi bili v resnici v neposrednem stiku z drugim telesom.
4. Intelektualna interpretacija. Ker je temeljna značilnost kulture pomena
poudarjanje moči duha nad telesom, človeka nad naravo, jaza nad drugim, potem je
za načine prisvajanja, ki so privilegirani v kulturah pomena, značilno, da v njih

konceptualne

dimenzije

izkušanja

prevzamejo

primat

nad

čutnimi

in

emocionalnimi. To v idealni obliki pripelje do takega načina prisvajanja, kjer je
telesna distanca popolna, telesnega odziva sploh več ni ali je minimalen, opraviti pa
imamo s čistim konceptualnim zapopadenjem in idealizacijo. V takih načinih
prisvajanja se čutni stik povsem reducira, če se ga že tolerira, pa je to zgolj do
stopnje distalnih čutov, kot je vid. Najbolj vzorčno obliko takega načina prisvajanja
predstavlja intelektualna interpretacija, pri kateri s svetom ne pridemo v telesni stik,
pač pa mu zgolj od daleč pripišemo pomen in ga spravimo v obvladljiv sistem.
Ti različni modusi prisvajanja v kulturah pomena in kulturah prezence posledično
vodijo tudi do različnih vrst znanja. Za legitimno znanje v kulturi pomena tako velja
samo tisto znanje, ki ga producira subjekt kot res cogitans v procesu intelektualne
interpretacije in idealizacije. Znanje, ki bi lahko nastalo drugače in ki ga ni mogoče
pojmovno zaobseči in eksplicirati, v kulturi pomena ne velja za znanje, pač pa za
nekaj, kar je šele potrebno interpretirati. Zato daje kultura pomena izrazit poudarek
na interpretativne sposobnosti subjekta in na razlaganje že obstoječega.
Na drugi strani pa znanje v kulturi prezence ne nastaja samo v procesu
intelektualne interpretacije že obstoječega, pač pa tudi v drugačnih stikih s svetom,
kot je na primer razodetje (kot božje razodetje), ki je oblika misticizma, pa tudi v
raznih oblikah penetracij, in-formirajočih kreacij, ki vodijo v realizacijo še ne obstoječega.
Te nujno zahtevajo rokovanje in poseganje v stvari, kar se dogaja prav v aktu
umetniške realizacije. Značilnost teh načinov doseganja znanja je, da nastajajo na
pobudo objekta samega, se kar nekako zgodijo in so v veliki meri za logos
nepredvidljivi in nenadzorljivi. Podobno kot subjekt ne more nadzorovati, kdaj se
mu bo Bog razodel in tudi ne more vplivati na vsebino razodetja, tako subjekt tudi v
umetniški ustvarjalnosti ne more povsem nadzorovati svojega delovanja in povsem
predvideti rezultata, ki bo na koncu realizacije nastal. Na drugi strani pa je
intelektualna interpretacija akt, za katerega da pobudo subjekt, ki proces
idealizacije tudi povsem nadzoruje in obvlada.
Kultura pomena in kultura prezence zato sam proces realizacije – poleg tega, da
mu pripisujeta različen hierarhični status – tudi razumeta bistveno drugače. V
kulturi prezence je tak proces razumljen kot neke vrste magija. Magija v tem smislu,

da gre za proces, ki naredi stvari, ki so nevidne vidne, vidne pa nevidne. Magični proces
naredi nekaj iz nič ali pa nekaj spremeni v nič. Ta magični proces, čeprav ga izvaja
človek, pa nikakor ni samo od človeka odvisen. Celo tistemu, ki ustvarja, ni jasno,
zakaj nastaja to, kar nastaja in kako to sploh nastaja. Na drugi strani pa kultura
pomena take spremembe iz nič v nekaj in iz nekaj v nič ne dopušča, prav tako pa ne
dopušča možnosti, da bi na ustvarjalni proces vplivalo karkoli zunaj človeka, zunaj
duha in zunaj družbene stvarnosti. Proces realizacije zato razume v luči
funkcionalizma — kot popolnoma nadzorljiv prenos fiksne ideje v izvedbo.
Pri omenjeni tipologiji načinov prisvajanja se mi zdi najbolj zanimivo to, da lahko
natančno pokaže, kako se relacija med umetniško ustvarjalnostjo in umetnostno
interpretacijo, ki je rdeča nit te razprave, umešča znotraj polarnosti med kulturo
pomena in kulturo prezence. Likovna oblikotvorna praksa namreč vselej zahteva
telesni stik z materijo, poseg v drugo telo z rokami, zato se njen pristop nahaja na
ravni prisvajanja s penetracijo. Poudarek v umetniški ustvarjalnosti torej ni na
intelektualnem pripisovanju pomena, pač pa na »produkciji prisotnosti«, ki nastaja v
penetraciji. S tega stališča bi bili lahko predstavniki kulture prezence prav umetniki,
artizani in nasploh vsi tisti, ki imajo opraviti z erotičnim stikom s stvarmi.
Nasprotno pa umetnostna interpretacija, kot se je uveljavila v zahodni kulturi
kaže – to bom sicer bolj natančno analiziral v naslednjem delu disertacije – tendence
k vizualni in celo totalni mentalni distanci ter se torej nahaja na ravni apropriacije
bližje polu kulture pomena.
Ker je v neposrednem rokovanju s stvarmi težko pozabiti na prisotnost in se
povsem postaviti v distanco, tudi ni nenavadno, da so takojšnji sopotniki
»mandatarja« razuma v razvoju zahodne kulture tudi različni »ministri«, kot so na
primer zanikanje vrednosti fizičnega dela ter vsega, kar zahteva penetrativni stik z
objekti v svetu. Zato zgodovina zahodne kulture izpostavlja predvsem filozofskoznanstvene dosežke, zanemarja pa dosežke artizanov. In tudi umetnost je v zahodni
kulturi pridobila primerno vrednost šele, ko je posvojila karakteristike filozofskoznanstvenega diskurza in postala ars liberalis. Glavni predstavniki kulture pomena
zato seveda ne morejo biti umetniki, ki so očitno eksistencialno preveč telesno
zavezani »produkciji prezence«, pač pa predvsem čisti gledalci, to so interpreti in
teoretiki, ki lahko zavzamejo ustrezno distanco. Ker je torej sodobna zahodna

umetnost predvsem umetnost, ki stavi na učinke pomena v umetnostni
interpretaciji, je mogoče namen pričujoče razprave v odnosu do opisanih načinov
prisvajanja opredeliti prav z vprašanjem, kako v izključno intelektualno umetnostno
interpretacijo, ki danes dominira, vplesti učinke prisotnosti, ki so bolj doma v
umetniški ustvarjalnosti. Moj namen torej nikakor ni odvzeti vrednosti
intelektualni interpretaciji, pač pa jo izzvati, da bi vase na nek način sprejela tudi
drugačne načine prisvajanja sveta.

V različnih človekovih dejavnostih se učinki prezence in učinki pomena javljajo v
različnih količinah, kar kaže na to, da se med njimi ene bolj nagibajo na stran kultur
pomena, druge pa na stran kultur prezence. Ker se zdita umetnost in religija po
svojih učinkih in objektih bližje polu kulture prezence, znanost pa na drugi strani
dejavnost, v kateri prihajajo bolj v ospredje učinki pomena, bom poskušal status teh
dejavnosti na kratko premisliti.112
Kot je prepoznal že Aristotel, naj bi bil vsem človekovim delovanjem skupen
nek generalni smoter, ki pa ga ta lahko dosegajo na različne načine. 113 To skupno
intenco vseh dejavnosti (»smisel življenja« kot pravi slovenski filozof Janez
Janžekovič114) ponavadi označimo kot »delati dobro«. Toda delati dobro ni mogoče,
če se človek ne more svobodno odločiti, da lahko dela tudi slabo. Tragedija delovanja,
da je možno v njem škodovati, je zanj bistvena. Delovanje mora imeti svojo
negativno ranljivo plat, saj le, če lahko deluje zmotno, lahko deluje tudi dobro.
Filozof Paul Ricoeur115 zato ugotavlja, da so antropološki izvori človekove svobode,
zaradi katere se lahko odloči za ali proti dobremu, v temeljni dinamiki med
končnim in neskončnim, med biosom in logosom (torej med človekom kot časovnoprostorsko lokaliziranim organizmom in subjektom, ki z razumom posega po
univerzalijah), ki v človeku kot bitju realnosti obstoji. Prav ta relacija logos – topos
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tako določa vrednostno točko – nekakšno mejo med dobrim in zlim – vseh
človekovih delovanj v realnosti, od umetnosti do znanosti, ne glede na njihove
specifične razlike. Takrat namreč, ko gresta logos in topos vsak svojo pot in ne
eksistirata v sinhroniji, vodita v zlo, nasprotno pa takrat, ko se nekako ujameta,
vodita k dobremu. Takrat pride do nečesa, kar lahko s filozofom Georgom
Steinerjem imenujem

odgôvornost (ang. responsiveness)

ali

odgovórnost (ang.

responsibility), ki ima dva neposredno povezana vidika. 116 Prvi je komunikacijski vidik
(odgôvornost), ki zavezuje k interakciji ali korespondenčnosti; drugi pa je etični
vidik (odgovórnost), ki zavezuje k dobri interakciji. Beseda odgovornost v
slovenščini še lepše kot v angleščini implicira oba pomena, saj v komunikacijskem
smislu pomeni »odzivnost« oziroma tisto, kar izhaja iz potrebe po odgovoriti. V tem
primeru je odgovornost torej odgôvor(nost). Prav ta odzivnost pa nujno implicira tudi
etični akt odgovórnosti, saj odgôvornost v komunikacijskem smislu vselej zahteva
previdnost in upoštevanje drugega, ki mu odgovarjamo. Ta drugi pa se v stvarnosti
javlja na najrazličnejših ravneh: na intrasubjektivni ravni je to telo v odnosu do duha,
na intersubjektivni ravni je to drugi jaz v odnosu do mojega jaza, na kozmološki
ravni pa je to narava v odnosu do družbe.
Vsa delovanja v realnosti, pa naj jih pripišemo bolj polu kulture prezence ali
polu

kulture

pomena,

morajo

po

mojem

mnenju

delovati

skladno

z

odgôvornostjo/odgovórnostjo, če želijo slediti splošni intencionalni naravnanosti
človeka k dobremu. Seveda pa so k temu skupnemu cilju usmerjene na različne
načine. Eden izmed teh načinov se zdi tisti »nostalgični«, ki skuša na novo generirati
izgubljeno pradoživetje iz matriarhalne faze človekovega razvoja. To intenco v prvi
vrsti realizira predvsem religiozna praksa,117 ki preferira misticizem kot način stika s
svetom. Za religiozno izkustvo je tako karakteristično, da človeka nekako vrača v
stanje totalne enotnosti z bivanjem, v stanje, ko se logos in topos povsem poenotita
in zlijeta drug z drugim.
Poleg religiozne prakse pa to enotnost med logosom in toposom po mojem
mnenju – kot sem že zgoraj skušal nakazati – uresničuje tudi umetnost. Mislim, da
obstoji med religioznim in umetniškim izkustvom hkrati neka temeljna bližina,
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hkrati pa tudi neka bistvena diferenca. Druži ju usmerjenost k prezenci, bistveno pa
ju razlikuje to, da je prvo oblika misticizma, drugo pa oblika penetracije. Posledica
tega je, da do religioznega izkustva lahko pride na osnovi stimulacije s strani nekega
povsem duhovnega objekta čaščenja, medtem ko mora umetniško izkustvo nujno
nastati pod vplivom materialnega objekta fascinacije, ki ga tisti, ki izkuša, penetrira
s svojimi čutili. Umetniški objekt fascinacije mora zato nujno ustvariti človek (zato
je artefakt), njegova forma pa ima značilnost neke posebne enotne resničnosti,
popolne poenotenosti, ki se vzpostavi med logosom in toposom (kar bom kasneje
bolj podrobno proučil s semiotičnega stališča). Umetniškega doživetja tako ni
mogoče imeti ob objektih, ki niso plod človekove roke, medtem ko je religiozno
doživetje v takih objektih sicer mogoče, ne pa nujno. To pa je po drugi strani tudi
vzrok tega, zakaj lahko objekti fascinacije umetnosti tako dobro služijo tudi kot
potencialni religiozni objekti fascinacije.118
Če se zdi intenca religije in umetnosti zagotovitev doživetja prezence (tako
Boga kot umetnino je potrebno namreč predvsem doživeti), pa je intenca znanosti in
njenih objektov, ki jim bom rekel modeli, funkcionalna in mora predvsem zagotoviti
posredovanje pomena. Modeli za razliko od artefaktov torej ustvarjajo abstraktno
vedenje (logos), ki je prenosljivo in neodvisno od telesnega (toposa), hkrati pa ga je
ob potrebi možno v telesno praktično aplicirati in v njem preveriti. To pomeni, da
odgôvornost/odgovórnost na eni strani zavezuje vedenje znanosti k preverljivosti v
telesnem, kar je pogoj njene realne relevantnosti, vendar pa je po drugi strani namen
znanosti tudi, da je znanstveno spoznanje funkcionalno, to je prenosljivo, ne pa
vezano na točno določeno telo. Modeli morajo biti reproduktibilni (prenosljivi del
modela ponavadi imenujemo pojem ali koncept119), zato pa morata biti duhovno in
telesno v modelu do neke mere ločena. Vendar pa ta ločenost ne sme privesti do
razjede v njegovi odgôvornosti/odgovórnosti, če naj ostaja model znanstveno resen.
Umetnost torej vzpostavlja tako razmerje odgovarjanja med logosom in
toposom, ki pripelje do artefaktov, znanost pa tako razmerje, ki vodi k modelom.
Prav v tem pa se tudi razlikujeta prisvajanje s penetracijo, katerega rezultat je
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artefakt, in prisvajanje z intelektualno interpretacijo, katere rezultat je model.
Artefakt namreč izpostavlja absolutno neločljivost logosa artefakta od toposa
artefakta (en logos ima samo en topos) predvsem zato, ker privlači predvsem s svojo v
penetraciji ustvarjeno prezenco, s katero se je logos nekako poenotil. Njegova
funkcionalnost posledično ni v ospredju. Na drugi strani pa intelektualna
interpretacija poskrbi, da v modelu poudarek ni na njegovi prostorski prezenci, pač
pa na funkcionalnosti in pomenu, ki lahko najde svoje mesto v različnih prostorskih
konfiguracijah. Telesni vidik modela zato ponikne v ozadje in izgubi smisel. Za
model je zato posledično značilna relativna ločenost logosa od toposa (en logos ima
lahko različne topose).
Kaj pomenita realnost in odgôvornost v neki dejavnosti, postane posebej razvidno, ko
premislimo svet, v katerem odgôvornosti/odgovórnosti ni. To je svet virtualnosti, v
katerem ni mogoče delati niti dobro niti slabo. Če je za realnost bistvena
koeksistenca logosa in toposa, ki posledično zahteva pozitivno ali negativno
opredelitev v odnosu do odgôvornosti/odgovórnosti, pa je za virtualnost značilno,
da v njem eden izmed dvojice logos – topos umanjka. Virtualnost je zato sfera
čistega logosa ali toposa, v kateri duhovno in telesno ne moreta priti v interakcijo,
duhovno se ne more preverjati v telesnem in odgôvornost se zato ne more razviti.
Odgovarjanje, ki poteka med duhovnim in telesnim, je pogoj etičnosti, ki je zato
mogoča le v realnosti. Primer za to so računalniške igrice, kjer ni telesnosti, zato pa
v njih lahko človek povsem brez moralnih zadržkov počne stvari, ki jih v realnosti
nikoli ne bi. Ker v virtualnosti razlike med dobrim in slabim ni in je ne more biti, to
pomeni, da ubijanje v računalniški igrici načeloma ni etično slabo dejanje.
Seveda pa človek ob tem ne more mimo naslednjega vprašanja. Če v
virtualnem svetu ni mogoče narediti ničesar slabega, ali potem v njem tudi ni
mogoče ustvariti tudi ničesar dobrega? Ker je svet virtualnosti po sebi u-topičen in to
v dobesednem smislu (namreč, vse kar je realno, potrebuje svoj topos, zato pa je vse, kar
nima svojega toposa, vselej u-topično120), sam po sebi sicer ni niti dober niti slab,
postane pa lahko eno ali drugo takrat, ko se skuša verificirati v realnosti — ko torej
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skuša svoj virtualni logos vzpostaviti v relacijo odgovarjanja z nekim realnim
toposom. Takrat postane svet virtualnosti bolj ali manj uspešen model realnosti.121 V
virtualnih svetovih so zato možne razne visokoleteče ideje, ki pa pogosto takoj, ko
jih skušamo testirati v realnosti, kjer se morajo obtesati ob uporu telesnega, izgubijo
svojo vrednost in oblebdijo kot gole sofistične puhlice. Prav tako obliko
intelektualnega sofizma (nekakšnih slabih modelov; prim. epilogiko disertacije) pa
lahko danes srečamo v mnogih postmodernih teorijah, med drugim tudi v prejšnjem
delu obravnavanih Dantovih hipotetičnih umetninah, ki so precej očitno od
realnosti odvezane virtualne u-topije, ki jih papir sicer prenese, realnost pa pač ne.
Virtualnost tako postane polje kreativnosti (»dobrega«) šele takrat, ko se
odloči za nekakšen test preverljivosti logosa v toposu, ki ga je v začetku 20. stoletja
lepo artikuliral zgodnji pragmatizem z Williamom Jamesom, Charlesom Sandersom
Peirceom in Johnom Deweyem na čelu, ko je izpostavil pragmatično načelo, ki pravi:
preveri vsako visokoletečo idejo tako, da premisliš, kakšen rezultat bi povzročila v
realnosti.122 Če rezultata, ki bi ga ideja imela v stvarnosti, ne moreš sprejeti, potem
je ta ideja slaba in nima nikakršne realne vrednosti. »Presenetljivo je videti, koliko
filozofskih prepirov se sesede v brezpredmetnost, če jih podvržeš temu
preprostemu testu sledenja konkretnim posledicam,« zato pravi James.123

Značilnosti kulture prezence in kulture pomena ter njunih objektov – artefaktov in
modelov – je mogoče dodatno osvetliti tudi ob pomoči semiotike. To se bo izkazalo
kot posebej relevantno kasneje v tretjem in četrtem delu disertacije, ko bom
naslovil vprašanje po posebni semiotični naravi likovnih artefaktov.
V kulturi pomena koncepcija znaka sledi modernemu strukturalističnemu
razumevanju znakovnosti, ki izhaja iz razsvetljenske koncepcije raztelešenosti
subjekta in objekta, v semiotičnem smislu pa jo je najbolje ekspliciral lingvist
Ferdinand de Saussure, ki je naravo znaka definiral z dvema splošnima načeloma:
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arbitrarnostjo in linearnostjo označevalca.124 Načelo arbitrarnosti se nanaša na nenujno
ali poljubno relacijo med duhovnim označencem in materialnim označevalcem,
načelo linearnosti pa na enodimenzionalno naravo jezika, ki ga definira zgolj časovna
dimenzija. Taki znaki se združujejo v znakovni sistem ali jezik, ki je družbena
institucija. Ta potem s konvencijami določa, kakšne naj bodo znakovne relacije, ki so
po sebi sicer arbitrarne.125
Tako pojmovanje znaka očitno sledi funkcionalistični logiki kulture pomena,
kjer je bistvo človeka duh, njegovo telo pa je zgolj breme in nujno zlo, ki ga je treba
obvladati s funkcijo. Enako je bistvo arbitrarnega znaka duhovni označenec, ki mora
materialne vidike znake zgolj izkoristi kot nosilce pomena, zato takoj, ko je bistvo v
procesu intelektualne interpretacije identificirano, materialni vidik

znaka

(označevalec) izgubi za interpreta vsakršno zanimivost, vrednost in smisel, saj
preneha opravljati svojo funkcijo. V de Saussureovi koncepciji znakovnosti zato
prihajajo v ospredje naslednje temeljne značilnosti kulture pomena: privilegiranje
logosa nad toposom in posledično podrejanje toposa funkciji, ki jo določa logos
(podobno kot velja za znanstveni model, velja za arbitrarni znak: en logos ima lahko
različne topose); privilegiranje časovne dimenzije znaka nad prostorsko; poudarjanje
družbenih pogojev eksistence znaka ter postavitev intelektualne interpretacije kot
tistega načina prisvajanja, ki ima privilegiran dostop do smisla znaka.
Kulture prezence pa naravo znaka razumejo drugače. Znak za njih ni objekt
pomena, pač pa objekt prezence. Če se razsvetljenska koncepcija raztelešenosti v
semiotičnem smislu sistematizira kot de Saussureov arbitrarni znak, pa lahko
najdemo zasnutek semiotičnega pojmovanja, ki bi bolje ustrezalo kulturi prezence (s
tem pa tudi naravi artefakta v umetnosti), v Aristotelovem razumevanju relacije
bitnost – materija – forma, ki jo poznamo kot hilemorfizem.126 Kot namreč ugotavlja
Aristotel v polemiki s Platonom, bistvo stvari ne more bivati samo po sebi v nekem
svetu idej, to je neodvisno od posamične stvari, pač pa lahko biva le toliko, kolikor
biva v stvareh. Zato pa tudi stvari, ki obstajajo in so ustvarjene, niso združitev
nečesa apriori ločenega – neke po sebi obstoječe ideje in neke brezoblične snovi – v
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neko arbitrarno, zgolj s konvencijo določeno relacijo, ki bi jo dešifriral interpret,
pač pa so vselej že ustvarjene kot enovite in smiselne bitnosti, v katerih se materialna
in duhovna dimenzija izgradita sočasno, kot hilemorfična celota snovi (gr. hylo) in
oblike (gr. morphe). Nastajajoča stvar se rojeva (gr. genesis) in nastaja »od nečesa«, to
je izvor nastajanja, »iz nečesa«, to je snov, iz katere nastane, kot njene možnosti, in
nastane kot »nekaj«, torej kot neka oblika. 127 »Kar ravno nastaja, je bronasta krogla,
toda ne krogla ne bron /…/« 128 Izvorno ne nastane niti snov niti oblika, temveč samo
zveza obeh, zato povzame Aristotel v naslovu osmega poglavja sedme knjige
Metafizike. Posledično Aristotelov koncept znaka za razliko od De Saussurove
koncepcije znakovnosti tudi ne postavlja v ospredje interpreta, ki bi preko
intelektualne interpretacije iz znaka izoliral označenec, pač pa v ospredje bolj
postavlja penetrativni akt kreacije, postajanja,129 ki to enotnost ustvari, s tem pa tudi
tistega, ki ustvarja, torej kreatorja oziroma roditelja. »Potemtakem je očividno /…/ da
roditelj ustvarja in da je roditelj povzročnik prisotnosti oblike v določeni snovi,«
zato pravi Aristotel.130 Bistveno za znak kot enovito bitnost tako ni, da ga
intelektualno interpretiramo, pač pa, da ga penetriramo s svojim telesom. K
njegovemu smislu zato ne sodi samo intelektualni pomen, pač pa vedno tudi njegova
materialna prezenca, način, kako je ta nastala in kako jo doživimo.
V aristotelovski koncepciji znaka tako prihajajo v ospredje naslednje temeljne
značilnosti kulture prezence: poudarjanje utelešenosti in enkratne prezence znaka
(podobno kot velja za artefakt, velja za bitnost: en logos ima lahko samo en topos);
poudarjanje prostorskosti

pred časovnostjo;

poudarjanje

naravnih

pogojev

eksistence znaka (v ospredje ne prihajajo družbene konvencije, ki poljubno določajo
relacijo označenec – označevalec, pač pa naravne možnosti in-formiranja materije, v
kateri se bo znak »rodil«) ter poudarjanje penetracije kot načina prisvajanja, ki tak
znak ustvari in ki v smisel takega znaka tudi lahko vstopi in ga doživi.
Razliko med arbitrarnim in hilemorfnim razumevanjem znakovnosti je
mogoče

lepo

opazovati

na

primeru

krščanskega

religioznega

koncepta

transubstanciacije (lat. transsubstantiatio, gr. metousiosis), kjer pride ob prelomu
srednjeveške zahodne kulture v moderno zahodno kulturo do ključne spremembe v
127
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njegovem razumevanju. V srednjeveški sholastični tradiciji (rimo-katoliška tradicija
ta pojav tako razlaga še danes) se je tako transubstanciacijo razumelo kot dejansko
spremembo snovi celotne substance kruha in vina v Kristusovo telo in kri, pri čemer
akcidence (to je pojavnost kruha in vina) ostajajo nespremenjene.131 S stališča rimokatoliške teologije pri transubstanciaciji torej ne pride samo do metaforične
spremembe, pač pa do dejanske, saj kruh in vino dobesedno in praesentia postaneta
Kristusovo telo in kri. S katoliškega stališča namreč ni pomembno le, da se je Bog
nekoč utelesil kot človek, pač pa je bistveno, da se tudi danes neprestano uteleša
vedno in povsod, da torej v evharistiji kontinuirano prihaja do »produkcije božje
Resnične prisotnosti«.132 Zato ni nenavadno, da je srednjeveškim teologom kot
konceptualno sredstvo za razlago tega pojava služil prav Aristotelov hilemorfizem.
Takšno dobesedno razumevanje evharistije pa se je nato zdelo modernejši
protestantski

teologiji naivno, zato

je začela

uveljavljati drugačno, bolj

racionalistično razlago, v kateri je razložila, da v aktu evharistije ne pride do
dobesedne transubstanciacije in praesentia, pač pa zgolj do metaforične evokacije
pomena Kristusovega telesa in krvi in absentia. Kristus po prepričanju protestantske
teologije tako v hostiji ni zares prisoten, pač pa je tam samo mišljen, simboliziran.
Za ponazoritev različne doživljajske vrednosti teh dveh koncepcij evharistije
lahko uporabim sledeč primer. Vsi dobro poznamo primer urugvajske ekipe ragbija,
ki je sredi sedemdesetih let doživela letalsko nesrečo in strmoglavila v pobočje
Andov.133 Tisti, ki so preživeli strmoglavljenje letala in vse, kar je nato sledilo, so
ostali tam ujeti kar tri mesece, ta čas pa so prehranjevali z mesom umrlih soljudi.
Čeprav je bila odločitev za kanibalizem edina pot k preživetju, pa ta še zdaleč ni bila
enostavna. Mnogi so namreč v sebi bili izjemne etične ter moralne boje in šele misel
na Kristusovo žrtev na križu in na obred evharistije, s katerim se ta žrtev vedno
znova poustvarja, jih je v tak način preživetja prepričala. Postopoma so namreč
začeli verjeti, da so trupla soljudi nekako prešla transubstanciacijo v Kristusovo telo,
ki ga sedaj oni smejo in so ga celo nekako obvezani zaužiti. Ker so verjeli, da se pri
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evharistiji v kruhu in vinu utelesi Kristus in praesentia, so verjeli tudi, da se je Kristus
utelesil v truplih umrlih.
Ta primer po mojem mnenju dobro pokaže troje. Kot prvič pokaže, da
prepričanje v eno ali drugo različico znakovnosti bistveno drugače vpliva na načine,
kako bo človek pristopil k svetu in kako ga bo doživel. Arbitrarna simbolika
znakovnosti, ki temelji na pomenu božjega, namreč zahteva intelektualne načine
apropriacije, torej intelektualno interpretacijo, zato v omenjenem primeru gotovo
ne bi imela take moči, kot jo je imela moč prisotnosti božjega, ki kar sili v prisvajanje
preko zaužitja. In prav zato, ker nas prepričanje o hilemorfični naravi stvari sili v
bolj neposreden in povezan stik s svetom, ima zato bistveno večjo zavezujočnost in
epifanično moč kot prepričanje v arbitrarno naravo stvari, ki nas pušča čutno in
emocionalno oddaljene.
Kot drugič, ta primer tudi pokaže, da imata ti dve vrsti znakovnosti različen
razlagalni radij, saj je en način razumevanja očitno bolj primeren za določene, drug
pa za druge vrste pojavov v kulturi. Hilemorfično razumevanje se namreč zdi
primernejše za razlaganje pojavov, ki naj bi jih doživljali kot enovite bitnosti, torej
izjemno intenzivno, odrešilno in zavezujoče, medtem ko je arbitrarno razumevanje
bolj primerno za pojave, ki stavijo na posredovanje pomena in ki nas morajo pustiti
hladne. In ker naj bi nek religiozni pojav (pa tudi pojav v umetnosti) vzpodbujal prav
epifanično doživetje, potem se zdi hilemorfizem za razumevanje evharistije
dejansko bolj naraven kot arbitrarna znakovnost. Nasprotno pa se zdi, da arbitrarna
znakovnost bolj ustreza funkciji znanstvenih pojavov, pri katerih se moramo
osredotočati predvsem na pomen.
Kot tretjič pa primer evharistije pokaže, da razlaganje nekega pojava s
pomočjo semiotičnega načina, ki mu ni pisan na kožo, ta pojav bistveno okrni in
reducira. To se še posebej očitno zgodi v primerih, ko skušamo z arbitrarno
znakovnostjo razlagati pojave, ki bi zahtevali hilemorfno obravnavo. Tako na primer
religiozne fenomene pretirano scientifiziramo, podobno pa počnemo tudi s
fenomeni umetnosti. Ko bom v tretjem delu disertacije podrobneje obravnaval
hermenevtično stanje v umetnosti, bom tako na primer lahko spremljal, da
umetnostni teoretiki radi umetnost spreminjajo kar v filozofijo in jo razlagajo kot
pojav, ki temelji zgolj na arbitrarnih dogovorih znotraj neke družbene strukture.

V vsaki realni kulturi lahko razberemo neko specifično razmerje med opisanimi
značilnostmi kulture pomena in kulture prezence, v njenem razvoju pa tudi
specifične premike med njimi. Tako tudi v zahodni kulturi in umetnosti. Če
pogledamo dominantne izraze sodobne zahodne kulture (na primer omenjeno
anketo iz leta 2004), ni težko ugotoviti, da se zahodna kultura in s tem velik del
zahodne umetnosti nekako mentalizira in funkcionalizira. To pomeni, da je mogoče
v toku razvoja zahodne kulture opaziti specifično orientacijo – ki jo mnogi filozofi
in drugi raziskovalci pogojev mišljenja označujejo kot »metafizično«134 – k temu, da
bi postopoma zmogli z razumom vse sistematično razložiti in obvladati. Tako
potrebo po funkcionalizaciji stvari na vse ali nič Richard J. Bernstein zato povsem
primerno označi kot kartezijansko nestrpnost (ang. Cartesian anxiety),135 ki zahodno
kulturo vodi v »proces progresivnega izogibanja in pozabljanja prezence«. 136 To je
lepo pokazal primer profesorja Ničnevidi v galeriji. Ta kaže, da nam sodobni
dekorum narekuje, da moramo vse opomeniti, tisto, česar ne zmoremo, pa moramo
enostavno izločiti iz našega zanimanja.

V stoletjih je torej v razvoju pogojev eksistence zahodnega človeka prišlo do
nekakšnih sistemskih premikov od kulture prezence h kulturi pomena v vseh zgoraj
obravnavanih značilnostih. Izvor tega lahko sledimo v renesanso in zgodnjo
134
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modernost, kjer pride do nekakšne dvojne inovacije v načinu, kako človek opisuje
svojo vlogo v kulturi in svetu nasploh.137 Prva inovacija je inovacija ekscentričnosti. Če
je za srednji vek še značilno, da se človek vidi kot del sveta in kot obkrožen s
svetom, ki ga je ustvaril Bog, pa se v renesansi človek prvič zavestno postavi v vlogo
distanciranega opazovalca sveta, tistega, ki je lahko povsem objektiven. Druga
inovacija pa je raztelešenost/dekarnacija duha, ki se postavlja nasproti utelešenju ali
inkarnaciju. Človek namreč v svojih intelektualnih sposobnostih prepozna
neverjetno moč, ki se mu dozdeva povsem neodvisna od njegove telesnosti, zaradi
česar se vse zmožnosti srečevanja s stvarmi prenesejo na logos. To strni znana
Descartesova sintagma cogito ergo sum, ki dogmatizira človekovo bistvo kot res
cogitans, ki so ji podrejene vse materialne stvari, vključno s človeškim telesom.
S tem prenosom oblasti na logos zato pride postopoma tudi do transformacije
v dominantnih načinih prisvajanja sveta. V predmodernem času je namreč enotnost
duha in telesa veljala za plod božje kreativnosti, v kateri je Bog vdihnil stvarem nek
notranji pomen in zato niso veljale samo za »navadne stvari« (ang. mere real things),
pač pa so imele že same po sebi nek intrinzični smisel. Zato filozof Peter Sloterdijk
ugotavlja, da predmoderne mentalitete niso bile z nobeno drugo evidentnostjo bolj
prežete kot s prepričanjem, da se zgodi drugače, kot si zamisliš, saj gre volja Boga, ki
ustvarja svet in mu daje smisel, pogosto mimo volje človeka, ki je v svetu. 138
Novoveški človek pa tega ne verjame več, pač pa postaja vse bolj prepričan, da so
stvari tam zunaj povsem brez lastnega smisla, zgolj navadne stvari, ki pridobijo svoj
pomen izključno v odnosu do intelektualnega pripisa pomena in funkcije s strani
človeka. Zanj se gibanje sveta dogaja le tako, kot ga sam s svojo močjo zasnuje. Zato
za modernega človeka ustvarjalna moč, ki kreira še neobstoječe stvari iz nič, nima
več posebne fascinacije, pač pa postane predmet občudovanja osvobojena
intelektualna moč subjekta, da v intelektualni interpretaciji osmisli in obvlada, kar
je nekdo pred tem ustvaril. V razvoju zahodne kulture se je zato intelektualna
interpretacija postopoma uveljavila kot ekskluzivna, edino pravilna in celo možna
oblika srečevanja človeka s svetom.
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Temu toku razvoja zahodne kulture pa se nato vsaj navidezno postavi nasproti
postmoderna. Tisto, kar se je v moderni zdelo kot nadzorovani prelom v svobodo,
se namreč v toku dogodkov 20. stoletja začne kazati kot drsenje v katastrofalno
heteromobilnost, ki je ni mogoče nadzorovati in se dogaja povsem drugače, kot je
bilo zamišljeno. Zato postmoderna, ki je uzrla vse grozote 20. stoletja, ne more več
na enak način verjeti utopični obljubi razsvetljenstva, da bosta Razum in Znanje
rešila vse družbene probleme sveta. Ideja kontinuiranega napredka, ki ga z
razumom usmerja človek, se izkaže za utopijo, ki ji postmoderni človek ne zaupa
več, vendar pa ne zato, ker bi kot predmoderni človek verjel, da gre božja volja
mimo volje človeka, temveč zato, ker nihilistično ugotovi, da v lastnem delovanju
vselej spravi v tek nekaj, na kar ni pomislil.139 Spozna torej, da je njegovo opazovanje
pravzaprav le opazovanje z nekega specifičnega zornega kota, da je takih opazovanj
lahko v resnici neskončno ter da očitno obstoji neka disparatnost med izkustvom in
realnostjo, ki priča o tem, da je resnic neskončno mnogo in da je navsezadnje
realnost tam zunaj morda le mentalni izmislek, ki ga v resnici sploh ni.
Toda prav tako postmoderno spoznanje, ki se zdi na prvi pogled začrtanemu
toku moderne nasprotno, pa v resnici – paradoksno – vodi ravno v nekakšno
radikalizacijo zahodne kulture kot kulture pomena. Gumbrecht ugotovi, da se to
zgodi v progresivni liniji postmoderne, ki kulminira v t. i. diskurzivnih teorijah. V
opisanem toku zahodne kulture tako pride v ospredje posebna problematika, to je
problematika diskurza, ki ji bom zato sedaj namenil pozornost.

Izmed različnih opisanih značilnosti kulture pomena lahko v odnosu do
problematike diskurza predvsem izpostavim dve vrsti funkcionalizma: na eni strani
poudarjanje moči logosa, da si podredi in nekako umeri svet, zaradi česar kultura
pomena privilegira tiste načine prisvajanja, ki tako funkcionaliziranje sveta izpeljejo,
razvrednoti pa vse druge, ki tega ne storijo; na drugi strani pa poudarjanje družbenih
pogojev eksistence, ki posameznika podredijo različnim socialnim funkcijam in ga
ukleščijo v socialni funkcionalizem, ki determinira njegovo delovanje. Obe ti dve
funkcionalizaciji hodita z roko v roki, bistveno pa sta povezani s problematiko
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jezika in jezikovnega izražanja (specifično, verbalnega jezika in verbalnega izražanja), saj
si raztelešeni subjekt z logosom podreja svet v jeziku, socialne utrditve takih
logično-jezikovnih podreditev pa nato determinirajo tudi posameznika, saj določajo,
kako naj nekdo misli, doživlja in deluje.
Prav opisani značilnosti jezikovnega funkcionalizma pa se v postmoderni
zjedrita v problematiki diskurza, saj je diskurz po eni strani posamezna jezikovna
izjava, ki je mesto in sredstvo, kjer se svet načeloma povsem arbitrarno konstruira
(in ne odslikava!); na drugi strani pa je diskurz tudi socialna jezikovna konstrukcija
realnosti, ki narekuje, kako naj se svet, ki se v konkretnih jezikovnih izjavah lahko
poljubno konstruira, tam tudi zares konstruira. Ti dve povezani, a precej različni
pojmovanji diskurza tako kažeta, da ta termin danes nikakor ni enoumen in v
strokovni rabi skoraj nikoli ne pomeni tistega, kar je njegov izvorni etimološki
pomen.140 Priročniki o diskurzu, ki jih danes ne manjka, zato podajajo različne rabe
tega izraza, ki jih v splošnem delijo v komunikacijska ali jezikovna razumevanja
diskurza (ta se rabijo v okviru lingvistike in filozofije jezika 141) ter sociološka
razumevanja, ki se rabijo v polju družbenih teorij, kulturnih študij, kriticizma ipd.142
Pojmovanje diskurza, ki je predstavljeno v nadaljevanju 143 in ki mu sledijo sodobne
družbene teorije, temelji na interakciji obeh rab, osredotoča pa se: (1) na diskurz kot
logično-jezikovno mero, s katero skuša logos spraviti svet v inteligibilno jezikovno
izjavo (ga izreči oziroma povedati); in (2) na diskurz kot družbeno-jezikovno mero, s
katero družba determinira doživljanje in obnašanje posameznika. Diskurzivna
teoretika Purvis in Hunt to opišeta takole: »Kar želi ta pojem zaobseči, je, da ljudje
živijo in izkušajo znotraj diskurza v smislu, da jim diskurzi vsilijo okvire, ki
zamejujejo, kaj lahko izkusijo oz. pomen, ki ga izkušnja lahko posreduje, s tem pa
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vplivajo na to, kaj je mogoče reči in storiti. Vsak diskurz dovoljuje, da je neke stvari
mogoče izreči in preprečuje, da bi izrekli druge stvari.«144
V predstavljenih

okvirih

je diskurz

torej pojmovan kot nekakšen

determinirajoč socialno-jezikovni medij umerjanja nečesa, kar nima mere, na nekaj,
kar ima mero, in predpostavlja, da je stvar smiselna in socialno učinkovita šele »/…/ v
(logocentričnem diskurzivnem) meta-izrazu /…/«, torej ko »/…/ je obstoječe misljivo,
merljivo, izračunljivo, predstavljivo in jezikovno izrazljivo /…/«.145 Zato pa k njegovi
temeljni vsebini na eni strani sodi tudi prepričanje o dominantni vlogi intelektualne
interpretacije, v kateri je mogoče singularno obstoječe na tak ali drugačen način
vsiliti v nek pojem, mero, tip, model ipd., ga s tem nadzorovati in determinirati, ter
na drugi strani izključevanje vsega, kar se v interpretaciji tako ne da jezikovno
umeriti, to je »izvorne neopisljivosti vsake singularnosti«. 146
Zgodovinski ekskurz nam pokaže, da sega izvor ustoličenja takega pojmovanja
diskurza v začetke t. i. kulturnega obrata. Družbeni teoretik Stuart Hall tako
ugotavlja, da je v zadnjih desetletjih v družbenih znanostih razumevanje načina,
kako izkušamo svet, doživelo bistvene transformacije.147 Konvencionalni pogled na
dogajanja v kulturi je namreč zamenjal t. i. socialno konstrukcionistični pristop. Ta ne
verjame več, da lahko človek doživlja stvari pristno, neposredno iz prve roke, zato
tako prepričanje razglasi za naivno in namesto tega uveljavi tezo, da človek stvari
izkuša, kakor mu s pravili doživljanja in pojmovanja narekuje socialno-jezikovni
medij — diskurz, v katerem se znajde. 148 V skladu s tem je mogoče danes v zahodni
kulturi opaziti pravi razmah družbenih teorij, ki imajo skupno dvoje: na eni strani
to, da skušajo intenzivno proučiti različne vrste diskurzivnih struktur, ki tako ali
drugače omejujejo posameznika, na drugi strani pa to, da skušajo pogoje človekove
eksistence v neki kulturi reducirati izključno na diskurzivne omejitve, ki jih
proučujejo. Če je torej pred kulturnim obratom veljalo, da jezik zgolj opisuje neko
kulturno situacijo, pa po tem obratu velja, da jezik kulturno situacijo – s subjekti
vred – kar konstruira. Od tod tudi ime za take teorije socialni konstrukcionizem.
Subjekti z jezikovnimi izjavami stvari ne samo opisujejo, pač pa se v njih tako stvari
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kot oni sami dejansko šele konstruirajo kot realni in »postanejo vidni« — sami
postanejo izraz diskurzov, znotraj katerih se gibljejo.149
Korenine

takega

kulturnega

obrata

segajo

v

začetke

francoske

strukturalistične tradicije, ki je družbena in kulturna dogajanja v različnih socialnih
sistemih začela razlagati s pomočjo na verbalnosti temelječe de Saussureove
koncepcije jezika in arbitrarnega znaka, po kateri – kot sem obravnaval zgoraj – velja,
da je znakovna relacija načeloma poljubna, realno pa determinirana s socialnojezikovnimi pravili. Prvi je to sicer storil Claude Lévi-Strauss, v nekakšnega nosilca
teoretičnega programa socialnega konstrukcionizma pa je koncept diskurza
preoblikoval Michel Foucault.150 Specifično pobudo za Foucaultovo pojmovanje
diskurza, ki ga razvije v knjigi Besede in stvari (Les mots et les choses), predstavlja neka
nenavadna kitajska klasifikacija živali – na katero naleti pri branju Borgesa – ki ga je
opozorila na nenujnost in kulturno-zgodovinsko relativnost naših lastnih miselnih
shem in izkustev.151 Foucaultu je to dalo misliti, da logika zahodnega mišljenja in
izkušanja očitno ni univerzalna, pač pa je pogojena z družbeno-jezikovnimi
strukturami kulturnega področja. Ugotovil je torej, da v vsaki kulturi obstaja nek
družbeno-jezikovni red, kodni model ali diskurzivna formacija, »/…/ ki vsem v
območju njegove veljavnosti socializiranim subjektom omogoča medsebojno
pogovarjanje in medsebojno delovanje /…/«.152 Ta se utrdi v jezikovnih strukturah
neke kulture, ki nato preko pravil formacije narekujejo način mišljenja, izkušanja in
obnašanja v kulturi. Pravila formacije na nekem področju, ki ga podlaga diskurz,
torej definirajo to, kar je izrekljivo v nekem družbeno-jezikovnem okolju, kar naj bo
izrečeno in kar ne sme biti izrečeno, pa tudi to, kateri govorec sme kdaj kaj izreči. 153
V političnem smislu se taki diskurzi pogosto utrdijo v institucije, ki nato izvajajo
svojo politiko moči nad posamezniki znotraj diskurza, pa tudi nad drugimi diskurzi in
se skušajo nekako globalizirati.
Značilno za diskurze je torej po eni strani, da so hkrati totalno relativni, saj se
v toku zgodovine in glede na kulture spreminjajo, hkrati pa so totalni absoluti, ki v
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neki kulturni situaciji »/…/ še pred vsakim znanstvenim obravnavanjem – podajajo
empirične in 'pozitivne' možnostne pogoje, v katerih posamezna civilizacija
organizira svoje govore, opravlja svoja mentalna dejanja, goji svojo družabnost,
razumeva svoj svet itn.«.154
Pri Foucaultu se tako razvije dvojna koncepcija diskurza: diskurza kot
družbeno-jezikovne mere, znotraj katere misli neka kultura; ter diskurza kot
konkretne jezikovne izjave v tej celoti, v kateri se diskurzivna pravila uveljavijo in
svet funkcionalizirajo.155
Nikakor nočem izpodbijati pozitivnih vidikov tega, da sta Foucault in
postrukturalizem nasploh s konceptom diskurza opozorila na to, da imajo socialnojezikovni pogoji na eksistenco subjektov v kulturi bistveno večji vpliv, kot smo pred
tem mislili ter da očitno določajo tudi veliko tistega, kar smo prej imeli za povsem
naravno. Toda dejstvo, da sta na razumevanje vseh pojavov v neki kulturi prenesla
de Saussureovo logiko znakovne arbitrarnosti in socialno-jezikovne determinacije,
je precej problematično.156 Socialnim konstrukcionistom je to namreč omogočilo,
da so Foucaultova spoznanja o vlogi diskurza postopoma radikalizirali do te mere,
da so diskurz postavili kot ekskluzivni in edini pogoj človekove eksistence. Začeli so
trditi, da zunaj jezikovne funkcionalnosti in družbene določitve stvari za človeka ne
morejo imeti nikakršnega smisla. Formulirali so pojmovanje diskurza »/…/ kot
mučenju podobnega restrikcijskega in izključevalnega sistema /…/« ter izpeljali »/…/
nevzdržni sklep, da lahko znanstvenost analitike diskurza zagotavlja le represivnost
volje do polaščanja, ki diseminacijo naših govorov podreja restriktivnosti
izključevalnih sistemov in jo s tem obvladuje /…/«.157 Socialni konstrukcionizem je
Foucaultovo koncepcijo diskurza s tem pritiral do skrajnosti in izpeljal: načeloma je
sicer mogoče izreči (misliti, izkusiti, narediti ipd.) karkoli, v resnici pa to počnemo
kot nam je dovoljeno. Tako ekstremno stališče je zato naposled vodilo socialni
konstrukcionizem v nenavadno situacijo, v kateri na eni strani zagovarja popolno
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poljubnost in popoln intelektualni relativizem, na drugi strani pa popolno nepoljubnost in
totalen družbeni determinizem. Funkcionalizem v podobi intelektualnega relativizma
tako razglaša, da je »načeloma mogoče vse«, funkcionalizem v podobi družbenega
absolutizma pa odloči, kaj je »realno mogoče«. Socialne konstrukcioniste je zato
mogoče videti kot arhitekte, ki jih pri gradnji zanimajo le pravila »političnega
blagoslavljanja«, ne briga pa jih, kako bi se hiša integrirala v naravno okolje, kako naj
bo kvalitetno zgrajena in kako se bodo v njej počutili tisti, ki bodo z njeno prezenco
so-bivali.
Če povzamem skupni smisel vseh socialno-konstrukcionističnih teorij, lahko
torej sklenem, da temeljijo na naslednjih predpostavkah: diskurzu kot socialnojezikovno

definiranem

produkcijsko-recepcijskem

polju;

konstrukciji

in

funkcionalizaciji subjektov in objektov v tej socialno-jezikovni mreži; ter umerjanju
vsega človekovega izkušanja po pravilih diskurza. Implikacije teh predpostavk pa se
kažejo prav v na začetku tega dela disertacije omenjenih trditvah »Vse je z
diskurzom determinirano« in »Ničesar ni zunaj diskurza«, ki povsem zanemarjajo
izven-diskurzivne pogoje človekovega bivanja, izražanja in delovanja. Prav s takimi
implikacijami pa socialni konstrukcionizem tudi jasno pokaže, da pretirano
zanašanje na funkcionalnost in logiko arbitrarne znakovnosti, ki je bilo značilno že
za moderno, tudi v postmoderni vse sili v domeno preračunljivega logosa in zanika
vsakršno nepredvidljivost singularnosti — od singularnosti posameznika (ki ga diskurz
podreja družbi) do singularnosti telesa (ki ga diskurz podreja logosu).

Kot eno izmed intenc sodobnih diskurzivnih teorij, kakršen je socialni
konstrukcionizem, se omenja željo, da bi presegle konvencionalne dualizme
narava/kultura, individuum/družba, um/telo, ki tvorijo metafizični svetovni nazor
moderne.158 Vendar pa smo lahko videli, da socialni konstrukcionizem te dualizme v
resnici sploh ne preseže, pač pa le radikalno poudari obvladovanje »od zgoraj
navzdol«, to je socialno, kulturno in logično dimenzijo v teh dualizmih (družbo nad
posameznikom, um nad telesom in kulturo nad naravo), s tem pa paradoksno
radikalizira ravno tisto, kar je zastavila že moderna metafizika. Ena izmed posledic
158
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tega radikalnega stališča postmoderne je zato v tem, da vse, kar je prej veljalo za
biološko in naravno realnost, postane sedaj družbeno-jezikovno konstruirana
realnost. »Na postulatu, da je vse, kar lahko identificiramo kot 'realnost' le
projekcija oz. 'konstrukcija' naše zavesti /…/ konstrukcionizem nujno vodi k
zaključku, da so realnosti, ki jih delimo z drugimi ljudmi zgolj 'socialne
konstrukcije',« zato piše Gumbrecht. »Proti svojemu filozofskemu izvoru, tako
mislim, pa se je konstrukcionizem danes sprevrgel v banalno prepričanje, da je vse
od 'spola', 'kulture' do 'pokrajine' popolnoma odvisno le od človekove volje do
spremembe — ker naj bi vse bilo le 'človekova konstrukcija'.«159
Ker so se take postmoderne ideje o izključno socialno-jezikovni konstrukciji
realnosti do danes že precej udomačile, želim problematičnost teh tez premisliti na
nekaj konkretnih primerih, ki bodo problematiko osvetlili s treh zornih kotov in mi
bodo tudi kasneje, ko bo govor o relaciji med likovno oblikotvorno prakso in
umetnostno hermenevtično prakso, prišli še prav: (1) s stališča odnosa med izkušnjo
in naravno realnostjo; (2) s stališča odnosa med sekundarnim diskurzom in
»tekstom«; in (3) s stališča odnosa med primarnim diskurzom in »tekstom«:
(1) Prvi primer je naslednji. Matematik Alan Sokal je leta 1997 v ugledni reviji
Social Text – eden izmed urednikov te revije je bil takrat znani postmodernist
Frederic Jameson! – objavil članek, v katerem je brez zadržkov trdil, da je fizikalna
realnost zgolj socialni konstrukt, fizika pa le ena izmed kulturnih študij. 160 Hkrati s
tem člankom, pa je v drugi publikaciji Lingua Franca razkril, da je to, kar v prvi reviji
trdi popolna neumnost in zgolj lepo zveneča nebuloza. V tem drugem članku Sokal
torej razkriva motivacijo, naravo in domet svoje potegavščine, s katero je skušal
problematizirati postmoderno tezo o socialno-jezikovni konstrukciji »naravne
realnosti«.161 Takole pravi: »Zakaj sem to storil? /…/ Kar se mi zdi zaskrbljujoče, ni
samo nesmiselno in plehko mišljenje po sebi, pač pa posebna oblika takega mišljenja:
tisto, ki zanika obstoj objektivne realnosti oz. sicer priznava njen obstoj, toda
zanika njeno praktično relevantnost. /…/ Na kratko, moja zaskrbljenost zaradi
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razširjanja subjektivističnega mišljenja je tako intelektualna kot politična.
Intelektualno je problem s takimi doktrinami, da se motijo. Realnost namreč
obstoji in njene značilnosti niso samo socialne konstrukcije. /…/ Dejstvo, da je revija
Social Text sprejela moj članek razkriva intelektualno arogance postmodernistične
Teorije, ki je dosegla svoj logični ekstrem. Torej ni prav nič nenavadnega, da se
uredniki niso pobrigali za to, da bi se posvetovali s fizikom. Če je namreč vse
diskurz in 'tekst', potem je znanje o realnem svetu povsem odvečno; tudi fizika
postane samo ena izmed vej kulturnih študij. Nadalje, če je vse le retorika in
'jezikovna igra', potem je odvečna tudi notranja logična konsistentnost: pridih
teoretične sofisticiranosti lahko služi enako dobro. Politično /…/ je bil članek
urednikom revije Social Text všeč zato, ker so jim bili všeč njegovi zaključki: to, 'da
daje vsebina in metodologija postmoderne znanosti močno intelektualno podporo
za progresivni politični projekt'. Zato niso imeli nobene potrebe, da bi analizirali
kvaliteto, tehtnost in relevantnost dokazov.«162
Sokalov izhodiščni motiv je bil torej preveriti znanstvene standarde – in
strokovno odgovornost! – sodobne humanistike in ugotoviti, ali bi ugledna
znanstvena revija objavila povsem nesmiseln tekst, ki bi (1) dobro zvenel in (2) pihal
na dušo ideološkim predsodkom urednikov. Ugotovil je, da je to na žalost res
mogoče, saj je zgolj s tem, ko je zagovarjal dogmo sodobnih kulturnih študij, ki
pravi, da zunanji svet ne obstoji in da je naravna realnost, ki nam jo je vsiljevala
pretekla znanost, samo socialni in jezikovni konstrukt, dosegel objavo članka. To,
da se uredniki o resničnosti članka niti poskušali niso pozanimati pri ustrezno
kompetentnih fizikih in matematikih, še poudarjeno priča o tem, da v realnost
zunaj socialno-jezikovno konstruirane resničnosti očitno sploh ne verjamejo. Zato
pa je bil za njih vsak članek, ki se sklada z njihovo ideologijo, a priori dober.
Seveda, vsak diskurzivni teoretik se bo načeloma strinjal, da naravna realnost
obstoji. Vendar pa navedeni Sokalov eksperiment dobro razkriva, da postmoderne
družbene teorije v praksi slepo sledijo prepričanju, da so naravne zakonitosti sveta
povsem odvisne od socialno-jezikovnih konvencij ter da je verifikacija teorije v
praksi (logosa v toposu) povsem odvečna. Sokal ob tem zato v šali doda: vsak od teh
urednikov, ki zares verjame, da so fizikalni zakoni le socialne konvencije in da je
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fizika le poddisciplina kulturnih študij, naj poskuša zaobiti te konvencije in naj stopi
skozi okno mojega stanovanja, ki je v 21. nadstropju.
(2) Drugi primer se osredotoča na hermenevtične aplikacije socialnokonstrukcionističnih tez, to je na problematizacijo postmoderne teze o socialnojezikovni konstrukciji realnosti »teksta« (literarnega teksta, likovne umetnine ipd.),
ki se dogaja v »branju« (sekundarnem diskurzu). Postrukturalizem je namreč razglasil
za socialni konstrukt tudi t. i. funkcijo avtorja, ki smo jo včasih imeli za naravno.
Tako Roland Barthes v danes že razvpitem eseju Smrt avtorja163 oznani, da je avtor
le romantični mit in bralčev izgovor: »/…/ ko je Avtor najden, potem je tekst
'razložen' – in kritik je zmagal.« 164 Avtor-Bog je po Barthesu le potuha za kritika, ki
mu daje moč, da tekst dokončno razloži in da najde en sam »teološki« pomen, ki ga
nato vsem ostalim vsiljuje preko mehanizmov družbene premoči. Zato šele takrat,
ko odstranimo avtorja, tekst osvobodimo in pokaže se popolna svoboda
interpretacije. Tekst zato ne zahteva avtorja, pač pa bralca, zato je smrt prvega cena
za rojstvo drugega.
Idealni postmoderni bralec naj bi bil torej v svojem hermenevtičnem
razumevanju popolnoma svoboden, saj naj tudi tekst, enako kot naravna realnost, ne
bi imel nobene svoje inherentne resnice in naj bi bil le bralec tisti, ki konstruira
resnico teksta, pa naj bo ta kakršna koli. Toda podobno kot je bizarno zanikati
zunajdiskurzivno vrednost naravnega sveta, tako je bizarno zanikati tudi
zunajdiskurzivno vrednost teksta. To kaže naslednji primer, ki ga navaja kulturni
teoretik Neil Postman.165 Ali lahko Hitlerjevo avtobiografijo Moj boj (Mein Kampf)
beremo kakorkoli se nam zljubi, tudi tako, da naj bi v resnici izražala ljubezen do
Judov. Načeloma je to sicer možno, toda niti na misel nam ne pride, da bi to storili.
Barthes bi verjetno rekel, da tega ne storimo zato, ker nam to preprečuje diskurz,
nek družbeno uveljavljen sistem branj te knjige. Toda to očitno ne drži. Zakaj ne?
Zato, ker je ne beremo tako samo zato, ker to od nas zahteva diskurz, pač pa jo
beremo tako zato, ker se predajamo volji teksta, ki ima neko lastno intencionalno
vsebino, ki jo je v tekst vnesel avtor. Avtor-Hitler, ki mu v tem smislu zaupamo, pa
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ni (samo) diskurzivna funkcija ali »romantični mit«, pač pa realna oseba iz mesa in
krvi, ki je pred samim posegom (sekundarnega) diskurza v ustvarjalni izkušnji
(primarnem diskurzu) na poseben način osmislila tekst. Čeprav Barthes kot glasnik
»smrti avtorja«, ki mu je sledila večina postmodernih intelektualcev, verjetno ni imel
v mislih, da bi morali po »smrti avtorja« tekste, kot je Hitlerjev, brati povsem
poljubno, pa je to očitna logična izpeljava take teze. Barthes namreč enako kot
socialni konstrukcionisti vidi samo dve možnosti: na eni strani vidi edini smisel
doživljanja teksta v totalni relativnosti intelektualne interpretacije, na drugi strani
pa vidi diskurz, ki je edini, ki stoji bralcu na poti do njegove popolne svobode pri
konstrukciji realnosti teksta. Zato sklepa, da se moramo le osvoboditi družbenega
determinizma in nič več ne stoji nasproti našemu intelektualnemu relativizmu.
(3) Tretji primer pa se osredotoča na aplikacije socialno-konstrukcionističnih
tez na problematiko ustvarjalnosti (primarnega diskurza), to je na tezo o socialnojezikovni konstrukciji izvirnosti. Avtorja v postmoderni namreč nadomesti pisec, pri
čemer pa pisec ni »lastnik« teksta, tekst ni njegov »izvirni izraz«, pač pa je tekst zgolj
nekakšna zbirka, ki jo pisec sestavi kot paberkovalec iz drugih tekstov. 166
Postmoderna teorija je zato posledično postavila tezo, da z avtorjem tudi izvirnost
ali originalnost pade kot »romantični mit«. Smrt avtorja razkrije smrt izvirnosti, smrt
izvirnosti pa ima za nujno posledico smrt plagiatorstva.167 Toda naslednja nenavadna
situacija, označena kot Durantijeva dilema,168 razkriva nebuloznost takega stališča.
Znanemu antropologu in lingvistu Alessandru Durantiju, ki je bil sam goreč
zagovornik postrukturalističnih načel, se je namreč nekoč zgodilo, da je v pisarni
naletel na pismo kolega iz Francije, v katerem mu je ta razkril, da je nek francoski
sociolog objavil knjigo, v kateri sta dve poglavji dobesedna prevoda dveh starejših
Durantijevih člankov.169 Kako je torej Duranti reagiral na to odkritje? Izkazalo se je,
da so njegovi »napredni« nazori hitro popustili in namesto brezbrižnosti ga je
preplavilo občutenje zgroženosti. Spraševal se je, kako lahko kdo, ki naj bi bil
strokovno odgovoren, kaj takega stori. Toda zakaj tak buren odziv, če pa je Duranti
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dobro vedel, da je avtor mrtev, da je njegova teorija zgolj zbirka že napisanega in da
je zato navsezadnje tudi tisto, kar se zdi, da je plagiat njegovega dela, zgolj še en
prepis njegovega lastnega prepisa nečesa tretjega, četrtega, petega …? Zakaj je
Duranti torej doživel drugače, kot je vedel, da naj bi bilo? Kljub očitnemu, Duranti
najprej ni upal verjeti, da bi šlo pri tem za načrtno in zlonamerno dejanje. Skušal je
plagiatorja opravičiti na razne načine. Upal je na to, da je morda plagiator delal
zapiske iz njegovega članka in je pomotoma objavil kar prevod, ki je sicer nastal v
študijske namene. Toda nobeno opravičilo ga ni prepričalo. Zakaj? Zato, ker ga je
njegov spomin na ustvarjalno doživetje, ki ga je kot avtor svojih tekstov moral dati
skozi, opozarjal, da kljub statistični možnosti, da dva enaka teksta naključno
nastaneta hkrati na različnih krajih, to realno ni mogoče. Doživetje in
nepredvidljivost ustvarjalnega procesa, ki do teksta pripelje, tega ne dopuščata.
Tako avtorstvo, kot ga je ob svojem lastnem tekstu izkusil Duranti, seveda nima
ničesar opraviti s tistim, kar je Barthes odpisal kot romantični mit, pač pa gre za
avtorstvo, ki nastaja kot doživeta duhovno-telesna povezava med avtorjem in delom, ta
povezava pa nikakor ni (samo) diskurzivno konstruirana. Na misel mi prihaja
avtorstvo kot nekakšno materinstvo ali roditeljstvo — kot je bilo zgoraj omenjeno že
z Aristotelom. Čeprav bi nas socialni konstrukcionisti danes želeli prepričati, da je
tudi odnos med materjo in otrokom le socialni konstrukt, pa vsaka mati ve in še bolj
občuti, da materinstvo ni zgolj sinteza vsega, kar vemo in kar lahko poljubni
družbeni zakoni tako ali drugače določijo, pač pa je v prvi vrsti doživeta naravna
vez, ki sega od spočetja, preko nošenja v maternici do rojstva in naprej. Prav tako
materinstvo pa je v resnici tudi avtorstvo.
Bistveno, kar se lahko po mojem mnenju iz takih in drugačnih primerov, ki
parodirajo radikalne socialno-konstrukcionistične teze, naučimo, je predvsem to, da
teze o totalnem intelektualnem relativizmu in družbenem determinizmu, ki naj bi
bile utemeljene v popolni disparatnosti med izkušnjo in realnostjo, ne vzdržijo
pritiska stvarnosti. Za vsak zdrav razum je namreč nujno, da lahko vzpostavi in
dešifrira neko hierarhijo izkušenj, ki se bolj ali manj natančno približajo
izvendiskurzivni realnosti, saj na tem tudi temelji sposobnost vsake realne
človekove dejavnosti, da lahko rešuje probleme realnosti (medicina je boljša od
šarlatanstva prav zato, ker se s svojim jezikovnimi reprezentacijami bolj približa

realnosti!).170 Seveda, obstojijo znanstvene discipline, ki so po naravi bolj
spekulativne (na primer filozofska ontologija) in ki se ukvarjajo z vprašanji, ki so vsaj
na videz zunaj področja praktične verifikacije. Toda tudi filozofija ima polje, kjer
izkazuje svojo »bližino do realnosti« — to je etika.171 Prav tako kot mora zdravnik,
fizik ali biolog svoje ideje preveriti, če vzdržijo praktično verifikacijo, tako mora
tudi filozof preverjati svojo ontologijo preko etičnih implikacij. V tem smislu pa je
tudi za hermenevtično razumevanje »tekstov« ključno, da k njim pristopimo na
način, ki se bolj ali manj sklada z njihovo realnostjo in jih zato ne beremo, kakorkoli
se nam zljubi. Kot razlika med bolj ali manj uspešnim zdravljenjem neke bolezni ni
samo stvar družbenega konsenza, pač pa je odvisna od tega, kako se je zdravnik
sposoben približati zunajdiskurzivni realnosti telesa, ki ga zdravi, tako velja tudi za
neko umetniško delo, da njegov smisel nikoli ni samo diskurzivna funkcija, ki bi bila
določena s formacijami družbene premoči.
Ta minimalna zdravorazumska vera v to, da se s stvarnostjo »tam zunaj« lahko
bolj ali manj skladamo, pa je v resnici odraz tistega, kar sem zgoraj naslovil kot
odgôvornost/odgovórnost v realnosti. Pri takih intelektualnih ekstremizmih, kakršna je
»smrt avtorja«, je mogoče zato opozoriti prav na to, da so očitno posledica izgube
odgôvornosti, ki jo mora logos izpričevati nasproti toposu. Zato ni nenavadno, da se
take ideje takoj, ko jih prenesemo na rešeto realnega in praktičnega izkustva,
izkažejo zgolj za virtualne u-topije in sofizme.

V človekovem kulturnem izkustvu in delovanju ima diskurz kot socialno-jezikovna
mera gotovo zelo pomembno vlogo. Vendar pa prav primeri, ki so bili podani zgoraj
in v prejšnjem poglavju, kažejo, da v načinu osmišljanja sveta očitno ni edini in
vsemogočen faktor. Določeni dogodki v svetu, kot je na primer potres, ki so
mimologični, mimodružbeni in mimofunkcionalni, nas tako opozarjajo, da diskurz
nekje naleti na svoje meje — na nekaj bolj arhetipičnega, na kar ne more vplivati in
česar ne more nadzorovati ter funkcionalizirati. Ker to »nekaj« teče mimo njegove
volje in funkcionalne naravnanosti sveta, bom to – kot protipol izrazu diskurzivno –
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pogojno imenoval transdiskurzivno. Transdiskurzivno je torej tisto, kar nas opozarja,
da logos in družbena struktura nikoli ne moreta obvladati, umeriti in
funkcionalizirati vsega, saj mnogo teče mimo njiju.
Kaj vse transdiskurzivno zaobsega, lahko dobro pokaže naslednji primer iz
likovne umetnosti. Kipar Richard Serra, ki je znan po svojih skulpturah iz
megalomanskih plošč cor-ten jekla, s katerimi posega v prostore nekega urbanega
okolja, je leta 1981 na newyorškem Zveznem trgu postavil skulpturo Nagnjen lok
(Tilted Arc), rahlo ukrivljeno 365 cm visoko, 3650 cm dolgo in 7 cm debelo cor-ten
ploščo, ki je trg brutalno presekala na pol (sl. 16).172

Sl. 16. Richard Serra, Nagnjen lok, 1981, cor-ten, 365 × 3650 × 7 cm, Federal Plaza,
New York, odstranjen l. 1989.

172

O kontroverznosti in vsem, kar se je s to skulpturo dogajalo prim. Harriet Senie, The Tilted Arc
Controversy: Dangerous Precedent?, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

Ko to skulpturo opazujemo na fotografiji, se nam postavlja vprašanje po
njenem pomenu,173 tisti bolj estetsko usmerjeni morda tudi občudujemo njeno
»lepoto«. Toda za tiste ljudi, ki so se morali s to skulpturo in praesentia soočati
vsakodnevno, je bil njen pomen irelevanten. Prav nič jih ni zanimalo, kako
umetnostni teoretiki to umetnino utemeljujejo kot izjemno in pomembno, tudi jih
ni zanimala njena vizualna eleganca, vse, kar jim je bilo mar, je bilo to, da njena
telesna prisotnost za njih predstavlja izjemno breme in jih s svojo prostorsko
prisotnostjo neprestano spravlja ob živce. Zato so jo po osmih letih vztrajnih
kampanj tudi odstranili.
Serrova umetnost torej izrecno računa na to, da ne bo prijetna, pač pa
predvsem, da bo očitno prisotna in da se na to njeno prisotnost nikoli ne bomo morali
privaditi (tudi po osmih letih ne). V tem smislu je »nevarna« za našo psiho. Toda
njegova umetnost je nevarna tudi povsem fizično, lahko te ubije. Njegove skulpture
so pravzaprav potencialne »ubijalske skulpture« (ang. killer sculpture, kot lahko
zasledimo izraz na e-forumih 174) in prav nekoč v 70-ih letih se je tudi dejansko
zgodilo, da je pri razstavljanju dvotonska cor-ten plošča ene izmed njegovih skulptur
ubila delavca.175
S tem svojim radikalnim apelom na občutenje nelagodja in celo s svojo
potencialno smrtonosnostjo Serrova umetnost zato kaže na meje diskurza na
ekstremen način in dobro opozori na različne vidike transdiskurzivnega in njihovo
življenjsko vrednost. Naj se je namreč umetnostni svet še tako trudil ovrednotiti
Serrovo umetnino, ljudem ni mogel preprečiti, kako naj jo doživljajo; in naj se je
posameznik še tako prepričeval, da bi na Nagnjen lok gledal povsem neobčutljivo,
neprijetnega doživetja svojega telesa ob stiku z njim ni mogel prelisičiti.
Ker se transdiskurzivno kaže kot neka izjemna tujost, neobvladljivost, lahko
po mojem mnenju različne vidike meja diskurza razumemo kot nekakšne podobe
drugosti ali drugega.176 Prav drugi je namreč tisti ali tisto, česar ni mogoče spraviti v
173

Prim. Muhovič, Umetnost, diskurz …, n. d., s. 216.
Prim. http://www.sculpture.net/community/showthread.php?t=6364, 21. april 2009.
175
Prim. Don Terry, A 16-Ton Sculpture Falls, Injuring 2, v: The New York Times, 27. oktober 1988,
http://www.nytimes.com/1988/10/27/nyregion/a-16-ton-sculpture-falls-injuring-2.html, 21. april 2009.
176
V personalistični filozofiji nastopa pojem »drugega« hkrati kot kritika na kartezijanskem cogitu
utemeljenega funkcionalističnega odnosa do sveta ter soljudi, hkrati pa ponuja drugačen pogled na
stvari, ljudi in dogodke okoli nas, ki si jih ne moremo podrediti, pač pa se jim lahko le predamo in z
njimi sobivamo. Kot taka radikalna drugost, v katero sta človek in družba popolnoma nezmožna
174

neko predvidljivo šablono, ni ga mogoče popolnoma umeriti, podrediti funkciji in
ga z njo nadzorovati. Je zunaj meje funkcionalnosti in tistega, kar je mogoče
funkcionalizirati. Za družbo je drugost tako vse tisto, kar teče mimo njenega
nadzora, torej posameznik, ki se je v svoji intimnosti in odgovornosti sposoben
izražati kot od družbe in diskurzivnih norm deloma neodvisna entiteta. 177 Za
posameznika pa je transdiskurzivno tisto, kar teče mimo njegove logično-jezikovne
sposobnosti, s katero bi rad vse razložil, izmeril in nadzoroval. To, kar
kartezijanskemu subjektu uhaja, je po eni strani drugi subjekt, sočlovek, na še bolj
bazični ravni pa kot drugost tu nastopa drugi v njemu samem. Le zato, ker si človek
vsega pri sebi ne more podrediti, tudi s sočlovekom tega ne more storiti. Ta podoba
drugega torej sestoji iz naravnih zakonitosti materije in psihosomatskih odzivov
človekovega lastnega telesa.178
Lahko bi torej rekel, da so meje diskurza na eni strani meje družbeno-jezikovne
premoči nad posameznikovo svobodno voljo in odgovornostjo, na drugi strani pa
meje družbeno-jezikovne premoči nad drugimi oblikami doživljanj in izražanj. Znotraj
humanistike je na slednje še posebej opozoril filozof Jacques Derrida, ko je kritiziral
logo- in fonocentrizem zahodne kulture, da daje pozornost zgolj na konceptualne
vidike jezika, doživljanje materialnih pogojev jezika – materialnosti komunikacije kot
temu pravi Gumbrecht179 (npr. materialnost voska, v katerega so črke zapisane,
papirus, pergament ipd.) – pa povsem izloči iz svojega interesa takoj, ko je
konceptualni pomen identificiran. Zato pa logo-fonocentrizmu iz zornega kota uhajajo
prav transdiskurzivna področja doživljanja, izražanja in delovanja, ki si jih diskurz ne
more prilastiti, saj ta ne dobijo smisla v opomenjevanju in verbalnem jezikovnem
izrazu, pač pa predvsem v občutenju na lastni koži.180 Derrida je zato v polju
poseči s svojo diskurzivno sposobnostjo, zato v personalistični filozofiji nastopa smrt, ki je totalna
drugost — tako totalna, da ni »nikoli sedanja« (prim. Emmanuel Lévinas, Etika in neskončno. Čas in
drugi, Ljubljana: Tretji dan, Družina, 1998, s. 115).
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humanistike formuliral nekakšen apel po obratu k fiziologiji, pri čemer termin
»fiziologija« stoji kot metonimija za vsa tista področja človekove eksistence, ki jih
diskurz ne more zaobseči: od telesa do materialnosti komunikacije.181
Če je kartezijanski subjekt mislil, da je to, kar je zunaj diskurza, nekaj
odvečnega in nepotrebnega, pa se zdi danes potrebno ravno te različne vidike
drugosti ponovno priklicati v ospredje. Omenjeni primer Serrove skulpture nam
zato lahko pove prav to, da tisto, kar ostaja zunaj diskurza, sicer ni nujno prijetno in
je lahko celo »smrtonosno« – na nas igra »/…/ bodisi z božanskim bodisi s satanskim
prijemom /…/«182 – vendar pa s tem, ko razgalja človekovo nezmožnost, da bi svet
povsem obvladal in nadzoroval, hkrati tudi opozarja, da prav to človekovo izkušanje
naredi nekaj posebnega in sploh človeškega (v dobrem in slabem). Potrebno je
sprejeti drugost hkrati kot nekaj neobvladljivega, česar si ni mogoče podrediti,
hkrati pa kot nekaj, kar se z nami vendarle lahko in mora povezati v komunikacijo po
drugih nefunkcionalistično naravnanih kanalih, da je življenje sploh mogoče. Na to
opozarja odgôvornost/odgovórnost, ki sem jo že naslovil. Ko človek deluje v dobro
sveta, se v prvi vrsti odloča v okviru temeljne odgovornosti do drugega v podobi
svojega telesa, sočloveka in do naravnega sveta. Če želi človek preživeti v svojem
telesu, mora spoštovati svoje telo, če želi preživeti ob so-človeku, morata drug
drugega spoštovati in če želi preživeti v naravi, mora naravo spoštovati. Čeprav bi
radikalni konstrukcionizem človekovo doživljajsko intimo in njegovo odgovornost
do svojega telesa, do soljudi in do narave rad funkcionaliziral kot diskurzivni
konstrukt, pa ni mogoče mimo dejstva, da je človek odgovornosti zavezan po poti,
ki gre v prvi vrsti v skladu z naravnimi pogoji odgôvornosti. In šele, ker je tako, se
lahko človek v skladu z odgovórnostjo, ki mu jo narekuje njegova vest, tudi upre
diktatu diskurza in funkcionalizma, ko presodi, da ta deluje v nasprotju z naravno
logiko odgôvornosti.
Sam tako Derridajev poziv k obratu k fiziologiji razumem na dva načina, ki jima
bom na nek način tudi skušal slediti v nadaljevanju. V prvi vrsti to razumem kot
apel k dejanskemu doživljanju prezence in k bolj ozaveščenemu udejstvovanju v tistih
oblikah prisvajanja, ki so manj funkcionalistična. V drugem, bolj specifičnem smislu
– ki ga je imel verjetno v mislih Derrida – pa to razumem kot konceptualni obrat k
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transdiskurzivnemu, torej k temu, da preusmerimo našo raziskovalno pozornost na
transdiskurzivna področja ter kljub njihovemu »upiranju« nekako vsaj poskušamo
najti pojme, s katerimi bi lahko pokazali tisto, kar je v naših življenjih sicer izvorno
neopisljivo. Prvo in drugo pa gre seveda vselej z roko v roki, saj potreba po takem
miselnem obratu lahko izrašča le iz doživljanja pomembnosti transdiskurzivnega.
Zato pravi Gumbrecht: Ko bo znova postalo jasno, da pri skupni večerji ali pri
ljubljenju ne gre le za (verbalno jezikovno) komunikacijo in pri doživetju umetnine
ne zgolj za interpretacijo, bo tudi v teoriji postalo pomembno in koristno, da
razpolagamo s pojmi, ki dovoljujejo pokazati, kar je v naših življenjih s pojmi
neizrazljivo in neukrotljivo.183
Na področju postmoderne humanistike skuša tak obrat k fiziologiji na primer
uresničiti francoski filozof telesa in prezence Jean Luc Nancy. »Telo ni diskurz,«
ugotavlja Nancy.184 Telo namreč razsredišči jaz, ga razlasti objekta in ga z
intelektualnega podrejanja preusmerja na predajanje prezencam drugih teles. Zato
pravi še: »'Telo' je temelj za ne-imeti objekt (temelj za ne-biti subjekt). Je samo
substanca, ki se dotika drugih substanc. Je dotik, takt, kot 'subjekt' pred kakršnim
koli subjektom. /…/ Telo ničesar ne ve, kar pa ne pomeni, da je neumno. Povsem
enostavno, je nekje drugje. /…/ Tako to, da telo nima načinov za vedeti, ni zanj
nobena hiba, saj telo ne pripada domeni, kjer bi se razsojalo med 'vedeti' in ne 'nevedeti' /…/ In, ker telo ni pojem (ker ni 'telesa'), to pomeni, da zagotavlja vselej
hkrati več in manj kot od njega zahteva konceptualna logika.«185
Ker telo ni diskurz, pa tudi konceptualizacija, ki skuša osrediščiti telo in ga
spraviti v pojme, ne sme biti funkcionalistična, pač pa nekako tekoča, dinamična,
preskakujoča, razbita, včasih elegantna in povsem jasna, včasih polomljena in
popolnoma nerazumljiva, skratka nekako taka, kakršno je telo samo — paradoksno,
vendar ne nesmiselno. Tako se mi zdi, da skuša Nancy slediti obrat k fiziologiji na
dva načina: prvič, skuša pisati o telesu, o njegovi teži, snovnosti, prisotnosti; in drugič,
o telesu piše tako, da opozarja, da je tekst sam najprej telo in šele na to nekaj, kar
ima pomen in funkcijo. Torej: pisati o telesu s telesom.186 Nancy zato govori z obilico
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skoraj slovarskih naštevanj telesnih delov, njegovih značilnosti, niza serije imen za
različne telesne tekočine, njegove »materiale« ipd.; uporablja pa tudi takšne
paradokse, kakršne srečamo v vzhodni misli o sūnyati, ki je bila bežno naslovljena v
prejšnjem delu disertacije. Toda, če je namen sūnyate le razsrediščenje duha, pa
Nancy naredi korak naprej, to je nekakšno osrediščenje telesa. Če je zahodna filozofija
od renesanse naprej stremela k dekarnaciji duha, potem skuša Nancy duha, s tem, ko
ga vplete v ritem telesa samega pisanja, ponovno vrniti v telo, ga inkarnirati.

Spoznanje, da diskurz nikoli ne more nadzorovati in obvladati vsega, me v odnosu
do problematike diskurza zato napeljuje k zagovarjanju nekakšnega zmernega
realističnega stališča, ki pravi, da so v vsakem realnem človekovem izkušanju,
mišljenju in delovanju v resnici vselej na delu tako dejavniki diskurza kot tudi
dejavniki, ki tečejo mimo njega. V odnosu do tega zato želim uvesti distinkcijo med
diskurzom in diskurzivno prakso. Diskurz je namreč zgolj en funkcionalistični, to je
družbeni in logično-jezikovni vidik diskurzivne prakse, ki pa vključuje tudi
transdiskuruzivne vidike izkušanja, mišljenja in delovanja. 187 V diskurzivnih praksah
torej na delu nikoli niso le dejavniki diskurza, kot nas poskuša prepričati socialni
konstrukcionizem, pač pa vselej tudi dejavniki transdiskurzivnega, torej naravni
pogoji in zakonitosti materije, arhetipski psihosomatski odzivi in svobodne
ustvarjalne možnosti ter človekova intima. Različne vrste človekovih delovanj v
kulturi torej lahko razumemo kot oblike diskurzivnih praks, ki so po eni strani
mediirana z vsem tistim, kar sem zgoraj opredelil kot diskurz, hkrati pa v ta
delovanja in v interakcijo z diskurzom vselej enakovredno prodira vse tisto, kar sem
po drugi strani opredelil kot transdiskurzivno.
Naravo take interakcije med diskurzom in transdiskurzivnim v diskurzivni
praksi je mogoče osvetliti s pomočjo kibernetičnega koncepta avtopoiesis, ki ga
simbolno pogosto prikazujejo z grafiko Mauritsa Cornelisa Escherja, na kateri dve
roki druga drugo rišeta (sl. 17).188 To pomeni, da diskurz in transdiskurzivno hodita v
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diskurzivni praksi »z roko v roki«, se intimno prepletata, njuna korespondenčnost
pa je nujna za vsakršno ustvarjalno delovanje.

Sl. 17. Maurits Cornelis Escher, Roke, ki (se) rišejo, 1948, litografija, 28,2 × 33,2 cm.

V filozofskem smislu je taka pozicija, ki jo poskušam zavzeti, zmerno
realistična, sociolog Ian Parker pa jo ponazori na primeru naslednje distinkcije.
Ugotavlja, da sta v filozofskem smislu mogoči dve ekstremni prepričanji o
ontološkem in epistemološkem stanju stvari. 189 Prvo (idealistično) stališče trdi, da
zunaj diskurza stvari nimajo nikakršnega smisla, drugo (materialistično) pa, da stvari
realno eksistirajo le zunaj diskurza. Obe ekstremni stališči sta seveda nerealni in utopični. Realnost je namreč vmes, stališče, ki zagovarja to pozicijo, pa Parker
imenuje kritični realizem. Značilno zanj je, da upošteva, da je človekova eksistenca v
kulturi na eni strani vedno historično konstruirana in je zato vezana na neke tipične
funkcije, ki so se skozi čas uveljavile, da pa so po drugi strani temelji človekove
eksistence, njegovega doživljanja in delovanja, tudi arhetipični in zunaj diskurza,
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torej v nekakšni materialni bazi življenja. Materialna baza življenja daje torej
materialne pogoje za delovanje, družbena baza pa daje socialne omejitve. Tako pride
v delovanju človeka vselej do tenzije: na eni strani mora ubogati kriterije
racionalnosti in funkcionalnosti, ki so se razvili v zgodovini, na drugi strani pa mora
slediti apelu, ki ga nad njim postavlja naravni svet in njegovo osebno doživljanje.
Toda – in to je bistveno – te tenzije ni potrebno pomiriti in enostransko reducirati,
pač pa jo je potrebno ozavestiti ravno v njeni napetosti, saj je prav ta tenzija
temeljna značilnost človekove eksistence, ki daje življenju njegovo kompleksnost in
vrednost. Parker zato posledično ugotavlja, da lahko tudi »stvari v svetu« v odnosu
do človeka nastopajo v treh različnih »objektnih statusih«:190 (1) Ontološki objektni
status imajo stvari v zunaj-diskurzivni realnosti, neodvisno od človeka. V prvem delu
disertacije sem take objekte z Dantom imenoval »navadna stvar« (mere real thing). To
je topos, ki obstoji kot pogoj za produkcijo misli, logosa. Kognicija vselej zahteva
neko materialno (fiziološko) podstat telesa, čeprav je nanjo ne moremo reducirati.
Na ravni organizmov je to biološka baza obnašanja, kot so molekule, celice,
nevronske mreže ipd.; (2) Epistemološki objektni status je nato poseben smisel, ki ga mi
stvari pripišemo. Ta pa se vselej oblikuje v dveh relacijah: prvič, v odnosu do zunajdiskurzivnega toposa stvari, in drugič, v odnosu do diskurza kot (pred)obstoječega
družbeno-kulturnega reda. Epistemološki status stvari torej nastane v interakciji
med izkustvom historično-socialne umeščenosti in arte-faktičnosti, to pa pomeni,
da nek objekt smisla ne pridobi samo preko opomenjanja in družbene umestitve,
pač pa tudi preko tega, kako ta objekt intimno, čutno in emocionalno doživimo v
prisotnosti; (3) Poleg teh dveh statusov pa Parker izpostavlja še tretjega, to je
moralno-politični objektni status. Tak status pridobijo objekti, ki bivajo izključno v
pogojih diskurza in nimajo izven-diskurzivne ontologije. To so različni konceptualni
objekti oz. pojmi. V prvem delu disertacije sem take objekte imenoval »navaden nič«
(mere no-thing), kar pomeni, da prav sem sodijo tudi hipotetične umetnine. Zato ni
nenavadno, da pri tej vrsti objektov Parker poda pomembno opozorilo: ker so
povsem diskurzivni, jih spremlja nekaj kritičnih problematičnosti. Te smo lahko
spremljali prav na primeru hipotetične umetnosti. Prvič, problem nastane takrat, ko
nas moralno-politični objekti zavedejo, da jih imamo za ontološke objekte, torej za
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stvari, ki realno obstojijo (kot se je meni zgodilo na primeru Le Cravat). Drug
problem je povezan s tem, da so moralno-politični objekti direktni odraz
dominantnih družbeno-kulturnih oblik mišljenja, ki vplivajo na naša prepričanja in
imajo zato izjemno močne ideološke učinke. To je zopet očitno pri hipotetičnih
umetninah, ki so konstruirane tako, kot se zdi ideologiji umetnostnega teoretika
primerno. Tretji problem teh objektov pa je, da so v osnovi virtualni, odvezani od
odgovornosti in verifikacije v realnosti ter lahko zato postulirajo drzne in
visokoleteče ideje, ki so pogosto sporne tako v naravnem kot etičnem smislu.
Na osnovi te Parkerjeve klasifikacije lahko zato tudi sam podam opozorilo, da
mora človek v svojem pristopanju k svetu vselej vzpostaviti ustrezno korespondenco
in razmerje odgovarjanja med dvema vrstama pogojev, ki določajo njegovo delovanje
v kulturi. Prva vrsta pogojev je svet tipičnih omejitev, ki jih narekuje diskurz. Ker si
diskurz lahko načeloma zamisli karkoli in postavi stvari v pogon kakršnekoli
funkcionalnosti, pa zaradi svoje verifikacijske laksnosti nujno potrebuje drugo vrsto
pogojev, to je svet transdiskurzivnega, arhetipično bazo realnosti. Te izvendiskurzivne bi bilo napačno videti kot omejitev v enakem smislu kot omejuje
diskurz. V resnici gre bolj za tisto, čemur običajno rečemo naravne možnosti. Gre
torej za topos, v katerem lahko svoje izkušanje, delovanje in mišljenje zasidramo,
prizemljimo in realiziramo ter ga obvarujemo pred samovoljnostjo diskurzivnega
funkcionalizma. Rešitev problemov, ki spremljajo objekte z moralno-političnim
objektnim statusom, je zato mogoče najti le v tem, da jih poskušamo na nek način
prevesti v epistemološke objekte in jim najti ustrezen topos njihove verifikacije, kjer
se lahko izrazi njihova odgôvornost. Tako mora imeti vsaka resna človekova dejavnost
svoje polje verifikacije: od najbolj eksaktne znanosti, kjer je to eksperiment, do še
tako spekulativne filozofije, ki mora ontologijo vselej verificirati preko etičnih
implikacij.191
Človekovo delovanje v svetu je torej vedno neka rezultanta, ki nastaja med
diskurzivnimi omejitvami in transdiskurzivnimi možnostmi, to pa za središčno
problematiko disertacije, to je problematiko odnosa med primarnim in
sekundarnim diskurzom, pomeni naslednje. Kot rečeno že v uvodu, distinkcija med
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primarnim in sekundarnim diskurzom opozarja, da se diskurzivni pogoji v likovni
umetnosti lahko delijo na dva pola: na dejavnike, ki vplivajo na kreacijo likovnih
umetnin in na dejavnike, ki vplivajo na njihovo razumevanje. Če so diskurzi torej (le)
del pogojev (tipični pogoji) eksistence v kulturi, so primarni diskurzi torej le del
pogojev, ki mediirajo ustvarjanje umetnin, celota likovnega delovanja med
diskurzivnim in transdiskurzivnim pa je likovna oblikotvorna praksa (primarna
diskurzivna praksa); sekundarni diskurzi pa so le del pogojev, ki mediirajo
razumevanje umetnin, celotna rezultanta med diskurzivnim in transdiskurzivnim pa
je umetnostna hermenevtična praksa (sekundarna diskurzivna praksa).
Ker pa sta naravi teh dveh praks, vsaj kakor sta se uveljavili v zahodni
umetnosti, bistveno različni in se med poloma kulture prezence in kulture pomena
tudi različno razpenjata, pa imajo diskurzi v njima radikalno drugačno nalogo in
drugačne karakteristike. Likovna oblikotvorna praksa namreč kreira nekaj, kar v
svetu še ne obstoji, tako da posega v prostor. To pa nujno zahteva akt penetracije
materialnega sveta z rokami, v katerem se svet preoblikuje. Likovnik mora biti zato
vselej tesno v stiku z izven-diskurzivnimi potenciali doživljanja svojega telesa in
telesa sveta zunaj, kar pomeni, da imamo v likovni ustvarjalnosti že po naravi
opraviti z načinom prisvajanja, ki je bližje polu kulture prezence. Zato pa v njem
tudi diskurz ne nastopa v verbalni jezikovni obliki, ki je bistveno opredeljena s z
dimenzijo časovnosti, pač pa se artikulira v drugačnem, to je likovnem mediju, ki ga
bistveno okarakterizira prav dimenzija prostora. Ta proces likovne artikulacije, kot
bom kasneje pokazal, je sicer prav tako jezikovne narave – to je likovne jezikovne
narave – vendar pa se v pomembnih točkah tako po jezikovni funkciji kot po
semiotičnem ustroju razlikuje od narave verbalnega jezika. Zato pa se tudi vloga
primarnih in sekundarnih diskurzov posledično precej razlikuje. Primarni diskurzi v
likovni umetnosti namreč niso v verbalnem jeziku zapisane socialne konvencije in
mentalni arbitri, ki narekujejo v družbi tiste pomene in na njih temelječe socialne
postopke, ki se »spodobijo« ter so pravilni za misliti in govoriti, pač pa so likovno
jezikovno artikulirani prostorski dejavniki, ki kažejo, kako je mogoče vzbuditi neko
celovito psihofizično doživljanje. Primarni diskurzi v likovnosti torej ne zaobsegajo
samo tega, kaj vemo, pač pa predvsem to, kako doživimo. Niso diskurzi, ki povedo
pomen umetnine (v času), pač pa diskurzi, ki kažejo načine, kako umetnina je (v

prostoru). Kažejo, kako je umetnina nastala kot pred tem še neobstoječa prostorska
prezenca in kako umetnina v tej svoji prostorsko-materialni konfiguraciji vzbuja
določena psihosomatska doživetja. To pa tudi pomeni, da primarni diskurzi niso
nekaj, s čimer bi družba subjekte, subjekti pa svet povsem obvladovali, pač pa gre le
za zglede modusov reševanja likovnih problemov, ki lahko sodelujejo v sicer
raznolikem preoblikovanju sveta in usmerjajo (ne pa determinirajo!) človeka v
njegovi intimni likovni odgovornosti. To pa je tisto, kar običajno imenujemo likovni
slog. Likovni slogi namreč niso gramatični učbeniki in slovarji, ki bi zapovedovali
konvencije, ki jih moramo vedeti, pač pa so zgledi, ki kažejo (in vlečejo), kako so
umetniki v preteklosti izkoristili naravne zakonitosti psihosomatike, z namenom,
da bi razrešili določene likovne probleme. Zato se lahko iz njih sodobni umetniki
tega likovnega artikuliranja in posledičnega vzbujanja specifičnih psihosomatskih
stanj predvsem učimo, ne pa si z njimi sveta podredimo.
Na drugi strani pa interpret vselej operira z nečim, kar že obstoji in skuša to
razumeti. To pa je možno na različne načine, kar, kot že rečeno v uvodu, odpira
hermenevtični problem na dveh nivojih: epistemološkem in metodološkem. V naslednjem
(tretjem) delu disertacije bom zato poskušal najprej podrobneje proučiti
hermenevtično stanje, to je način, kako se je v zahodni kulturi umetnostna
interpretacija skladno z razvojem zahodne kulture uveljavila kot nekaj izključno
logo-fonocentričnega — kot nekaj, kar lahko poteka zgolj v mediju časovnosti in
verbalne jezikovnosti ter je apriori usmerjeno v diskurzifikacijo in dešifriranje
pomena. Zato je svet umetnostne interpretacije v zahodni kulturi svet, ki je bližje
polu kulture pomena, kar pomeni, da med sekundarnimi diskurzi prevladujejo
predvsem taki (časovni) interpretativni načini, ki govorijo pretežno o pomenu in
funkciji umetnin. Sekundarni diskurz je v zahodni umetnosti zato predvsem
dejavnik, ki zgolj v času pove to, kaj neka umetnina pomeni, ne pokaže pa v prostoru
tega, kako umetnina je in kako je nastala. Prav zato pa bo kasneje ključno vprašanje
v odnosu do problematike med primarnim in sekundarnim diskurzom usmerjeno v
iskanje takšnih alternativ tega odnosa, kakršne bi bile glede na trenutno
hermenevtično stanje v sodobni umetnosti nujno potrebne.
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diskurzivnih teorij pa ne smem zanemariti tudi njihovih pozitivnih vidikov, ki so po
mojem mnenju predvsem metodološki. Zato naj za zaključek tega dela disertacije
opozorim prav na njih. Diskurzivnih pogojev obstoja v neki kulturi, ki so kar
naenkrat stopili v ospredje raziskovalne pozornosti, se je bilo namreč potrebno
nekako lotiti v konkretnih raziskavah, za kar pa ustrezna metodologija raziskovanja
še ni bila na voljo. Epistemološka problematika diskurza je tako s seboj prinesla tudi
problem metode in posledično pripeljala do razvoja metod, ki bi lahko diskurzivne
pogoje eksistence ustrezno proučile. Zasnovo takih metod predstavlja Foucaultova
metoda proučevanja »realnosti diskurza«, ki je postavljena kot neke vrste arheološka
metoda. Namen Foucaultove arheologije vedenja je razstaviti diskurz na najmanjše
enote in odkrivati regularnosti – pravila diskurzivne formacije – , ki kontinuirane nize
diskurzov povezujejo.192 To pomeni, da za arheologa diskurza niso toliko
pomembne posamične izjave mikro-diskurzov, pač pa predvsem »/…/ strukture
njihovih formacij, razlogi, ki so v 'družbenem konstruiranju' do njih privedli,
predvsem pa formule njihove socialne mobilizacije; se pravi vse tisto, kar v njih
opozarja na dejavnost t. i. makro-diskurza«.193 Znotraj take opredelitve arheologije je
pomemben tudi koncept arhiva, ki je definiran kot celota vseh diskurzivnih
regularnosti, ki zaznamujejo posamezno obdobje, kar pomeni, da je funkcija
arheološke analize prav refleksivno oblikovanje celote arhiva diskurza.194
Foucaultova arheološka metoda je torej »mati« vseh tistih metodoloških
aplikacij, ki se danes ukvarjajo z raziskovanjem »realnosti diskurza«, imenujemo pa
jih diskurzivna analiza.195 Diskurzivna analiza je v sodobnih družbenih teorijah zelo
priljubljeno in tudi učinkovito sredstvo proučevanja socialno-jezikovnih pogojev
eksistence, uporablja pa se jo za proučevanje na vseh področjih človekovega
delovanja, od medicine do umetnosti. Ker je njena uporaba tako razširjena, pa
obstoji tudi veliko njenih metodoloških manifestacij, saj je skoraj vsak avtor, ki se
na področju lastne stroke ukvarja s proučevanjem diskurzivnih dejavnikov, razvil
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svojo različico te metode. Sam se bom kasneje pri proučitvi diskurzivnih pogojev v
sodobni umetnosti poslužil metode diskurzivne analize, kot jo strukturira Ian
Parker, ki socialno konstrukcionistično koncepcijo diskurza strne v sedem glavnih
in tri pomožne teze o dinamiki diskurza, ki jih lahko sledimo k njihovemu izvoru pri
Michelu Foucaultu. Te teze mu nato služijo tudi kot vodilna raziskovalna izhodišča
ali analitične faze v metodi diskurzivne analize, saj usmerjajo na problematike, ki jih
je potrebno pri raziskovanju diskurza proučiti.
Te teze so torej:196 (1) Diskurz je realiziran v tekstu: bistveno za tekst je, da je
družbeno determiniran jezikovni izraz. »Tekst« pri tem ni mišljen nujno kot zapis v
verbalnem jeziku, pač pa kot vsakršen jezikovni izraz (verbalni ali neverbalni) oz.
diskurzivni objekt, ki odseva diskurze, ki ga konstruirajo in tako deluje kot »tkivo
pomena«; (2) Diskurz je o objektih: v odnosu do diskurzov se srečamo z dvema
ravnema realnosti. Prva raven realnosti so objekti, na katere se diskurz nanaša in ki
jih konstruira kot realnost. Druga raven realnosti, na katero se nanaša diskurz, pa je
on sam. Diskurz se vselej nanaša tudi sam nase; (3) Diskurz vsebuje subjekte: diskurz
ne konstruira samo objektov, pač pa tudi subjekte, ki se v njem pojavijo; (4) Diskurz
je koherenten sistem pomenov: metafore, podobe ipd. lahko razgradimo v verbalne
izjave o realnosti. Takrat dobimo diskurzivno teorijo kot reguliran sistem
reprezentacije, ki mapira podobo diskurzivnih pogojev kulture na točno določen
način; (5) Diskurz se nanaša na druge diskurze: protislovja, ki jih odkrijemo znotraj
enega diskurza, postavljajo vprašanje o tem, kateri dodatni diskurzi jih povzročajo.
Sistematizacija diskurza torej zahteva sistematizacijo odnosov z ostalimi diskurzi.
Diskurzi se pogosto kombinirajo in skupaj dajejo paradoksne rezultate, s katerimi
se ne bi noben od posameznih diskurzov strinjal; (6) Diskurz reflektira svoj lasten način
govorjenja: diskurz v določenih tekstih opisuje in reflektira samega sebe. (7) Diskurz
je historično lociran: diskurzi niso statični, pač pa so vedno v nekem zgodovinskem
toku. Nanašajo se na objekte, ki so del zgodovine in ki so jih sami v preteklosti
ustvarili. Diskurz se v tem nenehnem časovnem samonanašanju izgrajuje, definira in
spreminja.
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Parker tem glavnim kriterijem doda še tri pomožne, ki se vsebinsko nanašajo
na politično vlogo diskurzov in se ukvarjajo z institucijami, močjo in ideologijo. Ti
trije kriteriji se med seboj povezujejo: (8) Diskurzi podpirajo institucije: diskurzi se v
svojem zgodovinskem razvoju pogosto institucionalizirajo in postanejo institucije. V
institucijah so razmerja moči med različnimi subjekti natančno določena; (9)
Diskurzi reproducirajo razmerja moči: diskurzi so v okviru institucije vselej odraz
političnih razmerij v tej instituciji. Temeljna politična relacija je relacija moč – znanje.
Diskurz določa znanje, to pa daje subjektu na višjem položaju moč, da nadzoruje
tistega na nižjem položaju in z manj moči. (10) Diskurzi imajo ideološke učinke: po
Foucaultu je ideologija nekaj, kar predpostavlja kot kriterij absolutno resnico ali dogmo.
Zato Foucault namesto izraza »ideologija« raje uporablja izraz »režim resnice«. Kar
naredi ideologijo, torej ni sama vsebina diskurza, pač pa šele neko razmerje in nek
učinek v nekem političnem razmerju znanje – moč. Tako je ideološki učinek tisti
učinek, ki pod okriljem resnice izvršuje moč in sankcionira diskurze, ki se s
kriterijem resnice ne skladajo; ideološko razmerje pa je razmerje, ki subjekte v
nekem diskurzu v take učinke prepriča.
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V prejšnjem delu disertacije sem skušal proučiti pogoje delovanja v neki kulturi, še
posebno specifične pogoje delovanja v zahodni kulturi, kjer sem ugotovil, da se je ta
na različnih ravneh oblikovala kot kultura, ki limitira k polu kulture pomena. Naj se
zato sedaj preselim še na področje zahodne umetnosti in znotraj tega posebej k
proučitvi specifičnega hermenevtičnega stanja v odnosu med primarnim in
sekundarnim diskurzom, ki se kaže v njej. Kot bom lahko ugotovil, se splošnemu
trendu po diskurzifikaciji in funkcionalizaciji tudi zahodna umetnost ni uspela
izogniti. Prav tako nenavadno razmerje med totalnim liberalizmom na eni strani in
absolutno družbeno determinacijo na drugi, kot sem ga spremljal zgoraj, je namreč
prisotno tudi v sodobni umetnosti. Tako je na primer profesor Ničnevidi zatrjeval,
da je mogoče v intelektualni interpretaciji vse načeloma mogoče »umeriti« v
umetnino, po drugi strani pa je poudarjal, da lahko z interpretacijo zares postane
umetnina samo nekaj, kar »blagoslovi« t. i. umetnosti svet, ki je diskurz umetnosti.
Oziroma kot pravi Danto, po katerem profesor Ničnevidi svojo teorijo povzema:
»Vse je lahko umetnost, vendar pa vse ni umetnost.« Umetnost je namreč samo
tisto, kar trdi svet izvoljenih strokovnjakov, ki smisel umetnosti povsem izčrpajo v
procesu intelektualne interpretacije. Zato lahko kot umetnik pravzaprav ustvariš
umetnino samo tako, da spoštuješ načela teh strokovnjakov in upaš, da bo njihova
interpretacija razširila lovke nad tvoje delo, ki je do takrat brez vsakega smisla.
Sistemski premik v zahodni kulturi od kulture prezence h kulturi pomena, se
tako odraža tudi na polju umetnosti, kjer bi ga lahko povzel kot premik od umetnosti
prezence k umetnosti pomena, v odnosu do problematike primarnega diskurza in
sekundarnega diskurza pa kot premik od primarnega k sekundarnemu. Znotraj tega
generalnega premika pa bom v tem delu disertacije bolj natančno spremljal pet
specifičnih premikov: (1) premik od suverene artefaktičnosti k suvereni diskurzivnosti
konteksta; (2) premik od in-formativnosti k interpretativnosti; (3) premik od doživetja
artefaktne prisotnosti umetnine k poznavanju konteksta umetnine; (4) premik od
likovnega k vizualnemu; in (5) premik od izvirnosti k novosti. Te premike bom
poskušal podrobnejše opazovati na razvoju zahodne umetnosti od renesanse naprej
— tako na razvoju umetnostne prakse kot na razvoju umetnostne interpretacije.

Preden preidem k analizi omenjenih premikov, pa moram podrobneje razložiti dva
pojma, to sta artefaktičnost (narejenost) in diskurzivni kontekst (umeščenost), ki sem ju
sicer nastavil že v prvem delu disertacije (glej credo o umetnosti), sedaj pa ju bom
spremljal bolj sistematično, zato potrebujeta dodatno opredelitev. To bom podal v
relaciji do konceptov aure in reprodukcije, ki ju v polje umetnostne teorije vpelje
filozof in umetnostni teoretik Walter Benjamin.197
Umetniško delo je vselej nekaj posebnega, fascinantnega, ekskluzivnega,
izvirnega, zato ima vedno nekaj, kar je Walter Benjamin imenoval aura.198 Ker pa je
lahko umetnina nekaj posebnega za vedeti, hkrati pa tudi nekaj posebnega za doživeti, se
ob tem postavlja vprašanje, kaj umetnino dela posebno za vedeti in/ali doživeti.
Na eni strani je aura umetnine, ko ugotavlja Benjamin, intimno povezana s
»prepletom tradicije« in pridobljena šele v tej tradiciji.199 S tem ima Benjamin v
mislih tisto, kar lahko na osnovi zgornje obravnave fenomena diskurz opredelim kot
diskurzivni kontekst, kamor sodijo razni socialno-jezikovni dejavniki izkušanja
umetnin (npr. različna kulturna prepričanja, družbena in naročnikova pričakovanja,
teoretske predispozicije, uveljavljene interpretacije ipd.). Diskurzivni kontekst je
torej vse tisto, kar vpliva na auratičnost umetniškega dela od zunaj. Ta od zunaj ima
etimološki izvor v latinski besedni zvezi cum, kar pomeni 's, z, obenem z' in textus,
kar pomeni 'tkivo' in tudi 'besedilo'. Besedna zveza kon-tekst primarno tako
pomeni 'skupaj s tkivom'. Pri umetnini je to tkivo njena prostorska narejenost ali
artefaktičnost, ki je tako poleg konteksta tisto, kar tudi vpliva na auro umetnine.
Kontekst je torej tisto, kar vpliva na auratičnost umetnine skupaj z artefaktičnostjo,
vendar pa ni del umetnine kot »tkiva«, zato je zunaj. Ta kontekst, ki ga imam v
mislih, in kot se ga tudi običajno razumeva, je torej zgolj časovni in semantični
kontekst, ki ga zagotovi diskurz v obliki uveljavljenih interpretacij in preinterpretacij,
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ne vključuje pa tudi formalnega konteksta, pri katerem gre za to, da vsak del tkiva
tvori kontekst drugemu delu tega istega tkiva in nanj vpliva preko formalnega
odnosa, ki povzroči spremembe v samem tkivu. Pri semantičnem kontekstu gre
torej zgolj za vpliv nečesa od zunaj, ki v procesu vplivanja tkivo obide (morda celo
»zakrije« kot pri glagolu contego)200 in vpliva neposredno in izključno na semo (gr.
sema – 'pomen', semantikos – 'pomenski'), pri čemer ostaja tkivo nedotaknjeno.
Kako torej artefaktna forma in diskurzivni kontekst generirata umetnine kot
nekaj posebnega? Ker kontekst ni del tkiva in ne vpliva na spremembe v tkivu
umetnine, iz nje ne more biti neposredno razviden v prostoru, zato pa ga v umetnini ni
mogoče občutiti in doživeti, pač pa ga je mogoče samo posredno vedeti v času. To
pomeni, da lahko kontekst zagotovi umetnini auro (kontekstualno auro) zgolj na
osnovi nekega privilegiranega vedenja – jo torej lahko naredi samo za nekaj posebnega
za vedeti –, saj se je o njem potrebno v naprej seznaniti iz sekundarnih virov.
Nasprotno pa je artefaktna forma tisto, kar je v umetnini neposredno razvidno v
prostoru, z njo lahko pridemo v občuteni telesni stik, nas pritegne s svojo lastno
suverenostjo, zato pa lahko umetnino napravi za tisto, kar sem imenoval objekt
fascinacije — umetnino, ki ima formalno auro in je zato nekaj posebnega za doživeti.
Objekt fascinacije je sicer mogoče vedeti posredno iz sekundarnih virov, vendar pa
ga je kot bistveno doživeti v živo, iz primarnega vira. V vsaki realni umetnini tako
lahko razberemo neko razmerje med enimi in drugimi dejavniki aure, pri čemer
lahko na eni strani govorimo o umetninah, ki stavijo predvsem na suvereno moč
konteksta in vedenja – po analogiji s sintagmo kultura pomena jih lahko imenujem
umetnine pomena – in na drugi strani o umetninah, ki stavijo predvsem na doživetje
artefaktne ali, kot pravi Jožef Muhovič, suverene forme201 in ki jih lahko po analogiji s
sintagmo kultura prezence imenujem umetnine prezence ali preprosto artefakti.
200

Beseda kontekst pa v latinščini obstoji tudi samostojno kot contextus in pomeni 'zveza, potek', v
pridevniški obliki contextus tudi 'nepretrgan', v glagolski obliki contexo pa ima naslednje raznolike
pomene: 'splesti, zložiti, spojiti, združiti'. Zveza med kontekstom kot tistim, ki vpliva na tkivo
umetnine od zunaj ter tkivom, mora torej biti nepretrgana, spojena. Zanimiv je morda tudi pomen
glagolu contexo »podobnega« glagola contego, ki pomeni 'pokriti, zagrniti, skriti, zatajiti, pokopati' oz.
v obliki con-tectus 'pokrit, zakrit, skrit, tajen'. Kontekst v sodobni umetnosti pogosto nosi funkcijo
takega »zatajevanja« tkiva umetniškega dela in ga od zunaj »zakriva«. Namesto da bi bil kontekst – kot
izvorni pomen zahteva – od zunaj s tkivom »spojen«, je torej pogosto nekakšen »kontegst«.
201
Prim. Jožef Muhovič, Diskurz in suverenost forme. O virih neznanske moči izgovorljivega, v:

Vprašanje interakcije med artefaktičnostjo in kontekstom v odnosu do
problema aure pa vodi tudi v analizo vprašanja reprodukcije, saj naj bi umetnina, ki je
nekaj posebnega, morala biti nereproduktibilna. Po Benjaminu je auro umetniškega
dela v 19. stoletju in na začetku 20. stoletja zato močno izzval izum fotografije, ki je
omogočil »mehanično reprodukcijao, ta pa po Benjaminu auro umetnine uniči s
tem, ko »/…/ emancipira umetniško delo od parazitske odvisnosti na ritualu«. 202
Mehanična reprodukcija torej razkroji auro s tem, ko izolira umetniško delo od
njegovega vira aure ter ga spremeni v nek povsem običajen objekt med drugimi, s
čimer pa, tako Benjamin, mehanična reprodukcija izpolni socialistično potrebo
»rastočih množic« po »občutku univerzalne enakosti vseh stvari«. 203
Kot pa se je v resnici izkazalo, je Benjamin precenil moč mehanične
reprodukcije, saj ta v resnici ni destruirala kultne vrednosti umetnin. Tiste
umetnine, ki so bile reproducirane, so še vedno ostale nekaj posebnega, poleg tega pa
je, kar se mi zdi pomembno, tudi sama mehanična reprodukcija omogočila razvoj
drugačnih načinov auratizacije. Ker se namreč aura umetnine tvori na dveh ravneh,
tako na ravni tkiva kot na ravni konteksta, moramo zato tudi vprašanje reprodukcije
umetniškega dela obravnavati na dveh ravneh. To pomeni, da je mehanična
reprodukcija le ena vrsta reprodukcije in ne reprodukcija umetnine v celoti.
Zaobsega le formalno reprodukcijo, ki skuša reproducirati identičnost artefaktičnosti.
Poleg nje pa obstoji tudi kontekstualna reprodukcija, ki pa gre v smeri identifikacije
diskurzivnega konteksta umetnine. Dve umetnini bi torej lahko bili identični in
imeli enako auro le, če bi bila dosežena tako identičnost njunega tkiva kot tudi
identičnost njunega konteksta. Ker je problem auratičnosti vezan na ekskluzivnost,
torej unikatnost in nereproduciranost, bi neka stvar izgubila auro le, če bi bila
reproducirana kot celota, ne pa le kot tkivo — kar je seveda nemogoče. Mehanična
reprodukcija sama po sebi zato ne more de-aurtizirati umetniškega dela, lahko pa
prav s tem, ko omogoči več različic tkiva ene umetnine, generira nove možnosti
diskurzivnega konteksta in kontekstualne aure.
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Če se sedaj osredotočim na razvoj zahodne umetnosti, se mi zdi, da lahko v njem
identificiram tri pristope, ki pa ne zaobsegajo samo časovnih obdobij, pač pa
predvsem modalitete strategij v zahodni umetnosti.
Ob pregledu staroveške, pretežnega dela novoveške in tudi dela postmoderne
umetnosti, je mogoče prepoznati bistveno vztrajanje pri artefaktnih formah, ki jih
zagotavljata predvsem slikarstvo in kiparstvo. 204 Kot ugotavlja Jožef Muhovič, sta
razloga za to pri staroveški in novoveški umetnosti sicer različna. Prva to počne
zaradi potrebe po »odvrnitvi od minljivega« in zato v monumentalnih, fiksnih in
trajnih artefaktih uveljavlja »ovekovečenje duše«. To pa v dvojnem smislu: kot prvič
neminljivemu »daje obraz«, kot drugič pa avtorju in naročniku omogoča neminljivost
v svetu tudi po smrti. Novoveška umetnost pa vztraja pri trdni in trajni
artefaktičnosti zaradi empirične potrebe po verifikaciji človekovih lastnih idej in
odkritij (po verifikaciji logosa v toposu). V prehodu iz starega v novi vek tako ne
pride do bistvene spremembe niti v témah, niti v statusu artefaktne prisotnosti, pač
pa pride predvsem do »korekcije v oblikotvorni metodi«, 205 ki sledi premiku v
subjekt-centričnost zahodne moderne. Metoda artikulacije tako ne izhaja več iz
nadnaravno inspirirane imaginacije, ampak iz načrtnega opazovanja in raziskovanja
realnosti. Prav tako pa tudi slikarstvo in kiparstvo 20. stoletja ne postavlja pod
vprašaj vrednosti artefaktičnosti, pač pa v primerjavi z novoveško umetnostjo
predvsem spremeni oblikotvorni način artikulacije glede na nova likovna spoznanja
(abstraktno slikarstvo, nepredmetno slikarstvo ipd.).
Vse tovrstne pristope k umetnosti, ki temeljijo na produkciji in in-formiranju
artefaktnih umetnin, ki so nekaj posebnega za doživeti, bi zato lahko strnil pod
skupno oznako artefaktni ali kreacijski pristop k umetnosti. Za ta pristop je značilno
obnašanje in obravnavanje umetnika kot kreatorja, ki je kot individuum sicer del
svojega časa, vendar poskuša biti nekako nad njim. Umetnini, ki jo ustvarja, ne
dopušča, da bi bil njej smisel odločilno odvisen od česa od zunaj (diskurzivnega
konteksta), pač pa predvsem zaupa v moč njenega tkiva. 206 Umetnina, ki nastane, je
sicer ustvarjena v diskurzivnem kontekstu, ta jo tudi lahko osvetljuje, toda ni
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ustvarjena zaradi njega in zgolj z njegovo pomočjo, pač pa nekako preko njega, zato
bi ji lahko pripisal tendenco naddiskurzivne umetnine. Kontekst pri taki umetnini
torej ne prihaja v ospredje pozornosti in je včasih celo nekaj, čemur skuša taka
umetnina ubežati. S tem seveda nočem trditi, da poznavanje konteksta pri takih
umetninah ni pomembno. Nasprotno, gotovo pripomore k boljšemu razumevanju.
Vendar pa kontekst v izkušanju take umetnine kot nečesa posebnega ni ekskluziven
dejavnik, saj se mora naša pozornost predvsem usmeriti na njeno tkivo in ga
doživeti kot nekaj posebnega. Take umetnine torej stavijo predvsem na moč svoje
suverene prostorske prisotnosti, zato so umetnine prezence ali artefakti. In prav zato,
ker artefakti stavijo predvsem na prezenco, lahko delujejo kot nekaj posebnega
neodvisno od diskurzivnega konteksta, v katerem so nastali in onkraj časa, v
katerem so nastali. Zato pa nas lahko navdušijo, tudi če so iz druge kulture in če o
njih ničesar ne vemo, saj je važno, da lahko občudujemo brezčasni način, kako so v
prostoru narejeni. Zato artefakti niso umetnine časa, pač pa umetnine prostora.
Ker je tako onkraj-diskurzivno doživetje prezence značilno tudi za religiozno
izkustvo, potem je del kreacijskega pristopa tudi to, da so mu blizu analogije med
umetnostjo in religijo. Ta bližina je razvidna tudi iz značilnega patosa, ki ga pripišemo
tako svetnikom kot tudi umetnikom, kakršni so Picasso, Mondrian, van Gogh,
Cezanne, Rothko idr.
Za kreacijski pristop torej ni toliko pomembna interpretacijska spretnost, ki
plasira umetnine v diskurzivni kontekst, kar obvladujejo kritiki in interpreti, pač pa
je važna predvsem inventivnost v formi. Preseganje diskurzivnega konteksta je namreč
bistveno vezano na in-formativni ali oblikotvorni proces realizacije, v katerem umetnina
nastane. V okviru tega pristopa je zato umetnik pomembnejši kot kritik, saj je prav
umetnik tisti, ki s formalno invencijo povzroči v umetnini doživljajsko diferenco, ki nas
navduši. Mitološka navdiha tega pristopa sta zato lahko mit o Pigmalionu, kjer želi
umetnik umetnini vdihniti življenje prav preko artefaktne forme same, in pa
biblijska zgodba stvarjenja, ki postavlja umetnika v analogijo z Bogom: dati nekaj v
življenje je vezano na oživljenje forme. Umetnik enako kot Bog ne ustvarja pod
vplivom od zunaj, pač pa iz lastne notranje potrebe po kreiranju, zato tudi stvari, ki
je ustvarjena, ne moremo razumeti iz konteksta, pač pa predvsem iz nje same.

V odnosu do vprašanja reprodukcije in auratičnosti pa kreacijski pristop
razkriva naslednje. Ker je glavni presežek, ki ga ima umetniško delo kot artefakt,
formalni presežek, ki ga v penetrativnem procesu realizacije ustvari umetnik-roditelj,
to pomeni, da vsebina (koncept) artefakta izrašča iz same forme. Zato pride v
artefaktu do take enotnosti med vsebino in formo, kakršno skuša zapopasti zgoraj
obravnavano

aristotelovsko

razumevanje

bitnosti.

Posledično

je

formalna

reprodukcija v kreacijskem pristopu nedopustna, kajti če je artefaktna forma
edinstvena kreacija, potem mora biti nereproduktibilna.
Prilagajanje oblikotvorne metode pa zahodni umetnosti sčasoma ni bilo več dovolj.
Umetnost je morala postopoma slediti zahodni kulturi proti polu kulture pomena z
radikalnejšim premikom, ki ga je Marcel Duchamp označil kot premik od
»retinalnega« k »mentalnemu« agregatnemu stanju.207 Tega bi lahko glede na danes
aktualne problematike – ki med drugim sežejo tudi v sfero poimenovanja
umetnostnih institucij – označil kot premik od likovnega k vizualnemu.
Postmoderna je tako postavila zahtevo po drugačni naravi umetniškega dela.
Specifike zahtev te »nove« umetnosti v primerjavi s »staro« lahko opišem takole. Če
artefaktna umetnina vselej nastopa kot nekaj fiksnega in trajnega predvsem z
namenom, da bi subjekt-gledalec to umetnino v zbranem soočenju doživel, pa
sodobni

postmoderni

gledalec

za

to

nima

več

pripravljenosti.

Zahteve

postmodernega gledalca so drugačne. Zanj doživetje ne šteje, pač pa želi od
umetnine

predvsem

izjemno

in

učinkovito

komunikacijsko

sposobnost

posredovanja različnih pomenov. Ker so postale artefaktne umetnine za sodobno
informacijsko ero komunikacijsko prepočasne, sodobni gledalec zanje nima več ne
časa ne volje, tolerira pa jih le takrat, ko je na voljo okoli njih dobra mera
»podnapisov«,208 ki mu pomen kar se da hitro in učinkovito posredujejo. Artefaktna
likovna umetnost postmodernega gledalca tako moti zato, ker njeni trajni in trdni
artefakti stojijo pred njim in ga nenehno opominjajo, da so tam in da so oni
pomembni, kar ga ovira pri tem, da bi imel – kot po »smrti avtorja« rojeni Barthesov
bralec – popolno interpretativno svobodo. Zato ga artefaktne umetnine
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obremenjujejo in se jih nekako boji ter namesto njih zahteva fluidne procesualnosti
in neobvezne abjekte. To so objekti, ki niso več kot likovni arte-fakti nekaj
posebnega za doživeti, pač pa so le še »vizualni« fakti v smislu, da jih je sicer mogoče
videti, a niso nič posebnega za videti. Ker se v njih ni mogoče »zaljubiti« (v tistem, v
kar se lahko zaljubiš, tam ne iščeš pomena, v kar pa se ne moreš zaljubiti, tam pa
iščeš pomen), potem jih lahko v nekaj posebnega spremeni samo intelektualna
interpretacija. Ti vizualni abjekti tako služijo samo še kot nekakšni vizualni indeksi
za naše vedenje, lahko pa ne nazadnje v končni instanci tudi vizualni niso več, pač
pa lebdijo le še kot zapisani v diskurzu.
V postmoderni zato pride do bistvenega premika v auratičnosti umetniškega
dela, saj postane za njegovo auro likovna artefaktičnost nepomembna in razvodeni v
vizualno indeksikalnost, vso breme tvorjenja aure pa se prenese na diskurzivni
kontekst, ki lahko tako ali drugače osmisli umetnino, ne da bi bil obremenjen z
njeno artefaktno zavezujočnostjo. »Habitus del, ki jim lahko sledimo od prve
moderne z začetka 20. stoletja z njenimi ready-mades preko dadaizma, poparta in
konceptualizma do instalacijskih in virtualnih praks današnjih dni (premik od
artefakta k procesu in od fakta k simulaciji), že na prvi pogled daje vedeti, da dela te
vrste pred nami v pretežni meri niso zato, da bi navduševala z lepoto, unikatnostjo
in perfekcijo svoje arte-faktičnosti, ampak zato, da bi nam z njo – praviloma
natančno z demitologiziranjem teh klasičnih atributov odličnosti – 'dala misliti',«
zato pravi Jožef Muhovič.209
Opisani premik pa je po mojem mnenju mogoče opazovati v dveh vrstah
»pristopov«. Prvega bi lahko imenoval konstitucijski ali dekonstrukcijski pristop. Kliše
takega vzpostavljanja umetnine je postavil prav Marcel Duchamp. Če je za
kreacijski proces bistveno, da rezultira v artefaktni formi, ki vsebino in obliko
povezuje v neločljivo prepleteno celoto in ki zato zahteva doživetje v živo, pa je za
konstitutivni pristop značilno, da pozornost preusmeri iz kreacije artefaktne forme
na okoliščine, ki bi uspele na tak način generirati auro umetnine, da ta ne bi bila več
pogojena z doživetjem formalne invencije, pač pa z vedenjem diskurzivnega
konteksta. To pa zahteva prekinitev zavezujoče povezave med vsebino in obliko v
artefaktni formi, saj mora ta povezava postati povsem arbitrarna in diskurzivno
pogojena. In prav Duchamp je izvedel ta premik umetnine iz aristotelovske bitnosti
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v nekakšen desaussureovski arbitrarni znak s tem, ko aure umetnine ni več ustvaril s
pomočjo artefaktne forme, pač pa je umetnini zagotovil auro zgolj z vzpostavitvijo
prepričljivega zunanjega mehanizma — diskurzivnega konteksta. Pri tem pa je
zanimiv način, kako je Duchamp to storil. Izkoristil je ravno tisto, za kar je
Benjamin kasneje verjel, da uniči auro umetniškega dela, torej mehanično reprodukcijo.
To je storil tako, da je vzel objekt brez formalne aure, pisoar, in okoli njega
vzpostavil okoliščine, ki ga nato konstituirajo kot umetniško delo. Ali kot pravi
Duchamp sam: »Dejstvo, ali je ali ni g. Mutt naredil Fontano z lastnimi rokami, je
nepomembno. Izbral jo je. Vzel je običajen vsakdanji predmet in ga razpostavil
tako, da je pod novim naslovom in pod novo točko pogleda njegova uporabna
vrednost izginila – ustvaril je novo misel za ta objekt.«210 Duchamp je torej prav z
uporabo mehanične reprodukcije poudaril dejstvo, da aura umetnine ni nekaj, kar bi
lahko našli samo v njeni artefaktni naravi, pač pa je lahko tudi nekaj, kar ta pridobi v
arbitrarni kontekstualizaciji. Z njeno pomočjo je ustvaril kultno in elitistično
umetnost, ki je nekaj posebnega zgolj za vedeti.
Tovrstni način tvorjenja umetnosti Dore Ashton imenuje princip banalnosti,211
sam pa bi mu lahko rekel tudi ustvarjanje diskurza-za-umetnost, saj umetnine ne tvori
več njeno tkivo, pač pa njene diskurzivne okoliščine. S formalnega stališča je
readymade samo eden izmed mnogih, auratičen pa je s kontekstualnega stališča. Ker
umetnine, kot je readymade, ni vredno doživeti, saj prostorska prezenca, ki bi jo
lahko doživeli, ni nič posebnega, njena aura tudi ne more nastati v doživetju, pač pa
le skozi izkušnjo pomena, saj je tako umetnino mogoče le vedeti in šele to vedenje ji
da nek poseben status. Zato pa ob taki umetnini ne uživamo, če jo izkušamo v živo,
pač pa lahko uživamo le tako, da o njej prebiramo interpretacije, odkrivamo različne
okoliščine ipd., zato lahko taki umetnini pravim umetnina pomena.
Če je Benjamin razumel mehanično reprodukcijo kot sredstvo za dosego
socialističnega cilja »univerzalne enakosti stvari«, pa se je Duchamp s pomočjo
mehanične reprodukcije iz tega ravno ponorčeval. Readymades se namreč
posmehujejo tej socialni enakosti s tem, da vzamejo eno izmed formalno identičnih
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stvari in jo prekrijejo zgolj s »cesarjevimi novimi oblačili«: česar ne moremo videti,
moramo vedeti. Zato pa aura takih umetnin ne more segati preko diskurzivnih
kontekstov nekega kulturnega okolja, saj nujno zahteva poznavanje teh kontekstov.
Če lahko artefaktno umetnost kot nekaj posebnega lahko doživi vsak človek,
neodvisno od kulture, pa lahko readymades ceni samo tisti, ki ve, za kaj gre.
Kljub očitni kontrarnosti med kreacijskim in konstitucijskim pristopom, pa
imata ta dva vseeno nekaj skupnega. Za oba je umetnina nujno nekaj posebnega. Oba
torej zahtevata auratičnost in ireproduktibilnost umetniškega dela, vendar pa na
različnih ravneh: prvi zahteva auratičnost in ireproduktibilnost artefaktne forme,
drugi pa auratičnost in ireproduktibilnost diskurzivnega konteksta. Čeprav postane
formalna reprodukcija v konstitucijskem pristopu sredstvo, ki prenese vrednost
umetnine na diskurzivni kontekst, pa reprodukcija na ravni diskurzivnega konteksta
nikakor ni dopustna, pač pa je potrebno vedno izumljati novega. Zato ima tako
umetniško delo še vedno izjemno močno auro, ki je sicer ni mogoče doživeti, jo je
pa mogoče vedeti, zato pa je izkušnja takega dela še vedno ekskluzivna.
Če v okviru kreacijskega pristopa obstoji intimna bližina med umetnostjo in
religijo, pa konstitucijski pristop zbliža umetnost in znanost — obema je namreč
skupno védenje. Konceptualni presežek je enako kot v znanosti razumljen kot
neodvisen od formalnega ali doživljajskega presežka, kar se vidi po tem, da
umetnine niso več artefakti na način aristotelovskih bitnosti, pač pa postanejo modeli
na način desaussureovskih arbitranosti. Prav zato pa je za ta pristop značilna
hegeljanska nadvlada filozofije nad umetnostjo, saj postane cilj slednje, da naj bo kot
filozofija. Bistvene vloge v tem pristopu tako tudi nimajo več sami umetniki, pač pa
ključno vlogo pridobijo predvsem kritiki in interpreti, torej teoretiki, ki znajo okoli
umetnine konstruirati ustrezno vedenje. Če želi umetnik v tem pristopu še vedno
veljati za genija, se mora torej obnašati kot filozof. Duchampa se tako sicer enako kot
Picassa postavlja na piedestal genialnosti, vendar pa iz povsem drugačnih razlogov
— Duchamp ni ustvaril inovativne forme, pač pa nov interpretativni kontekst.
Z umetnostno-teoretskega stališča se zdi vzorčen zagovornik takega stališča
do umetnosti že obravnavani umetnostni teoretik Arthur C. Danto, ki svoje
prepričanje, da naj bo umetnost kot filozofija, utemeljuje prav na primeru
Duchampove Fontane. Danta namreč v zvezi z umetnostjo zanima zgolj način

konstitucije pomena umetniškega dela, vsi drugi vidiki doživljanja umetnine pa so za
zanj irelevantni. Po Dantu tisto, kar ločuje umetnino od navadnega predmeta ne
more biti nič artefaktnega in na doživetju temelječega, saj bi morali v tem primeru
Fontano prepoznati kot umetnino zaradi »white and glistering«, kar pa bi zahtevalo
pripoznanje kot umetnin vseh enako-zaznavnih pisoarjev. Zato sklepa, da, če imata
lahko dva zaznavno identična predmeta očitno različen umetniški status, potem je
doživljajski presežek za status umetnine povsem irelevanten in šteje le kontekst.
Poleg konstitucijskega pristopa pa lahko v postmoderni identificiram še nek drug
tip pristopa, ki ga bom imenoval producentski ali žurnalistični pristop. Ta načeloma
sicer operira po podobni logiki kot konstitucijski, vendar pa se kaže kot njegovo
posebno stopnjevanje, zato ga lahko izpostavim posebej.
Če je v kreacijskem pristopu mehanična reprodukcija nedopustna in če v
konstitutivnem postane sredstvo za prenos vseh mehanizmov na diskurz, pa
reprodukcija v producentskem pristopu v celoti izgubi svoj problematični status.
Producentski pristop posledično zavrača inventivnost in ekskluzivnost tako v formi
kot v diskurzivnem kontekstu. Genialne umetnosti na tak način, kot jo poznata
kreacijski in konstitucijski pristop, zanj ni.
Čeprav vidi Danto v Duchampovi Fontani in Warholovih Brillo škatlah enake
principe formacije, pa se mi zdi, da se med njima nakazuje neka pomembna razlika.
Warholove Brillo škatle kot artefakti tako kot Fontana niso nič posebnega; toda če je
Fontana posebna po diskurzivno-kontekstualni plati, pa Brillo škatle tudi v tem
smislu niso nič posebnega, saj preigravajo klasične duchampovske mehanizme
konstitucije in torej ne reproducirajo le forme, pač pa tudi diskurzivni kontekst —
so replika Duchampovih strategij. Njihova specifika se nahaja drugje. Kot umetnine
namreč niso niti kreirane niti konstituirane, pač pa so producirane, oglaševane in
tržene. Na njih je posebno prav to (lahko rečemo, da gre za novo obliko aure), da so
se uspele navkljub temu, da niso nič posebnega, publicirati in oglasiti kot nekaj
ekskluzivnega, torej kot umetnost. Tako kot pri konstitucijskem pristopu ima sicer
tudi v producentskem pristopu zato ključno vlogo diskurzivni kontekst, vendar pa
ta tukaj nastopa le še v vlogi nekakšnega klišeja, ne pa več kot inovator. In dejansko

je ikonizacija american way of life, ki je del Warholove in nasploh popart
ikonografije, ravno to: produkcija in promocija v ustreznem in trenutno in klišeju.
Posebej zanimiv pa se mi zdi s tega stališča fenomen t. i. prisvajalne umetnosti
(ang. appropriation art). To je umetnost, ki si za izhodišče izbere neko likovno delo
in ga poustvari oziroma prekopira, nato pa to razglasi kot svoje lastno avtorsko delo.
Svojevrsten primer take umetnosti je na primer umetnik Mike Bidlo, ki poustvarja
dela velikih umetnikov 20. Stoletja, kot so Warhol, Duchamp, Pollock, Picasso ipd.,
daje pa jim naslove, kot so Ne Warhol, Ne Duchamp, Ne Pollock, Ne Picasso itd.212 Pri
prisvajalni umetnosti gre torej za svojevrstno zamenjavo vlog: nekdo postane
umetnik tako, da si prisvoji delo nekega drugega umetnika in to delo razglasi za
svojo umetnino. V resnici torej ne naredi kopije in ponaredka, pač pa naredi svoje
delo, ki je povsem enako kot delo nekega drugega umetnika. Tako Bidlo naredi
povsem identične izdelke kot Warhol, na primer Brillo škatle, ki pa jih razglasi za
svoje umetnine (sl. 18). In glede na to, da si je že Warhol sam Brillo škatle prisvojil iz
potrošniškega in oblikovalskega sveta, Bidlova prisvajanja izpolnjujejo dvakrat zavite
funkcije: Bidlo si prisvoji Warhola, ki si je prisvojil oblikovalski izdelek.

Sl. 18. Mike Bidlo, Ne Warhol Brillo škatle, 1991, akril na lesu, vsaka: 51 × 51
× 43 cm, Galerie Bruno Bischofberger, Zurich.
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Strategija prisvajalne umetnosti je torej izkoristiti genialnost in kontekstualno
auro nekoga drugega (Warhola, Picassa, Duchampa ipd.), si jo prisvojiti in na njej
nekako parazitirati ter s tem sebe narediti pomembnega. Pri tem pa pride do
svojevrstnega paradoksa, saj lahko prav tako dvojno reproduciranje, kot je Bidlovo,
ponovno razumemo kot nek nov zabaven izum diskurzivnega konteksta za dosego
konceptualnega presežka, kar posledično pomeni, da vedenje o takem delu ni več
samo del nekega klišeja, pač pa postane za gledalca zopet nekaj posebnega.
Prisvajalna umetnost kaže, da je očitno težko zarisati jasno mejo med
konstitucijskim in producentskim pristopom, saj je slednji očitno le posebna oblika
prvega. Kakorkoli že, očitno je, da v takih skrajnih primerih producentske in
prisvajalne umetnosti izvirnost v običajnem pomenu besede, kjer se z njo označuje
izum neke originalne likovne forme ali izvirnega konteksta, ne igra več odločilne
vloge pri tem, da ima neka stvar status umetnine. Taka umetnost ne nastaja v
izumljanju (ali forme ali konteksta), pač pa v reinterpretiranju nečesa starega (stare
forme ali konteksta) kot nečesa novega. Odločilne vloge pri taki umetnosti zato
nimata niti likovno-formalna izvirnost, pa tudi ne izvirnost v kontekstualnem
smislu, pač pa tak klišejski

kontekst, v

katerem lahko nekaj starega

reinterpretiramo kot nekaj novega in posebnega. Če je v prejšnjih dveh pristopih
aura umetnine res vezana na izvirnost in zato tudi onemogoča reprodukcijo vsaj na
eni izmed ravni, ki generirata umetnino kot nekaj posebnega, pa lahko v
producentskem pristopu zato govorim o premiku od izvirnosti k novosti, ki ga
George Steiner opiše takole: »Genij te dobe je genij žurnalizma. Žurnalizem
napolnjuje vsako razpoko in špranjo naše zavesti. To se godi zato, ker so tisk in
mediji veliko več od tehničnega pripomočka in trgovskega podjetja. Koreninska
fenomenologija

žurnalističnega

je

v

nekem

oziru

metafizična.

Artikulira

epistemologijo in etiko ponarejene časovnosti. Žurnalistično prikazovanje proizvaja
časovnost enakovredne trenutnosti. Vse stvari so bolj ali manj enako pomembne;
vse so le za en dan. V skladu s tem je vsebina, morebitni pomen gradiva, ki ga
sporoča žurnalizem, drugi dan 'poostalinjena'. Žurnalistično videnje vsak dogodek,
vsako individualno ali družbeno konfiguracijo izostri tako, da postane kar najbolj
vpadljiva; toda brušenje je uniformno. Politična grozota in cirkus, skoki znanosti in
atletovi skoki, apokalipsa in slaba prebava dobijo enako ostrino. Ta enoličnost
žgoče potrebe po nazornosti paradoksno mrtviči. Največja lepota in največja

strahota sta ob koncu dneva zluščeni. Spet smo celi in polni pričakovanja, ko je čas
za jutranjo izdajo./.../ žurnalizem nam ukazuje, naj vlagamo na bourse trenutnega
občutka. /.../ Pomena polna umetnost, glasba in literatura predvsem niso nove, kot
so oziroma si prizadevajo biti novice, ki jih prinaša žurnalizem. Izvirnost si je
navzkriž z novostjo.«213
Ne glede na to, ali Steinerjevo negativno nastrojenost delimo, pa moramo v
producentskem pristopu prepoznati opisane značilnosti žurnalizma. Umetnine
namreč niso več izvirne, pač pa so zgolj žurnalistično producirane novice, ki pridejo
in gredo. Umetnik mora kot producent stvar-narediti-primerno-za-diskurz (ta je
žurnalističen, klišejski) in ne več izumiti diskurzivnega konteksta za neko stvar. Pri
producentskem pristopu bi torej lahko govorili o umetnini kot o umetnosti-zadiskurz, ki zahteva princip novosti in ne principa izvirnosti. Novost pa je lahko
učinkovita le ob hitrem pozabljanju, zato v žurnalističnem pristopu problema
reprodukcije ni več, saj je neka stvar, ki je danes nova, jutri že pozabljena, zato lahko
pojutrišnjem zopet postane novost. Tak je primer Turnerjeve nagrade za leto 2001,
ki jo je prejel Martin Creed za delo Delo št. 227: Luči se prižigajo in ugašajo (sl. 19).

Sl. 19. Martin Creed, Delo št. 227: Luči se prižigajo in ugašajo, 2000, Tate Britain, London.

To delo sploh ni tako originalno in radikalno, kot se zdi, saj precej spominja
na nekatere performanse gibanja Fluxus, na primer na tistega, ki si ga je leta 1964
zamislil umetnik Henning Christiansen. Razlika je le v tem, da se pri Creedu luči

213

Steiner, Resnične …, n. d., s. 30–31.

prižigajo na pet sekund, pri Christiansenu pa na pet minut.214 Creedovo delo očitno
torej ni bilo posebej originalno, bilo pa je novo, to je ob pravem času na pravem mestu.
Kot stvar je bilo primerno za diskurz in zato tudi dobilo nagrado. Primernost-za-diskurz
se je v danem trenutku merila po stopnji šokantnosti, zato že pred razglasitvijo
nagrajencev nihče ni dvomil, da bo nagrajeno prav to delo. To, da je nagrado Creedu
podelila Madonna, pa celoten žurnalistični koncept Turnerjeve nagrade le še potrdi.
Tudi umetnine trenutno razvpitega umetnika Damiena Hirsta se zdijo take
novosti. Če je status Duchampa – pa tudi Warhola – kulten, pa si je pri Hirstu tak
dolgoročen status navkljub trenutni razvpitosti težko zamisliti. Ključno vprašanje
pri njegovi umetnosti namreč ni, ali je kakorkoli izvirna, pač pa dejstvo, da povsem
sovpada s klišejem časa in da to izkoristi za maksimizacijo profita. Vrhunec tega je
vzpostavitev podjetja Science, ki nenehno proizvaja nove umetnine. Prefinjenost
njegovih producentskih strategij se kaže na primer v delu Za ljubezen božjo (sl. 20), ki
je sestavljeno iz lobanje, posute z diamanti. Drag material je neke vrste varovalka.
Ker je delo brezzvezno tako v artefaktnem kot v kontekstualnem smislu, mu prav
prestižne surovine zagotavljajo zanesljivo tržno vrednost tudi takrat, ko bo Hirstov
brand že zdavnaj pozabljen. Gre za preprosto tržno strategijo, kakršne na primer
uporabijo tudi proizvajalci mobitelov, ko telefon oblečejo v zlato in drage kamne ter
ga razglasijo za nekaj posebnega in dragega.

Sl. 20. Damien Hirst, Za ljubezen božjo, 2007,
platina, diamanti, človeški zobje, privatna last.
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Sodobni umetnik torej postaja producent, saj mora predvsem vzpostaviti pogoje
za uspeh neke novosti: to zahteva koordinacijo produkcije, najem ustreznih kadrov,
ki bodo zagotovili optimalno proizvodnjo, pridobitev kapitala, predvsem pa
plasiranje v ustrezno tržno nišo, kar je povezano z gibanjem v ustreznih
umetnostnih krogih. Pri producentskem pristopu zato tudi ni več vzporejanja niti z
religijo niti s filozofijo in znanostjo, pač pa z nekakšnim miksom sodobnih newage
praks, prepletenih z ekonomskimi in liberalističnimi političnimi principi. S
teoretskega stališča zato ustrezajo nazorom producentskega pristopa socialnokonstrukcionistične teorije, kakršne so bile obravnavane zgoraj, za katere je
značilen totalni interpretativni liberalizem in relativizem, brisanje meja med visoko
in popularno umetnostjo ipd. Eno izmed oblik zagovarjanja tega v umetnostni
teoriji vidim v eni izmed tez umetnostnega teoretika Johna Careya. Ta v svojem
razmišljanju izhaja iz kritike ekskluzivnosti diskurza-za-umetnost pri Arthurju
Dantu.215 Carey namreč meni, da je Danto sicer na pravi poti, ko pravi »vse je lahko
umetnost«, vendar pa stori napako, ko normo za to, kaj izmed »vsega« je lahko
umetnost, iz artefaktičnosti zgolj prestavi v diskurzivni kontekst. S tem namreč
ohrani »religiozno rešitev«. Carey zato Dantovo tezo radikalizira v tezo »vse je lahko
umetnost in vse tudi je umetnost«, s čimer želi umetnost popolnoma osvoboditi
norm in vpeljati totalni relativizem, ki trdi, da je umetnost vse, kar si kdor pač misli,
da je umetnost in – tako dodam sam – kar uspe javnosti prodati kot umetnost.216
S stališča takšnega »prodajanja« umetnosti je danes po mojem mnenju posebno
zanimiv fenomen dražbanja, ki ga zopet lahko ponazorim na konkretnem primeru
Damiena Hirsta in njegove dražbe iz leta 2008.217 Namesto da bi Hirst predstavil
svoja dela v galeriji in jih prodal preko trgovcev, kar bi bilo seveda precej
dolgotrajno, se je namreč odločil, da bo šel direktno v dražbeno hišo Sotheby's in
postavil svoja dela na licitacijo. Pri tem pa ni želel prodati le nekaj del, pač pa
precejšnjo količino (kar 220), ki jih je zares prodal v samo dveh dneh za celotno
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vsoto 111,464,800!218 Ko ta dela proučimo, lahko hitro ugotovimo, da niso nič
posebnega, pač pa so pričakovana. So sicer nova, saj so nastala leta 2008, niso pa
posebej izvirna. Toda kupci so se zanje kljub temu zagrebli. Enega izmed razlogov
za to je po mojem mnenju mogoče videti tudi v prefinjeni socialni konverziji, ki
pride v logiki dražbanja. Med logiko percepcije umetnine v galeriji in dražbeni hiši
namreč obstoji bistvena razlika, prav to razliko pa Hirst izkoristi do skrajnosti:
ljudje gredo namreč na dražbo zato, da bi se zagrebli za neko stvar, za katero so
izvedeli, da naj bi bila trenutno nekaj posebnega in da bodo z njo lahko pred
drugimi izkazali svoj izpiljen okus (pri čemer se ne ukvarjajo s tem, ali jim je
kupljeno sploh všeč), medtem ko gredo v galerije predvsem uživat v doživljanju
umetnin (in se šele kasneje ukvarjajo z vprašanjem, ali bi bilo kaj tudi vredno kupiti).
Prav taka izraba ekskluzivnega »centra«, kot je dražbena hiša, pa je izraz neke
posebne izpeljave logike readymades, ki dobro odraža naravo postmoderne
umetnosti, s katero pa bi se Duchamp sam verjetno težko strinjal. Duchamp je
nekoč res naredil umetnino iz vsakdanjega predmeta tako, da jo je postavil v galerijo
in izkoristil njeno »posvečujočo« socialno moč. Toda! Duchamp tega akta sam ni
želel zlorabiti za to, da bi naredil umetnino iz česar koli in da bi karkoli prodal kot
umetnino. Ravno nasprotno, omejeno število njegovih readymades, izmed katerih
nekateri sploh niso bili realizirani, reprezentirani ali pa so se izgubili, ter dejstvo, da
Duchamp nikoli niti ni bil preveč navdušen nad tem, da bi jih razstavljal, govori o
tem, da jih je očitno videl bolj kot nekakšne osebne eksperimente in premisleke o
naravi umetnosti. Duchamp se je torej želel izogniti redundantnosti, ki bi jo lahko
napačno brali kot »vse je mogoče«. Kot ugotavlja Thomas Girst, pa se je Duchampa
– ironično – ravno na tak način v postmoderni umetnosti (zlo)rabilo: »Duchampove
readymades se je /…/ vse prevečkrat razumelo kot carte blanche za 'anything goes',
torej kot golo nihilistično ali ikoniklastično gesto, ki utemeljuje prepričanje, da sta
za transformacijo vsakdanjega predmeta v umetnino dovolj že samo umetnikova
odločitev in zamenjava okolja /…/«219
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Te dve dražbi z naslovom Beautiful Inside My Head Forever sta potekali 15. in 16. septembra 2008
(prim. Sotheby’s,
http://www.sothebys.com/app/live/event/EventResultsLanding.jsp?from_date_month=8&from_date_year=200
8, 20. oktober 2008).
219
Prim. Thomas Girst, (Ab)Using Marcel Duchamp: The Concept of the Readymade in Post-War
and Contemporary American Art, v: Tout-fait: The Marcel Duchamp Studies Online Journal, II, 5, 2003,
http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_5/articles/girst2/girst1.html, 20 oktober 2008.

Prav slepo zanašanje na socialno moč galerijskega prostora tako vodi v
značilne zaključke postmoderne umetnosti, ki iz spoznanja, da je galerijski prostor
nekakšen »svet« prostor, ki je namenjen le za umetnine, potegne dvomljiv sklep, da
karkoli se v tem prostoru pojavi, že kar avtomatično postane umetnina. Tako
umetnostni zgodovinar Robert Hewison v takem tipičnem konformističnem duhu
postmoderne pravi: »Odkar je Duchamp razglasil za umetnino pisoar, umetniki
uživajo pravico, da lahko za umetnino razglasijo karkoli.«220
Prav to anything goes pravico pa je na nek način do tržnega ekstrema izrabil
Hirst, saj je uspel prodati svojo masovno produkcijo predvidljivih umetnin, kot da bi
bile nekakšen skriti zaklad. Če lahko Duchampov akt vidimo hkrati kot ironičen in
plemenit (saj je bil zamišljen kot dobronamerna samo-refleksija umetnosti), pa
moramo v tem kontekstu Hirstovo dražbanje označiti za nekakšno perverzijo, saj ni
mišljeno kot dobronamerno za umetnost samo, pač pa je evidentno intendirano
zgolj za trenutno maksimizacijo njegovega lastnega dobička. Če je torej Duchamp
naredil nekaj iz nič zavoljo umetnosti same, pa Hirst izrabi mehanizme licitiranja
zgolj zato, da bi nič spremenil v nekaj zavoljo njegovega osebnega profita. In čeprav
Hirst trdi, da je dražbanje »najbolj demokratičen način prodaje umetnosti«, pa je v
resnici le najbolj učinkovit in profitabilen način za to. Moram pa priznati, da ima
Hirst – glede na to, kako se svet danes obrača – na nek način prav, ko pravi, da se to
zdi »kot naravna evolucija za sodobno umetnost«.221
Če je bil v preteklosti namen posebnih mest umetnosti – kot so cerkve in galerije –
predvsem v tem, da bi poudarile doživljajsko vrednost umetniškega dela ter zato vse
ni moglo biti umetnost, pa primer dražbanja kaže, da je namen sodobnih posebnih
mest očitno v tem, da skušajo predvsem maksimizirati tržno vrednost umetnin, zato
pa je lahko v principu umetnina čisto karkoli. Tako nas tudi ne sme presenetiti, ko v
nekaterih najbolj bizarnih primerih postmoderne umetnosti čistilke vržejo stran
umetniška dela, misleč, da so navadne smeti.222 Koga v takih primeru kriviti? Ali
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Naj navedem dva primera. Prvi se zopet tiče Damiena Hirsta. Hirstu je na otvoritvi svoje razstave
v Eyestorm Gallery v Mayfairju prišlo na misel, da bi ustvaril delo, ki naj bi reprezentiralo razmetan

čistilko, ki je preveč nevedna, da bi prepoznala pomembnost takšne umetnine ali pa
morda umetnika, ki je naivno mislil, da lahko odpadke spremeni v nekaj
pomembnega zgolj s tem, da jih postavi na neko posebno mesto? Sicer je res, da ima
posebno mesto posebno socialno moč in na nek način tudi velja, da moramo pustiti
umetniku vso svobodo, da lahko karkoli spremeni v umetnino. Toda le totalni
konformist lahko zagovarja stališče, da je moč posebnega mesta povsem dovolj, da
ima karkoli se znajde v galeriji tudi enako vrednost – da je vse umetnost – in da
lahko umetnik stori karkoli. To je enoumje, ki ne priznava alternativne in v resnici
veliko bolj demokratične možnosti, da imamo lahko z umetninami navsezadnje
opraviti tudi zunaj galerije in da lahko tudi nekaj, kar se sicer znajde v galeriji in se
razglaša za umetnino, ostane navadna nebuloza, ki – ko se znajde v galeriji – le še
bolj poudarjeno izraža puhloglavost veleuma, ki jo je naredil. Moč posebnih mest
umetnosti po mojem prepričanju zato ni v tem – kot je sveto prepričan postmoderni
umetnostni svet – da lahko nekaj, kar je brez vrednosti, spremeni v vrednoto
(umetnino), pač pa v tem, da lahko potencirajo ali izvorno silo umetnine ali pa njeno
izvorno puhloglavost. Enako kot poseben prostor, kot je cerkev, ne ustvari boga,
pač pa lahko le poudari naše doživljanje boga, tako tudi galerija ne ustvari umetnine,
pač pa lahko le poudari doživljanje njene izvorne veličine ali pa nebuloznosti.
Taki in drugačni primeri sodobne umetnosti torej dobro ponazarjajo stanje v
sodobni umetnosti, do katerega pride, ko se povsem relativistična in arbitrarna
koncepcija umetniškega dela poveže z agresivno logiko sodobne ekonomije.
Natanko to je storil Hirst z dražbanjem: ne samo, da je trdil, da je vse umetnost
(kot trdi Carey), pač pa mu je celo uspelo prepričati množice bogataških ljudi, da naj
se brezglavo stepejo za to, da bi lahko kupili vse, kar on deklarira za umetnost.
Logično vprašanje, ki ob vsem tem pride na misel, pa je: kaj bi lahko bilo
naslednje mesto za umetnine v tej »naravni evoluciji« zahodne kulture? Morebiti
umetnikov atelje. Zato je na sami otvoritvi razpostavil prazne steklenice, škatlice od cigaret, polne
pepelnike, skratka nekaj materiala, ki je ostal po zabavi in kar po navadi vržemo v smeti. Ker pa
čistilka pač ni vedela, da je veleumni Hirst iz smeti naredil umetnino, je instalacijo zmetala v vrečo za
smeti, misleč, da tudi so smeti (prim. Vasagar, Amusement …, op cit.).
Drug primer je podoben. Gustav Metzger, ki je v 60ih letih »patentiral« t. i. »samouničujočo se
umetnost« (ang. Auto-Destructive Art), je na skupinski razstavi Art and the Sixties v Tate Britain kot
del instalacije razstavil tudi vrečo polno smeti. Čistilka žal za pomembnost te umetnine ni vedela in
je vrečo zato vrgla tja kamor se ji je zdelo, da spada — v smetnjak. Čeprav so vrečo nato rešili, pa je
Metzger rekel, da je umetnina uničena. Zato je naredil novo vrečo smeti, ki so jo, da ne bi ponovno
prišlo do pomote, čez noč raje shranjevali na varnem v škatli (prim. Sam Jones, How auto-destructive
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too
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v:
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2004,
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trgovanje z umetniškimi podjetji in umetninami na borzah? Takrat bi namreč lahko
vsi izkusili radost, ko bi si delili Damiena Hirsta na zares »demokratičen način«.

Opisane spremembe v »evoluciji« zahodne umetnosti pa lahko sedaj v relaciji do
specifične problematike odnosa med primarnim in sekundarnim diskurzom
opazujem kot poseben premik od primarnega k sekundarnemu.
Dokler je v umetnosti prevladovala suverena in trajna artefaktičnost, toliko
časa je morala biti interpretacija vselej tej artefaktičnosti predana, se je morala v njej
navdihovati in preverjati. V tem smislu ima ob artefaktni umetnini gledalec vedno
na voljo, da se preda doživetju njene prisotnosti, lahko pa jo tudi intelektualno
interpretira in pomen, ki ga lušči, brusi ob njej sami. Tako je v starem veku človek
verjel, da nikakor ni v njegovi zmožnosti, da bi kakorkoli sam produciral znanje, pač
pa je bil prepričan, da je vse znanje v »tkivo« sveta zapisal Bog v nekakšnem božjem
primarnem diskurzu in ga človeku razkriva neodvisno od človekovih lastnih
ustvarjalnih dodatkov k temu znanju. Zato je tako staroveško prepričanje utemeljilo
posebno obliko interpretacije, ki ji pravimo eksegeza (npr. biblična eksegeza).
Namen eksegeze je popolna podreditev interpretacije volji teksta, ki je volja avtorja
(pri Bibliji je to božja volja) in primarnemu diskurzu, ki pomen stvari zapiše v
artefaktičnost sveta. Pomen je torej naravno vraščen del stvari, zato je vse, kar
ekseget lahko stori, to, da ta naravni pomen nekako izvleče iz božje/umetnikove
stvaritve. Eksegeza zato vodi iz teksta (gr. ex- – 'iz' in hēgeisthai – 'voditi'; exēgēsis oz.
exēgeisthai – 'voditi iz'223).
To staroveško stališče pa je človek v moderni postopoma transformiral v
prepričanje, da vendarle tudi sam pripomore k produkciji znanja (da lahko in mora
prevpraševati dogmatične resnice). Z nastopom modernosti se eksegetičnost torej
nekako sprosti, v interpretacijo se svobodno vplete subjekt, ki voljo teksta prilagodi
konkretni osebni in kulturni situaciji. Vendar pa taka hermenevtika v osnovi še
vedno izhaja iz pomena, ki ga je v stvar vpisal nekdo drug v primarnem diskurzu in
ki je zapisan v artefaktni formi ustvarjenega objekta. Zato skuša v hermenevtičnem
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razumevanju interpret ob pomoči objektivnosti teksta svojo lastno subjektivnost
reflektirati, ne pa ji teksta povsem podrediti. To pomeni, da dokler je artefaktičnost
umetnine, ki je plod avtorjevega primarnega diskurza, suverena ter ima zato
umetnina kot aristotelovska bitnost nek notranji smisel pred samo interpretacijo, je
smoter interpretacije vselej v podrejanju temu notranjemu smislu.224 Zato pa vse
take interpretacije tudi niso enakovredne, vsa branja niso enaka branja; določena so
bližje izven-diskurzivni realnosti, določena pa so od nje bolj oddaljena.
Toda spremenjena logika zahodnih umetnin, med katerimi imamo vse manj
opraviti z arte- in vedno bolj s –fakti,225 je zahtevala tudi spremembo na ravni
hermenevtičnega razumevanja in sekundarnega diskurza. Ker umetnine niso več
»/…/ univerzalne dignitete, ki bi zdržale bližino naše poslednje eksistencialne
resnobe /…/«,226 ampak postajajo vse bolj zgolj – dogodki, ki se lahko pred utopitvijo
v množici drugih dogodkov branijo le s promocijskimi in žurnalističnimi prijemi, je
moralo tudi hermenevtično razumevanje zamenjati smer. V takih umetninah
namreč ni nobene transdiskurzivne realnosti, na katero bi se bilo mogoče zanesti in
jo doživeti, če pa to že poskušamo, pa smo ob tem nujno razočarani. Ker so
postmoderne

umetnine

že

v

izhodišču

grajene

v

popolni

podrejenosti

sekundarnemu diskurzu, nam tudi proces, ki jih je ustvaril pri tem osmišljanju ne
olajša interpretacije. Tako spremenjena narava umetnin, ki so postale doživljajsko
povsem nezavezujoči arbitrarni znaki, zato zahteva obliko hermenevtičnega
razumevanja, ki terja vse bolj suvereno in eksplicitno intelektualizacijo in na njej
osnovano posredovanost, ki v skrajni instanci – kot bomo videli – implicira celo
totalni intelektualni relativizem. Ko namreč »/…/realna prisotnost ne premore ne
izvirnosti ne transcendirajočega ne preroškega potenciala /…/«, takrat mora
postmoderni človek, da bi tako abjektno umetnino lahko vsaj kot nekaj posebnega
vedel, če je že kot nekaj posebnega ne more doživeti, med sebe in njo interpolirati
čimveč sekundarnega diskurza v obliki intelektualnih šablon, tamponskih con, ki ne
naredijo umetnine zanj le prebavljive, pač pa predvsem nekaj vredne. Izvesti mora
torej nekaj, kar z Jožefom Muhovičem lahko imenujem sekundarna semantizacija,
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kateri sekundarni diskurz služi kot konverter ne dovolj velike in ne dovolj
univerzalne vrednosti v vrednoto. 227
Kar interpretu ob postmoderni umetnini tako preostane, je pravzaprav dvoje:
prva možnost je, da od nekje zunaj, torej iz nekega diskurzivnega konteksta izve,
kakšen pomen umetnine se je uveljavil in temu slepo sledi. Ta možnost je razširjena
v okviru konstitucijskega pristopa, v katerem velja, da je načeloma vse sicer lahko
umetnost, vendar pa vse ne more biti umetnost, saj lahko realno gledano interpret
razglasi za umetnino samo tisto, kar mu diskurz umetnosti (umetnostni svet) dovoli.
Tak interpret je očitno profesor Ničnevidi, ki se je v galeriji zanašal na to, da mu bo
diskurz (z mojo pomočjo) povedal, kaj in kako naj misli in izkuša.
Druga možnost pa je bolj drzna in daje interpretu vsa pooblastila: pravi, da naj
interpret kratko malo v čim bolj drzni špekulaciji pomen umetnine, ki naj bi bil
tako ali tako arbitraren, konstruira kar sam. Ta možnost je integralni del
producentskega pristopa. Interpret Careyevega kova tako v tem duhu zagovarja
tezo, da je vse lahko umetnost in da vse tudi je umetnost. Tak interpretativni
relativizem

sodobne

umetnostne

hermenevtike

očitno

odraža

relativizem

postmoderne, utemeljen na arbitrarni logiki znakovnosti, ki pravi, da smo v
produkciji znanja (»resnice«) povsem vsemogočni in neodvisni ter da lahko v
predmete poljubno projiciramo pomen, ki ga želimo. To je tisto, kar v radikalni
izpeljavi implicira tudi »smrt avtorja«, ko pravi, da stvar sama po sebi ne privilegira
nobenega pomena, pač pa je vse odvisno od samovoljnosti bralca. Muhovič tako dekonstrukcijo objektov, v katere nato povsem poljubno vnesemo pomene, poimenuje
eisegeza ali eisegetska de-konstrukcija, za paradigmo takega eisegetskega interpreta pa
da alegoričnega misleca ali alegorika, kakor ga postavi Walter Benjamin.228 Eisegeza
(gr. eis- – 'v' in hēgeisthai – 'voditi'; eisegesis – 'voditi v'229) v nasprotju z eksegezo
namreč ne »vodi iz« teksta ter se tudi ne podreja in »brusi« ob »volji teksta«, pač pa si
tekst povsem podredi s pomeni, ki so tekstu zunanji in ki si jih interpret izmisli,
kakor mu pač ustreza. Alegorik torej ne verjame več v nek notranji smisel tistega,
kar gleda, pač pa je prepričan, da je on tisti, ki mora pomen poljubno konstruirati in
da je vse odvisno le od njega.
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V obeh navedenih primerih mora interpret torej umetnino, ki jo interpretira,
popolnoma podrediti diskurzu — ali diskurzu, ki je pomen že umeril in mu mora
samo slepo slediti, ali pa svoji poljubni uveljavitvi diskurza in umeritvi umetnine.
Možnosti, da bi se zanesel na kaj izven diskurza, za interpreta ni, saj mu narava
postmodernih umetnin tega ne omogoča. Ker ni več v artefaktni bitnosti
fiksiranega doživljajskega smisla, ti objekti ne omogočajo več sekundarnega doživetja,
v njih se ne moremo zaljubiti, saj tisto, v kar bi se lahko zaljubili, ni nič posebnega
za doživeti, zato pa moramo, če želimo, da bi ti objekti vseeno bili nekaj posebnega
vsaj za vedeti, v njih vsiliti nek poseben pomen, čemur služi prav eisegeza. V
soočenju s sodobno umetnostjo smo torej v alegorični impulz pravzaprav prisiljeni,
saj nam ob pomanjkanju suverenih form drugega skoraj ne preostane. Če je včasih
veljalo, da je lahko zavajajoče, ko umetnik razlaga svoje delo in smo bili zato
pozvani, naj raje »zaupamo pripovedi, ne pripovedovalcu«,230 pa smo danes, ker
»pripovedi« (artefakta) ni več, seveda prisiljeni zaupati prav »pripovedovalcu«, torej
sekundarnemu diskurzu. Nesuverena forma zahteva suveren sekundarni diskurz.231
Ker umetnine danes nimajo več presežne vrednosti na ravni primarnega
diskurza, se je logika odnosa med primarnim in sekundarnim diskurzom torej
očitno nekako obrnila na glavo. Zavest, da sekundarni diskurz ne more zaobseči
presežne vrednosti artefakta, je nadomestilo prepričanje, da lahko le sekundarni
diskurz sploh da neko presežnost vrednost in stvar naredi za umetnino. Sodobne
umetnine tako ne zahtevajo več sekundarnega diskurza kot hermenevtičnega
pojasnila, pač pa terjajo, da ta nastopi kot kompenzacijski moment, ki nesuvereni
formi, ki je ni mogoče doživeti, pripiše neko vrednost, ki jo je mogoče vsaj vedeti.
Diskurz pri taki umetnini torej ni samo nekaj, kar umetnino dodatno opredeli, pač
pa ji da ves njen smisel, saj je brez njega samo navadna stvar, ki jo lahko, če ne
poznamo diskurza in nimamo ustrezne licence – na primer čistilke v galeriji –
pomotoma vržemo kar v smeti.
Z eisegetskim hermenevtičnim pristopom ni pravzaprav nič posebej narobe, če
mora nastopiti kot hermenevtična nujnost pri umetninah, ki druge možnosti za
razumevanje ne ponujajo. Toda problem nastane, ko postane tak pristop kar
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vsesplošna hermenevtična navada. In to je morda najbolj zaskrbljujoča posledica
sodobnega kompostiranja s sekundarnim. Zdi se namreč, da je eisegetska nujnost, v
katero sodobna umetnost gledalca sili, v njem zatrla celo zmožnost, da bi tudi
umetnine, ki izvorno niso popolnoma diskurzivne in bi jih kot nekaj posebnega bilo
mogoče in vredno doživeti, hermenevtično osmislil kakorkoli drugače kot preko
tamponske cone mentalizirajočega sekundarnega diskurza. Sekundarni diskurz tako
danes ne nastopa le kot kompenzacijski moment nesuverenih form, pač pa stopa
tudi na mesto suverenih umetniških artefaktov. To pa odpira začaran krog doziranja
sekundarnega preko sekundarnega (nekakšno semantizacijo semantizacije), saj
kasnejši sekundarni diskurzi nimajo druge izbire, kot da interpretirajo sekundarne
diskurze, ki so stopili na mesto umetnin. V tem toku se zato izvorni vir umetnosti –
umetniški artefakt – in njegova doživljajska moč popolnoma izgubi. Posledica tega
je zato skoraj groteskna neuravnoteženost sekundarnega in primarnega diskurza v
sodobni umetnosti. O umetninah je napisanega toliko, da svoje pozornosti sploh ne
moremo več usmerjati v njih same, v primarni diskurz, pač pa lahko v nas vzbudi
interes le še sekundarni diskurz, preko katerega nato naložimo še svojo dozo. Ta
kompost sekundarnega je tako danes povsem prekril in zadušil moč primarnega, in
to ne samo pri tisti umetnosti, kjer primarno tako ali tako nima neke posebne
vrednosti, pač pa tudi pri tisti umetnosti, kjer moč primarnega ni le iluzija. Tako se
danes Rembrandtovih del več ne doživlja, celo govori se ne več o njih, pač pa se
prereka in razpravlja le še o diskurzih, ki so ta dela tako ali drugače opomenili.
Dodaten problem, v katerega opisano hermenevtično stanje vodi, pa izhaja iz
tega, da vsako hermenevtično stališče vpliva tudi nazaj na produkcijo umetnin, torej
na primarni diskurz. Ker postane izvorni primarni diskurz zaradi svoje bližine polu
kulture prezence za sodobni sekundarni diskurz persona non grata, se spremenijo tudi
zgledi ustvarjalnosti v umetnosti. Danes tako niso več pretekle umetnine tiste, ki bi
s svojim načinom narejenosti kazale, kako naj se ustvarja, pač pa so začele
umetnostni produkciji narekovati ritem kar intelektualne interpretacije in
umetnostne teorije. To je očitno razvidno iz izjemnega vpliva kustosov in kuratorjev
na produkcijo umetnin. Tako danes vse večja suverenost verbalne intelektualne
interpretacije kot edine legalne oblike hermenevtičnega razumevanja vzpodbuja vse
večjo mentalizacijo in verbalizacijo umetnin tudi na sami ustvarjalni ravni. S tem pa
je začaran krog zaključen: sodobna umetnostna produkcija hkrati nastaja po načrtih

sekundarnega diskurza, hkrati pa sama že kar postaja sekundarni diskurz, saj mora
umetnik, če želi uspeti, uporabljati vnaprejšnjo sekundarno semantizacijo v podobi
samozgodovinjenja, samorazlaganja, samovrednotenja, samooglaševanja, političnega
mreženja ipd. Danes tisti umetniki, ki so »v špici«, nimajo več interesa ustvarjati
artefaktov, ki bi navduševali z močjo svoje prezence, pač pa se jim zdi smiselno
producirati le take šokantne abjekte, okoli katerih lahko (oni sami ali pa teoretiki)
napletejo čim gostejšo meglo sekundarnega in jih enostavno konformistično
podredijo diskurzom, ki so v modi. Umetniki postajajo danes interpreti samih sebe,
preden in ne da bi sploh kaj posebnega ustvarili. Namesto s suverenostjo forme se
ukvarjajo s suverenostjo diskurza.
Končno fazo v tem premiku od primarnega k sekundarnemu lahko zato vidim
prav v prvem delu disertacije naslovljeni hipotetični umetnosti. Prav v hipotetični
umetnosti namreč pride do idealnega prenosa moči umetnosti s primarnega na
sekundarni diskurz. Čeprav so abjektne umetnine po svoji narejenosti le neobvezni
vizualni indeksi in ne likovni artefakti, pa kljub vsemu ostajajo materialni fakti in
zato do neke mere transdiskurzivne. Šele hipotetične umetnine, ki nimajo več
nikakršne faktičnosti, so zato tiste, ki so povsem diskurzivne in si jih lahko
sekundarni diskurz povsem poljubno izmisli, s tem pa popolnoma nadomesti in
prevzame vlogo primarnemu diskurzu. Na ta način doseže tisto, kar se zdi njegov
idealni cilj. Ker lahko idealno manifestacijo umetnin pomena dosežejo šele
umetnine znotraj čistega diskurza, kjer ni več nobenih transdiskurzivnih pogojev
eksistence, se prav hipotetične umetnine izkažejo za take idealne umetnine pomena, s
katerimi sekundarni diskurz od primarnega diskurza prevzame vse umetnost-tvorne
obveznosti in pravice. Ta korak iz postduchampovske konceptualne umetnine v
hipotetično umetnino se pri tem zdi skoraj nekakšna »naravna evolucija«. Ko
namreč interpretu realna umetnina dovoli in ga celo pozove, da njen pomen povsem
poljubno konstruira, potem mu tudi nič več ne preprečuje, da si ne bi umetnine kar
izmislil in s tem ustvaril idealno ustrojene umetnine za potrebe lastnih teoretskih
špekulacij. S tem pa tak sekundarni diskurz tudi umetnostne teoretike spremeni v
umetnike par excellence, to je hipotetične umetnike. Ti hipotetični umetniki si torej v
sekundarnem diskurzu izmišljujejo idealne umetnine, ki skušajo funkcionirati na
enak način kot realne umetnine, torej tudi kot legitimen zgled za prave umetnike.

Zato hipotetični umetniki radi hodijo po akademijah in ateljejih ter odkrito
narekujejo pravim umetnikom, kaj naj počnejo, da bodo kar se da »in«.
Dve vzporedni liniji razvoja, ki hodita z roko v roki — eksegetsko –
hermenevtično – eisegetsko ter likovno – vizualno – hipotetično — tako nekako
kulminirata v skupni točki, ko interpretacija v eisegezi sama sebi ustvarja umetnost
kakršno potrebuje. S tem pa hipotetične umetnine radikalno uresničijo
Duchampovo vizijo po premiku umetnosti iz retinalnega v mentalno stanje.

Za konec tega vpogleda v razvoj zahodne umetnosti lahko ugotovitve strnem z
diskurzivno analizo pogojev eksistence v sodobni umetnosti, ki jih v Dantovem
duhu lahko imenujem umetnostni svet (ang. artworld). Pri tem bom uporabil nekatere
teze iz diskurzivne analize Iana Parkerja obravnavane zgoraj:
(1) Diskurz je realiziran v izjavah in diskurz je o objektih. Odraz umetnostnega
sveta so različne izjave. Izjave niso toliko umetniška dela, pač pa predvsem različni
mehanizmi družbenega umeščanja umetniških del, kot so teorije umetnosti,
razstave, umetnostne nagrade (npr. Turnerjeva nagrada, Prešernova nagrada ipd.),
ankete (npr. obravnavana anketa iz leta 2004), lestvice (glej v nadaljevanju lestvico
ArtReview Power 100), institucionalne funkcije kuratorjev, mecenov itd. Umetniško
delo zato v okviru diskurzivne analize funkcionira predvsem kot objekt, na katerega se
diskurz kot sistem izjav nanaša in ga s tem konstruira. Če torej parafraziram Parkerja, je
»diskurz umetnosti (umetnostni svet) sistem izjav, ki konstruirajo umetniško delo«.
Glavno vprašanje, ki se ob tem odpira, je zato, kaj razkrivajo različne izjave o naravi
diskurzivnih pogojev sodobnega umetnostnega sveta. Kot kažejo različni primeri
takih izjav, je dominantna narava sodobne umetnosti določena po logiki
postduchampovske konceptualne umetnosti. V skladu z uveljavljeno terminologijo za
področje vizualne kulture bi lahko rekel, da postduchampovska konceptualna
umetnost danes narekuje nek specifičen skopični režim,232 ki bi ga po zgledu z
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Diskurzivni pristop obravnava reprezentacije kot neke vrste politične režime, torej kot režime
reprezentacije (prim. Hall, Introduction …, n. d., s. 6). Na področje vizualne kulture tak koncept
»režima« prenese Martin Jay, ki govori o vizualnih, to je skopičnih režimih (prim. Martin Jay, Scopic
Regimes of Modernity, v: Hal Foster (ur.), Vision and Visuality, Seattle: Bay View Press, 1988, s. 3–28).

dominantno usmeritvijo zahodne kulture kot kulture pomena lahko označil kot
umetnost pomena. V skladu s socialnim konstrukcionizmom za ta režim velja
radikalna teza, ki dobro odraža naravo stanja v sodobni umetnosti, namreč, da
umetnine zunaj diskurza nimajo nikakršne lastne smiselnosti, pač pa so
konstruirane izključno v njem. Postduchampovska konceptualna umetniška dela
sicer imajo zunaj diskurza neko svojo narejenost, ampak so v tem primeru zgolj
navadne stvari. V umetnine jih spremenijo izključno ustrezne izjave, ki jih umestijo
in jih s tem konstruirajo kot umetniška dela.
Ta dominanta se v zahodni kulturi lepo vidi tudi na raznih filozofskih izjavah
o naravi izkustva umetnosti. Za izkustvo umetnosti so filozofi v različnih obdobjih
iznašli različne koncepte, ki se sicer razlikujejo, vendar pa je vsem skupno to, da so
bili izmišljeni za potrebe določenega filozofskega sistema, s katerim se mora
pojmovanje takega izkustva za vsako ceno skladati. Prav tako ceno na primer
plačuje v 18. stoletju uveljavljeni izraz estetska izkušnja. Čeprav ta izpostavlja čutnost
(gr. aisthesis), pa je – paradoksno – v nasprotju s svojim nazivom v zahodni kulturi
postavljena kot nekakšna an-estezirana estetska izkušnja. Predpostavlja namreč dvoje:
prvič, da so slike in kipi narejeni izključno za gledati, kar je svojevrsten paradoks, saj
likovnega dela nikoli mogoče narediti zgolj z gledanjem, pač pa le s telesnim stikom;
ter drugič, da je njen rezultat bolj kot ne neko intelektualno spoznanje o umetnini,
vzpostavljeno iz distance in primerjave. V zahodni kulturi se je tako posledično
utrdilo prepričanje o okulocentrični naravi umetnosti, v kateri je umetnina postala
nekaj zgolj za videti in vedeti, izgubila pa je svoje telo. O tem se mi zdi, da danes
posebej dobro pričata dve diskurzivni izjavi. Kot prvo logika razvoja zahodne
muzejske in galerijske kulture, ki temelji na principu »glej in se ne dotikaj«. Kar
vprašajte v kakšnem muzeju, če se vam bodo artefaktov dovolili dotakniti. Gotovo
ne. Če že niso nameščeni alarmi, potem pa so slike in kipi vselej postavljeni za
debela stekla in kot zvezdniki obkroženi z varnostniki, da jih ne bi mogli izkusiti
kot preveč prisotne. Druga izjava pa je sodobna institucionalna potreba po
preimenovanju likovnih umetnosti v vizualne umetnosti, češ da je oboje tako ali tako
Skopični režimi so politični v tem smislu, da določajo nek sistem pravil, ki izvršuje diskurzivno
determinacijo v dveh smislih: subjektom znotraj nekega polja vizualne kulture določa, kako morajo
videti, objektom v dani kulturi – na primer umetniškim delom – pa kako naj bodo videna in
razumljena. Skopični režimi so zato nekakšni politični režimi okulocentrizma, s tem pa posebna oblika
logocentrizma v polju vizualnosti (prim. Michelsen, Nothing …, n. d.).

eno in isto — da sta Duchampova Fontana in Michelangelov David umetnini enake
vrste. »Vizualno« pri tem danes postaja oznaka za vse, kar je sicer mogoče videti,
vendar pa to samo po sebi nima nikakršne posebne doživljajske vrednosti, pač pa je
le nek faktični predpogoj védenja — intelektualne interpretacije in diskurzifikacije.
Taka tendenca je očitno plod dominacije logo-fonocentrizma, ki zahteva primat
distanciranosti in časovnosti nad involviranostjo in prostorskostjo ter zato povsem
reducira vlogo telesnih čutov, namesto likovnosti pa preferira čiste vizualnosti, ki
omogočajo »biti v distanci« in »motriti z razdalje«. Ker pa sodobni sekundarni
diskurz še raje vidi, da tudi z vizualnostjo nima več opraviti, saj je povsem
diskurzivno obvladljiva le umetnost, ki je ni mogoče niti več videti in ki si jo je
mogoče kar izmisliti, pa predstavlja zanj ideal prav hipotetična umetnost.
(2) Diskurz vsebuje subjekte, diskurzi podpirajo institucije in diskurzi reproducirajo
razmerja moči. Diskurz umetnosti pa vsebuje tudi različne vrste subjektov: umetnike,
teoretike umetnosti, kritike, galeriste, kuratorje, kustose, zbiratelje ipd. Vsak izmed
teh subjektov znotraj diskurza umetnosti opravlja določeno diskurzivno funkcijo, ki
jo pridobi, če zadosti institucionalnim pogojem za vstop v umetnostni svet.
Umetnostni svet je v tem smislu tudi institucionaliziran, saj so se v zgodovini
oblikovale različne institucionalne ustanove, ki so imele in še imajo v umetnostnem
svetu različno moč. V diskurzu umetnosti so subjekti, institucije in institucionalne
funkcije tako hierarhizirani glede na moč, s katero se lahko uveljavljajo. Moč pa se
meri glede na sposobnost institucije ali subjekta, da lahko nek objekt umesti v
umetnostni svet, ga s tem spremeni v umetniško delo ter mu kar se da dvigne tržno
vrednost in vpliv. Tisti, ki ima več moči, zato kotira v umetnostnem svetu višje.
Moči različnih funkcij se tudi seštevajo, zato lahko tisti, ki uspe združiti čim več teh
funkcij v eni osebi, akumulira toliko več moči. Razmerja moči v umetnosti so se v
zgodovini precej spreminjala. Če so v 19. stoletju največjo moč imele akademije, pa
se zdi, da imajo danes akademije v primerjavi z drugimi institucijami, kot so galerije,
muzeji, društvene nagrade, celo dražbene hiše ipd. in z njimi povezanimi
institucionalnimi funkcijami, kot so kritiki, kustosi, kuratorji, zbiratelji ipd.,
bistveno manjšo politično moč. Znanje namreč ni več glavni vir moči, pač pa v
sodobni politiki relacijo moč – znanje vedno bolj nadomešča relacija moč – kapital.
Ključno vprašanje je torej, kako se med temi subjekti in institucijami, ki jih
zastopajo, danes delijo razmerja moči. Podobno kot je na začetku obravnavana

anketa iz leta 2004 izjava, ki reproducira dominantno usmerjenost sodobnega
umetnostnega sveta, pa so vsakoletne lestvice revije ArtReview s pomenljivim
naslovom Power 100 (nekakšen umetnostni ekvivalent Forbesovi lestvici) izjave, ki
reproducirajo razmerja moči med subjekti in institucijami sodobnega umetnostnega
sveta. Na lestvici Power 100 za leto 2008 je bil tako za najmočnejšega v
umetnostnem svetu ponovno izbran Damien Hirst in njegovo podjetje Science.233 Če
pogledamo strukturo prve deseterice na tej lestvici, lahko ugotovimo, da sta na njej
le dva umetnika (s tem je lestvica iz leta 2008 z umetniki še dobro zastopana, saj se
je v prejšnjih letih med prvo deseterico prebil zgolj po en), poleg Hirsta še Jasper
Johns, vsi drugi pa so trgovci, galeristi, zbiratelji in kuratorji, ki zasedajo direktorske
funkcije v največjih svetovnih muzejih. Med prvo deseterico pa sploh ni nikogar iz
strogo akademskih krogov. Čeprav je umetnik, pa je evidentno, da Hirst ni mogel
biti nagrajen zaradi likovne moči svojih del, pač pa so morali biti razlogi drugje. Ko
analiziramo štiri kriterije, s katerimi revija ArtReview meri moč posameznikov v
umetnostnem svetu (to so: vpliv na produkcijo umetnosti, vpliv na mednarodni
ravni, finančni obseg in aktivnost v zadnjem letu 234), postane zadeva bolj jasna.
Kriterija, ki ga imamo običajno za neizmerljivega (to je likovnega kriterija), namreč
sploh ni med njimi, pač pa so zaobseženi le kriteriji, ki lahko zaznajo dobiček in
razvpitost. To torej pomeni, da se Hirstovo podjetje Science ni zavihtelo na vrh
lestvice zato, ker bi promoviralo kakršno koli umetniško revolucijo, pač pa le zato
(kot potrjujejo tudi pri ArtReview), ker je uspelo generirati največ slave in iztisniti
največ dobička iz trenutnega k profitu naravnanega umetnostnega sveta: »Hirstovo
napredovanje k statusu umetnika-kot-znamke ni toliko v revolucioniranju
umetnostnega sveta — gre zgolj za to, da si je odrezal največji kos pogače in ga
pojedel.«235 To pa je Hirst storil prav z mehanizmi dražbanja,236 ko je v že omenjeni
dražbi pri dražbeni hiši Sotheby's za 220 prodanih del v dveh dneh zaslužil bruto
111,464,800 GBP. Hirstovo podjetje Science je torej zavzelo prvo mesto na lestvici
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zato, ker je uspelo vzpostaviti zmagovito razmerje med kapitalom in močjo, kar mu
je leta 2008 omogočilo politično nadvlado v diskurzu umetnosti. Uspelo je torej
doseči tisto zmagovito sposobnost, ki dvigne vrednost nekemu objektu v neznanske
višave, čeprav je bilo to delo še trenutek pred tem samo navadna stvar. To so sicer
tudi v prejšnjih letih dosegali prvonagrajeni, to so bili običajno bogati zbiratelji
(tisti, ki imajo denar) in kuratorji (tisti, ki imajo zveze), vendar pa je pomembna
razlika med Hirstom in njimi v tem, da je Hirst to storil s svojimi lastnimi deli in ne
z deli drugih umetnikov, to pa njegovo moč še potencira. Ker je pri tem uporabil
mehanizme dražbanja in ker imajo dražbene hiše nasploh vedno večjo vlogo v
dviganju vrednosti umetniškim delom, ni nenavadno, da pomemben segment Power
100 lestvice zavzemajo tudi lastniki dražbenih hiš.
(3) Diskurz je koherenten sistem pomenov in diskurz se nanaša na druge diskurze.
Verbalne izjave, oblikovane v diskurzivno teorijo, ki povzema naravo dominantnega
toka zahodne umetnosti 20. stoletja, najdemo v pro-postduchampovskih
umetnostnih teorijah. Taka je teorija Arthurja C. Danta. Značilnost teh teorij je
želja po totalizaciji, saj želijo logiko postduchampovskih umetnin posplošiti na vsa
umetniška dela v zgodovini umetnosti, s tem pa vajeti umetnosti še bolj držati v
rokah postduchampovske koalicije. Čeprav je tak tok danes dominanten, pa ni
edini. Vselej mu namreč stoji nasproti opozicijski proti-tok – ki ga lahko po zgledu
sintagme kultura prezence, imenujem umetnost prezence – in ki ga tvorijo umetniki in
umetnostni teoretiki, ki bolj kot na védenje stavijo na doživetje umetnine. Izjave, ki
na trke teh dveh umetnostnih svetov opozarjajo, so bile zgoraj podane v obliki
nasprotujočih si odzivov na e-forumih, ki so na diametralno različne načine
komentirali izvolitev Fontane za najvplivnejšo umetnino 20. stoletja.
(4) Diskurz je historično lociran. Ker je vsak diskurz umetnosti tudi historično
lociran, pa izjave, ki smo jih v pregledu stanja do sedaj srečali, niso samo izraz stanja
v zahodni umetnosti kot taki, pač pa tudi izraz postmodernega duha nasploh. S tem
pa na poseben način razkrivajo tisto, kar sem o zahodni kulturi ugotavljal že v
drugem delu disertacije. Začeli smo verjeti, da lahko vse stvari v svetu poljubno
(de)konstruiramo kot arbitrarne znake — da lahko trdimo, karkoli želimo,
počnemo, karkoli želimo in da bo vse, kar nam pade na pamet, enako veljavno,
enakovredno in enako resnično. Skratka, tudi umetnost danes razkriva, kako smo se
prepričali, da je resnica izrečenega povezana zgolj s tem, da znamo v to, kar

izrekamo, prepričati čim širšo javnost. Ta vera, znana kot liberalizem, tako odseva
tudi v sodobni umetnosti. Tako kot verjamemo, da lahko moč družbenega mnenja
in črka zakona poljubno oblikujeta vse, kar je prej veljalo za biološko in naravno
(spol, družina, sposobnost zanositve ipd.), tako danes tudi za umetnine velja, da
njihova vrednost ni prav nič notranje odvisna od artefaktičnosti ter procesa, ki jih je
ustvaril, pač pa zgolj od tega, kakšen konsenz sekundarni diskurz okoli njih doseže.
In če se ta strinja, potem je lahko karkoli umetnina, podobno, kot je lahko kdorkoli
moški ali ženska.
Tako stanje pa se zdi skoraj naravno stopnjevanje, ko razsvetljenski Logos
popolnoma izpustimo izpod nadzora, ko ga odvežemo odgôvornosti/odgovórnosti
do toposa. Takrat ga premami želja po vse-obvladovanju, po totaliteti. Absolutno
obvladovanje sveta je danes postal cilj postmodernih hegeljanskih teorij, ki
posvečuje vsa sredstva, tudi potvarjanje dejstev, če se ta ne skladajo s sistemom.237
Prav tak ponosen hegeljanec pa je tudi Arthur C. Danto, saj si hipotetične umetnine
v svoji potrebi po totaliteti očitno izmišljuje v duhu: če se realne umetnine ne
skladajo s hipotetičnimi umetninami, toliko slabše za realne umetnine. Problem pa
seveda nastane takrat, ko skuša nekdo take spekulacije prizemljiti v toposu realnosti
in jih ne more, ker se izkaže, da se realnost odvije in zavezuje povsem drugače kot
postulira diskurz. Takrat se visokoleteče spekulacije izkažejo za nekakšne sofistične
blodnje ter nas opozorijo, da sekundarni diskurz pač ni vsemogočen in da njegova
pretirana samozavest temelji na napačni predpostavki, ki pravi, da so ideje same po
sebi že nekaj dokončnega in ne potrebujejo nikakršne verifikacije v realnosti zunaj
diskurza. Tako lahko Danto znotraj svoje teorije sicer navidezno logično zagovarja
hipotetično umetnino Poljski jezdec iz pralnega stroja, ki pa se, ko jo skušamo
preveriti v realnosti, izkaže za nekakšno diskurzivno blodnjo, ki izhaja izključno iz
samovoljnosti Dantove koncepcije umetnostnega sveta in gre povsem mimo
upoštevanja realnosti.

237

Navezava na Hegla je morda pretirana, toda dejstvo je, da želja po totaliteti razlage, ki se zelo
dobro vidi iz Heglovih Predavanj iz filozofije zgodovine, lahko hitro zaide v potvarjanje dejstev. Hegel
namreč ločuje tri vrednostne tipe zgodovin: najmanj vreden je tip »originalne zgodovine«, več šteje
»refleksivna zgodovina«, največ pa »filozofska zgodovina« (prim. Georg W. F. Hegel, Lectures on the
Philosophy of History, New York: H. G. Bohn, 1857, uvod). Pri prvi zgodovini govorijo dejstva, pri
drugih dveh pa subjekt, ki konstruira znanje. Nalogi zgodovinarja (ki izvaja »originalno zgodovino«)
in filozofa zgodovine (ki proizvaja »filozofsko zgodovino«) se tako radikalno razlikujeta, saj prvi
dejstva predvsem opisuje, drugi pa špekulira. Prvi podredi misel dejstvom, drugi pa dejstva misli.

Opisane izjave kažejo, da smo očitno zašli v nekakšno fetišiziranje absolutne
sposobnosti duha in družbe, da smeta in morata doseči karkoli hočeta, neodvisno
od naravne realnosti in neodvisno od izven-diskurzivnih oblik osmišljanja sveta.
Morda si mislimo, da dokler se vse to dogaja samo v virtualnem svetu neke teorije,
se kaj hujšega ne more zgoditi. Problem pa je, ker tega dogajanja nikoli ne moremo
omejiti samo na svet virtualnosti, saj ljudje kot bitja realnosti na realnost vplivamo,
če želimo ali ne. Naša brezbrižnost do odgovornosti do izven-diskurzivne stvarnosti
tako nujno rezultirata v dvomljive posledice v realnosti. Naj jih naštejem nekaj, ki se
mi zdijo v odnosu do umetnostne problematike posebej simptomatične:
(1) Totalni intelektualni relativizem vodi v nekaj, kar lahko primerjam s
stanjem, ki ga psihiatrija imenuje psihotično. Psihoza (gr. psyche – 'um'; -osis –
'nenormalno') dobesedno pomeni »nenormalno stanje in odzivanje duha«, ki se ga
običajno opiše kot »izguba stika z realnostjo«, spremljajo pa jo halucinacije,
zavajajoča verjetja in paranoja, kar naposled povzroči bizarno obnašanje.238 Izguba
vsakršne vere v zmožnost, da bi naše izkustvo in jezik prišla v stik z realnostjo tam
zunaj in se osmislila zunaj diskurza, je tako povod za deviacijo duha, ki jo lahko
imenujem diskurzivna psihoza. Ko namreč realnost tam zunaj našemu izkustvu ne
daje nikakršnih naravnih možnosti, ki bi človeka pomirjale, mu dajale občutek
univerzalne resničnosti, gotovosti in upravičenosti, takrat izgine vsakršna točka
orientacije za naše doživljanje, ki zato nima več neke konstante, izgubi stik z
realnostjo, podivja in postane psihotično. To lahko ponazorim na primeru
profesorja Ničnevidi. Ta je bil namreč zasebno liberalec od glave do peta, zato pa
precej svobodnih nazorov. Tak liberalizem, kot ga je navidezno živel, pa je, kot smo
lahko videli iz njegovega predavanja na simpoziju Umetnina in diskurz, zagovarjal tudi
v umetnosti. Človek bi na osnovi tega zato tudi pričakoval, da bo v skladu z motom
anything goes vsako drugačno stališče na simpoziju sprejel dobronamerno, z odprtimi
rokami. Toda ni bilo tako. Nenavadno je bilo ravno to, da je njegov navidezni
liberalizem v trenutku postal absolutizem, ideologija, s katero se moramo strinjati
vsi. Zato je vsak pogled na umetnost, ki je odstopal od njegovega, prav paranoično
označil za neumnost, ne da bi to znal prav utemeljiti.239 V njegovem doživljanju je
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torej prišlo do nekakšne presenetljive zmešnjave, saj je očitno izjemno impulzivno
odreagiral ravno s tistim delom svojega doživljanja, ki ga ni mogel aktivirati ob
umetniških delih v Narodni galeriji in ki mu načeloma nič ne pomeni. Lahko bi
rekel, da je pretirano občutil takrat, ko bi moral biti bolj racionalen, in ni ničesar občutil
takrat, ko bi moral predvsem občutiti.
(2) Naslednja simptomatična posledica izključnega zanašanja na diskurz je
nenadzorovano stapljanje različnih strok. Careyeva teza »vse je lahko umetnost in vse
tudi je umetnost«, je namreč le navidezno liberalistična odrešitev od norm, v resnici
pa je sama absolutna norma, saj je ne pušča nikakršne izbire in svobode drugega. Ne
pusti mi, da bi se odločil, da vse vendarle ni umetnost. Podobno namreč kot teza
»človek je povsem svoboden« ne upošteva omejitve te svobode s strani soljudi, tako
tudi teza »vse je umetnost« ne upošteva svobode drugih strok, ki jo omejujejo. Če je
namreč vse umetnost, ali to pomeni, da je tudi vse znanost in vse religija, saj bi bilo
edino to zares pravično in liberalno. Ali morda razlik med znanostjo, umetnostjo in
religijo sploh ni? Ali je vse eno in isto? Kot je pokazala Sokalova potegavščina, nam
skuša sodobna teorija prodati prav nekaj takega, saj očitno meni, da je fizika zgolj
ena izmed poddisciplin kulturnih študij. Podobno pa se zdi, da skuša temu nasesti
tudi sodobna umetnost, saj vse bolj postaja nekakšen azil za ideje ter projekte, ki se
v znanosti niso uspeli uveljaviti, umetnostni svet pa jih sprejme pod svoje okrilje in
jih ustoliči kot umetnostne presežke »nacionalnega pomena«. 240
kocijancic_enu/, 21. september 2009), v katerem je skušal formulirati hermenevtiko umetnosti, ki je v
predajanju in ne v diskurzivnem podrejanju. Ne glede na zapleteno Kocijančičevo ontologijo, se mi
zdijo njegovi bistveni poudarki skladni s tistim, kar bom kasneje utemeljil kot hermenevtiko prednosti
objekta, pri kateri ne gre niti za dogmatično branje umetnine (eksegeza) niti za poljubno konstrukcijo
in manipulacijo pomena (eisegeza), pač pa za doživljanje in sobivanje z umetnino, v katerem se naša
lastna subjektivna pozicija (Kocijančič ji po zgledu teološke filozofije pravi hipostaza) preoblikuje in
vzpostavlja v odgovornem odnosu do realnosti umetnine.
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(3) Tretjo simptomatično posledico, ki jo vidim, pa lahko imenujem
diskurzifikacija celotne umetnosti. Umetnostno teoretsko vztrajanje pri diskurzivnem
liberalizmu, ki ga je mogoče povezati z logiko arbitrarne znakovnosti, namreč ni
pretirano pereče, dokler z njim pristopamo k umetninam, ki tak funkcionalističen
pristop same že v osnovi zahtevajo. Umetnine iz konstitucijskega in producentskega
pristopa tako ne izgubijo nikakršnega smisla, če o njih zgolj prebiramo iz tekstov in
se o njih pozanimamo samo iz interpretacij, ne doživimo pa jih v živo. To je pri njih
sploh edino, kar lahko počnemo, saj za nas drugače ne morejo biti nič posebnega.
Problematično pa seveda postane tako stališče takrat, ko skušamo – tako kot to
počneta Danto in profesor Ničnevidi – z njim v nebrzdani želji po totaliteti razložiti
naravo vse umetnosti, tudi tiste, pri kateri vsega smisla ne moremo reducirati na
diskurzivno mero, pač pa jo moramo z duhom in telesom doživeti v njeni suvereni
prisotnosti. Dovolj je, če ob tem premislimo slikovito trditev profesorja Ničnevidi,
da med Michelangelovim Davidom in neobdelanim blokom marmorja ni nikakršne
drugačne razlike kot te, da smo se za Davida odločili, da bo umetnina, za nek
naključen blok marmorja pa ne. Ta trditev se morda zdi za postmodernega teoretika
privlačna, saj vse prikroji kopitu logike Duchampove Fontane, vendar pa je očitna
neumnost, saj David pač ni readymade kot Fontana. Koliko bi nas šlo na konec sveta,
da bi videli Fontano v živo in koliko, da bi videli Davida? Kar se Fontane tiče, je
namreč vsakemu jasno, da način, kako je narejena, ni prav nič pomemben, zato se
nam tudi ne splača pretirano potruditi, da bi jo doživeli in praesentia, saj jo lahko prav
ustrezno izkusimo zgolj preko interneta, in absentia. Pri Davidu pa je situacija
povsem drugačna. David pač ni navadna stvar, zato pa tudi ni umetnina samo zaradi
neke konvencije, pač pa predvsem zaradi načina svoje artefaktne prisotnosti, s
katero na poseben način izzove naše doživetje. Šele zato, ker je izkustvo take
umetnine v živo nekaj več kot zgolj tisto, kar je mogoče izkusiti v posredništvu
diskurza, pa lahko – kot v primeru Henrija Nouwena – take umetnine ženejo
človeka, da prepotuje ves svet za eno samo doživetje prezence. Nepredstavljivo si je
tako hrepenenje in doživetje zamisliti ob umetnini tipa Fontana. Še bolj bizarno pa
je njegovo vrednost reducirati ob umetninah, ki nam ga lahko dajo.
precej vprašljiva, saj take umetnine očitno nimajo neke svoje lastne doživljajske moči, ki bi
legitimirala njihov obstoj, pač pa se hranijo zgolj iz tega, da prihajajo v konflikte z drugimi strokami.

V prejšnjem poglavju opisano stanje odnosa med primarnim in sekundarnim
diskurzom v zahodni umetnosti se na poseben način manifestira v konkretnih
umetnostnih hermenevtikah in metodologijah, zato me bo v nadaljevanju zanimal
prav akcijski radij hermenevtičnih kompetenc, ki jih te imajo. V tem poglavju zato želim
premisliti hermenevtično stanje v nekaj konkretnih umetnostnih hermenevtikah.

Pomembne razloge za to, da se je stanje, kot sem ga sledil zgoraj, utrdilo tudi na
polju sodobnih umetnostnih hermenevtičnih praks, je mogoče najti v strukturalistični
semiotiki in dekonstrukciji, ki sta na temelju koncepta arbitrarne znakovnosti povsem
relativizirali odnos med vsebino in formo (logosom in toposom) na vseh ravneh
bivanja ter vse, kar je bilo včasih naravno zavezujoče, razglasila za družbeno in
mentalno arbitrarno.241 Če je bila prej predpostavka »resnična prisotnost«, pa je
strukturalizem za resnico besede naredil odsotnost sveta, torej »resnično
odsotnost«.242 S tem pa je v zahodno kulturo vpeljal radikalni skepticizem, to je
popolno nezaupanje do sveta in do sočloveka, ki je, kot pravi George Steiner, »/…/ akt
semantičnega zaupanja naredil vprašljiv. Skeptične filozofije so ironizirale oz.
skušale v celoti zanikati ujemanje človeškega diskurza in 'resničnosti' oz.
ujemanje/soodzvanjanje

(correspondence)

sveta«.243

Zahodna

umetnostna

hermenevtika, ki je iz takega skepticizma izrasla, je zato svojo usmeritev utemeljila
na dveh prepričanjih, ki bistveno zarisujeta njen akcijski radij: (1) ker skepticizem
zanika, da bi človek v svojem doživljanju lahko stopil v zaupni in resnični stik s
svetom, iz tega sledi, da izhodišče razumevanja umetnin ne more biti v
doživljajskem predajanju njihovi objekt(iv)ni naravi, saj bi bilo to naivno, pač pa je
izhodišče lahko le v intelektualnem (de)konstruiranju in semantiziranju. In (2), ker
brez sekundarne semantizacije umetnine nimajo nikakršnega smisla in sploh še niso
umetnine, to pomeni, da je v resnici šele intelektualna interpretacija tista, ki lahko
ustvarjene objekte spremeni v pomembne umetnine s tem, ko jih podredi svoji
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samovoljnosti. Ker ti dve prepričanji peljeta hermenevtično razumevanje k
nekakšnemu sklepu, da je edina možna predpostavka razumevanja umetnosti v
diskurzivni nadreditvi, ki jo izvede subjekt nad objektom, lahko take hermenevtike
pogojno imenujem hermenevtike prednosti subjekta.244
Če poskušam premisliti konkretne implikacije takšnega hermenevtičnega
razumevanja, lahko ugotovim, da te sežejo do nekaterih prav bizarnih zaključkov.
Ker terja intelektualistično nadrejanje redukcijo vseh tistih dimenzij umetniškega
dela, ki si jih ni mogoče tako podrediti, to nujno vodi k temu, da tak hermenevtik
vse stvari presoja kot nekakšen avtomat, povsem mehansko, saj se prav nič ne ozira
na doživljajske razlike, ki jih nek objekt lahko v človeku vzbudi. Iz umetnin izloči
vsakršne doživljajske diference, zato pa zanj posledično med blokom marmorja in
Davidom ni nobene druge relevantne razlike, razen tiste, ki je poljubno konstruirana
v diskurzivnem kontekstu. Podobno velja tudi za razliko med pesmijo in receptom. Za
hermenevtike prednosti subjekta ni pomembno, kako ju doživimo, pač pa le to,
kakšna je diskurzivna konvencija, ki jo moramo vedeti.
Prav s takim nenaravnim nazorom pa so tovrstne hermenevtike po mojem
mnenju odprle na eni strani pot kreativnemu konformizmu, na drugi strani pa
neskončnemu praznemu govorjenju, hermenevtičnemu enoumju, saj je zanje vse
enako (ne)vredno. Svobodomiselnost, ki jo postulira radikalni skepticizem, se zato
izkaže le za narobe obrnjeni dogmatizem. Z razkritjem, da je vsa realnost le
mentalna fikcija, so hermenevtike prednosti subjekta namreč razvrednotile vsakršne
vrste doživljanj, ki jih ne izkušamo kot mentalno poljubnih, pač pa kot
psihosomatsko neizbežnih in epifaničnih, zato pa našega izkustva s priseganjem na
prostoleteči logos v resnici sploh niso osvobodile (kot pogosto mislimo), pač pa so
ga ravno ukalupile. Če ni nobeno izkustvo bolj zavezujoče kot drugo, kot trdi
skepticizem, potem je lahko zavezujoče samo to, da ni nič zavezujoče.
Hermenevtike prednosti subjekta tako ne dopuščajo nikakršnih alternativ, saj so na
temelju svojih logo-fonocentričnih prepričanj slepo zaverovane v svoj absolutni
prav, ki pravi, da ni »nič prav«. Vsak, ki trdi nasprotno, se zato moti, zato pa ga
liberalci, kakršen je profesor Ničnevidi, brez zadržkov sesujejo.
244

V relaciji do vrst logičnih odnosov bi jih lahko imenoval tudi hermenevtike superordinacije, torej
nadrejanja (pojem A je superordiniran pojmu B, če in samo če je celoten obseg pojma B vključen v
obseg pojma A; pojem »trikotnik« tako vsebuje tudi pojme »pravokotni trikotnik«, »enakostranični
trikotnik« ipd.).

Konkretne nadrejajoče značilnosti hermenevtik prednosti subjekta v umetnosti
lahko začnem proučevati na znanem sporu okoli van Goghove slike čevljev med
»velikani« treh hermenevtik 20. stoletja: fenomenološke, umetnostnozgodovinske in
dekonstrukcijske.
Filozofija Martina Heideggerja velja za prelomno in tudi Hans Ulrich
Gumbrecht vidi v njegovem konceptu »Biti« (nem. Sein) rešitev zahodne
hermenevtike, saj naj bi prav ta koncept človekovo mišljenje zopet povezal s stvarmi
v svetu ter reafirmiral telesno substancialnost in prostorsko naravo človekove
eksistence, ki jo je kartezijanski cogito reduciral.245 V čisto filozofskem smislu je
»Biti« zato prodoren koncept, ki skuša zapopasti in osvetliti naravo prezence kot
nečesa singularnega, substancialnega, prostorskega in gibajočega, zato pa koncept
»biti-v-svetu« (nem. Dasein) ne označuje človeka samo kot res cogitans, pač pa kot
človeka, ki je hkrati že telesen in duhoven, ki je že v prostoru. 246 Toda tako, kot
nastane problem, ko je potrebno tako spekulacijo spremeniti v konkretna etična
dejanja,247 nastane tudi problem, ko Heideggerjev koncept Biti in njegovo t. i.
fenomenološko metodo apliciramo na raven razumevanja umetnin.248
To stori kar Heidegger sam v znanem eseju O izvoru umetniškega dela, v
katerem se želi s pomočjo premisleka relacij med tremi možnimi modusi biti stvari,
reč – orodje – (umetniško) delo, dokopati do bistva umetnosti.249 Da bi ponazoril
razliko med temi tremi modusi, Heidegger izbere »običajen kos opreme«, to je par
kmečkih čevljev, za pomoč pri vizualizaciji pa nato spomni na čevlje z van Goghove
slike. Prav na tem mestu pa se Heideggerjev fenomenološki pristop kritično zlomi,
saj se hočeš nočeš prelevi v metodo razumevanja umetniškega dela, v kateri postavi
na nakovalo svoje filozofske špekulacije. Heidegger namreč pravi, da mu je prav ta
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slika spregovorila in razkrila, kakšno je bistvo modusov stvari, še posebej
»umetniškega dela kot dela«, to bistvo pa je v tem, da spravlja v ospredje, v sijanje,
resnico bivajočih stvari (ki jih upodablja!?), v tem primeru čevljev. 250
Na tako Heideggerjevo izrabo van Goghove slike se je nato kritično odzval
umetnostni zgodovinar Meyer Schapiro, saj ga je pri njej zmotilo več stvari.251 Prvič
to, da Heidegger ne pove natančno, katero izmed slik čevljev (Schapiro jih omenja
osem, sam sem jih našel sedem, sl. 21–27), ki jih je van Gogh naslikal, ima sploh v
mislih. To kaže, da Heidegger očitno predpostavlja, da so te slike med seboj
zamenljive in da prezentirajo eno in isto resnico, s čimer bralcu tudi onemogoči, da
bi njegove špekulacije primerjal in preveril z dejansko sliko. Kot drugič, Schapiro
Heideggerju očita nekakšno ikonografsko napako. Ugotavlja namreč, da iz slike
nikakor ni mogoče sklepati, da naslikani čevlji izražajo bistvo in resnico čevljev
kmetice, kot pravi Heidegger. Na osnovi primerjave datumov in van Goghovih
pisem je namreč mogoče ugotoviti, da so čevlji, ki so naslikani, van Goghovi lastni
čevlji, on pa je bil takrat že »mestni človek«. 252 Kot tretjič pa Schapiro Heideggerju v
stiku s sliko očita, da je »hkrati izkusil premalo in hkrati preveč«. 253 Ugotovi namreč,
da v Heideggerjevem »lepotičnem« opisu čevljev na van Goghovi sliki ni mogoče
najti ničesar, kar ne bi moglo veljati tudi za vsakršne realne čevlje zunaj slike.
Heidegger namreč v resnici sploh ne pove ničesar o sliki, to pa pomeni, da v resnici
pretenta samega sebe, ko trdi, da mu je van Goghova slika omogočila dojeti resnico
slike, saj je bil v resnici sam tisti, ki je v van Goghovo sliko projiciral svoje filozofske
predsodke. Heidegger torej le trdi, da je dojel van Goghovo sliko kot sliko, v resnici
pa mu njegovi predsodki preprečujejo, da bi sliko zares videl, saj vidi v njej le svoje
pojmovanje slike. To se po Schapiru kaže v tem, da ignorira dva bistvena vidika van
Goghove slike: prvič, očitno dejstvo, da je van Gogh čevlje naslikal zato, ker so se
mu zdeli po svoji prezenci, fiziognomiji zanimivi za naslikati in jih je zato želel
»portretirati«; drugič, pa tisto, kar je za vsako sliko najbolj bistveno, to je prezenco in
fiziognomijo slike same, kot je naslikana. Prav zato je Heidegger v van Goghovi izkusil
na eni strani preveč, saj je vanjo projiciral nekaj, česar v njej sploh ni in je le plod
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njegovih filozofskih predsodkov, na drugi strani pa premalo, saj mu je glavno bistvo
slike, njena prezenca, ušlo.
Na to Schapirovo kritiko Heideggerjeve interpretacije pa je nato usmeril svojo
dekonstrukcijsko ost Jacques Derrida, ki ga je pri Schapiru zmotila predvsem
pretirana »simplifikacija«, v kateri Schapiro zapleten Heideggerjev filozofski projekt
tako naivno odpravi.254 Derrida zato pouči Schapira, da se Heidegger v svojem
tekstu na van Goghovo sliko naveže šele po tem, ko že postavi zapleteno
konceptualno shemo o modusih biti reči, orodja in dela, zato pa njegova navezava
nanjo sploh ni navezava na sliko kot sliko, pač pa na sliko kot na sredstvo, v kateri
neki (katerikoli) čevlji služijo kot primer za ponazoritev filozofskih konceptov. Kot
tako sredstvo pa bi lahko služila katerakoli slika in celo katerakoli stvar nasploh.
Zato pa Schapiro od Heideggerja ne bi smel pričakovati niti natančne določitve
tega, katero sliko ima v mislih, niti ga kritizirati, ker van Goghove slike ne
prevpraša v njeni posamičnosti in (s)likovni kvaliteti.
Če premislim te tri hermenevtične pristope k van Goghovi sliki, lahko
ugotovim naslednje: med njimi obstoji očitna tekmovalnost, saj skuša vsak, ki pride
kasneje, razvrednotiti tistega, ki je bil pred njim. V tej »vojni«, ki poteka, pa se na
prvi pogled zdi (in tako ponavadi to tudi razložimo), da kot zmagovalca izideta
fenomenologija in dekonstrukcija, medtem ko je Schapiro nesrečni poraženec.
Razlog za to je v intelektualističnem kriteriju presojanja, po katerem Schapira (tako
kot to stori tudi Derrida) diskreditiramo kot premalo intelektualno prodornega, ki
se zato ni sposoben kosati z mentalnimi zmožnostmi Heideggerjevega in
Derridajevega ranga. Toda če na te tri pristope pogledam z drugačnega, manj
mentalističnega zornega kota, pa se po mojem mnenju razkrije, da je ravno Schapiro
tisti, ki opozori na nekaj, kar druga dva prav zaradi svoje pretirane intelektualne
samozavesti povsem zanemarita in imata za nepomembno. To so meje interpretacije.
Schapiro namreč ne kritizira Heideggerjeve intelektualne moči in njegove filozofije
– na osnovi česar ga skuša Derrida diskretitirati kot »izletnika« v filozofiji – pač pa
usmeri svojo kritiko v to, kar se zdi tako Heideggerju kot Derridaju v njuni
hermenevtični samovoljnosti povsem samoumevno. Njegova kritika je usmerjena v
hermenevtični način, kako Heidegger brez zadržkov uporablja umetnine za to, da bi
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na njih prilepil svoje ideje, ne da bi sploh pomislil ali to sme storiti. Schapiro se je
torej v resnici še kako dobro zavedal tistega, s čimer Derrida Heideggerja brani,
namreč, da nima prav nikakršnega interesa, da bi opisal (s)likovno kvaliteto
naslikanih čevljev. Prav ta Heideggerjeva ravnodušnost do (s)likovne kvalitete je
namreč Schapira sploh zmotila, saj ga je opozorila na pomanjkanje nekakšne
hermenevtične odgovornosti. Zato pa Schapiro Heideggerju očita podrejajoč in
neodgovoren hermenevtični pristop k interpretaciji konkretnega likovnega dela in skuša
opozoriti na nekaj čemur bom kasneje z Adornom rekel »prednost objekta«, ki terja,
da upoštevamo dejstva, ki so iz umetniškega dela razvidna in ga delajo specifičnega.
Zato se Schapiro prav gotovo ne bi obregnil ob Heideggerjev tekst, če bi ta govoril
samo o neki sliki in ne o van Goghovi sliki.
Če

torej

Derrida

Heideggerja

opravičuje

po

povsem

predvidljivi

intelektualistični poti, ko pravi, da ta svoje globokoumne filozofije ni želel umazati
z »empirično barbarskostjo«, pa Schapiro na drugi strani opozori na nekaj, kar
očitno tako fenomenološkim kot dekonstrukcijskim hermenevtikam povsem uhaja
iz njihove zavesti — namreč na dejstvo, da bi se Heidegger moral umazati z
»empirično barbarskostjo«, če že vpelje v svojo konceptualizacijo neko konkretno
likovno delo. Hermenevtična odgovornost bi morala od Heideggerja zahtevati, da bi
takrat, ko začne razpravljati o van Goghovi sliki, to sliko vsaj natančno identificiral,
če je že ne dobro proučil. Že če samo bežno preletimo vse različne van Goghove
slike čevljev, lahko namreč izkusimo, kako neizmerno se te med seboj razlikujejo in
kako različne resnice pravzaprav imajo. So sicer podobne, vendar pa nikakor niso
zamenljive, saj ima vsaka svoje specifične likovne karakteristike, ki jo delajo
posebno. Tako se te slike med seboj pomembno razlikujejo po barvni,
kompozicijski in oblikovni strukturi, po likovnih spremenljivkah, po potezah čopiča
itd. Vsaka ima zato svoje specifično bistvo in svojo resnico, ki je ne moremo
reducirati na nek splošen pojem »van Goghova slika čevljev«. Heidegger vse te
zahteve hermenevtične odgovornosti, ki jih narekuje likovno delo samo tako
povsem spregleda, zato pa je v resnici še zelo daleč od tistega, da bi mu van
Goghova slika zares spregovorila. Prav zato, ker vso to »prednost objekta« zanemari,
pa ob van Goghovem delu »hkrati izkusi premalo in hkrati preveč«; ne izkusi slike,
pač pa v sliko vsili neko vnaprejšnje izkustvo in si jo s tem podredi.

Sl. 21. Vincent van Gogh, Par čevljev, 1886, olje na papirju in kartonu, 33 × 41 cm, Van
Gogh Museum, Amsterdam.

Sl. 22. Vincent van Gogh, Par čevljev, 1886, olje na platnu, 37,5 × 45 cm, Van Gogh
Museum, Amsterdam.

Sl. 23. Vincent van Gogh, Trije pari čevljev, 1886-1887, olje na platnu, 48,26 × 71,12 cm, Fogg
Art Museum, Harvard University, Cambridge.

Sl. 24. Vincent van Gogh, Par čevljev, 1886–1887, olje na platnu, 37,5 × 45,7 cm, privatna last.

Sl. 25. Vincent van Gogh, Par čevljev, 1887, olje na platnu, 34 × 41,5 cm, The Baltimore
Museum of Art, Baltimore.

Sl. 26. Vincent van Gogh, Par čevljev, 1888, olje na platnu, 45,7 × 55,2 cm, Metropolitan
Museum of Art, New York.

Sl. 27. Vincent van Gogh, Par usnjenih coklov, 1888, olje na platnu, 32,5 × 40,5 cm, Van
Gogh Museum, Amsterdam.

Opisani »spor« razkriva, da tako Heidegger kot Derrida v svojem
intelektualnem stampedu očitno predpostavljata, da se lahko popolnoma sama
odločita, kako bosta izvedla interpretacijo. To, da je način »uporabe« umetnine
odvisen izključno od interpretove odločitve in njegove samoljubnosti, imata za
nekaj samoumevnega. Zato se mi zdi, da ne pretiravam, če rečem, da se
fenomenološka koncepcija »razkrivanja biti« v svojih praktičnih aplikacijah na
umetnostno hermenevtiko pokrije z intelektualnim relativizmom dekonstrukcije.
Heideggerju van Goghova slika namreč služi zgolj kot nekakšen alegorični impulz, na
osnovi katerega razpravlja o biti čevljev (in sploh ne o sliki čevljev!), o katerih bi
sicer lahko razpravljal tudi brez slike. To pa pomeni, da Heidegger van Goghovi
sliki v eisegezi povsem samovoljno vsili in determinira nek pomen, ki je zgolj njegova
lastna projekcija. Namesto da bi izhajal iz specifike likovnega dela in skušal vstopiti
v njegovo materialno konkretnost (kar bi mu gotovo pomagalo tudi pri
plemenitenju in verifikaciji njegove filozofske moči), svoje že v naprej povsem
izdelane koncepte zgolj vrže preko neke umetnine, ki slučajno pride na pot. Nima
nikakršne potrebe, da bi svojo samovoljnost kakorkoli omejil v odnosu do objekta,
na katerega se nanaša.

Čeprav je mogoče s pomočjo Schapirove umetnostnozgodovinske kritike opozoriti
na

meje

fenomenološko-dekonstrukcijske

hermenevtike,

pa

tudi

sama

umetnostnozgodovinska metoda zahteva premislek svojih lastnih meja. To se mi zdi
še posebej pomembno zato, ker je prav umetnostna zgodovina tista stroka, v kateri
so se večinoma razvile in institucionalizirale tiste metodologije za razumevanje
umetnin, ki se tudi najpogosteje uporabljajo v procesu umetnostnega izobraževanja.
Zato ji bom sedaj namenil nekaj pozornosti.
Na pretirano usmeritev uveljavljenih umetnostnozgodovinskih metodologij k
(post)strukturalističnemu niveliranju doživljajskega na mentalno ter s tem povezano
pomanjkanje alternativ v zahodni umetnostnozgodovinski hermenevtiki opozarjajo
mnogi sodobni umetnostni zgodovinarji. Tomaž Brejc stanje v umetnostni teoriji in
umetnostni zgodovini tako na primer opiše takole: »Desetletja se je umetnostna
teorija ukvarjala z analitičnimi, kognitivnimi pojmi in postopki, s kategorijami in
modeli, kot so tekst, diskurz, simbolni kodi, delo označevalca, nezavednega itd., in
pri tem s peklensko miselno spretnostjo razgradila estetsko izkušnjo v prafaktorje
in infinitezimalne delce. Velika epistemologija postrukturalizma, ki se je zajedla v
najbolj občutljiva področja družbenega in osebnega življenja in spela v mrežo
interpretacij nezavedno in družbeno, javno in zavrženo, dovoljeno in prepovedano,
gnusno in lepo, se je iztekla v posebno, malone samozadostno govorico, ki je iz
umetelnih zaključkov lastne metode ustvarjala nove teoretske predmete in jih
poganjala v nove razgradnje in razpršitve. /…/ Cinični um je slavil veliko, povsem
upravičeno zmago, saj je samo natančno in ustrezno opredelil očitno odčarani in
razočarani svet, v katerem se je znašel, ga soustvarjal in oblikoval.«255
Brejc torej ugotavlja, da je bila tudi metodologija umetnostne zgodovine 20.
stoletja večinoma izgrajena na klasični postrukturalistični predpostavki, da je
mogoče svet popolnoma ukalupiti v pojme kot so subjekt, diskurz, ideologija, ki so
izključno kognitivne narave, medtem ko so druge doživljajske vrednosti, ki so vezani
na utelešeno izkušnjo (kot so instinkti, čustva, intuicija in občutljivost), veljale za
nekaj naivnega ter nevrednega proučevanja. Vse, kar je umetnostno zgodovino v 20.
stoletju torej zanimalo, sta bila tekstovni pomen in verbalno-znakovna paradigma.
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Tisto, kar se zdi neka objektivna umetnostna zgodovina, je torej v resnici
umetnostna zgodovina, ki v ospredje postavlja izključno kognitivne kapacitete
umetnin in tistih, ki jih ustvarjajo, doživljajo in o njih pišejo. Umetniška dela skuša
razložiti in razumeti kot izključno optične, »kognitivne vizualne organizme«. 256 V
letih je zato razvila metodologijo, ki je primerna zgolj za raziskovanje mentalnih
formacij, metodologije, ki bi se lahko ukvarjala z drugimi doživljajskimi dimenzijami
likovnih del, pa sploh ni. Značilno za umetnostnozgodovinsko metodologijo je torej,
da umetnine nekako zamrzne v fiksna zgodovinska dejstva in diskurzivne
konvencije, reducira pa pri njih ravno tisto, kar se zdi za njih bistveno, to je, da
preko »/…/ 'vživetja' zapletajo gledalca v osebna branja umetnin, ki nimajo pokritja
ne v zgodovini, ne v utečeni družbeni konvenciji«.257 Za tradicionalnega zgodovinarja
so bila taka vživetja zato le nepredvidljivo motilo učinkovitega obvladovanja sveta in
posledično tudi z didaktičnega stališča močno problematična. To se na eni strani
dobro kaže v uveljavljenem načinu prezentacije umetniških del v galerijah in
muzejih (kjer je likovno delo reducirano izključno na svojo optično plat v skladu z
motom »glej in se ne dotikaj«), na drugi strani pa v tradicionalnem načinu
umetnostnozgodovinskega poučevanja, kjer se podaja in ocenjuje zgolj vedenje o
umetnostnih obdobjih, slogih, letnicah in drugih podatkih, ne vzpodbuja in razvija
pa se sposobnosti celovitejšega doživljanja umetnin.
Donald Preziosi ugotavlja, da je imelo na tak razvoj umetnostnozgodovinske
hermenevtike v 19. in 20. stoletju bistven vpliv to, da se je raje kot z naprednimi
epistemološkimi nazori, kakršen je bil na primer Kantov, povezala z izredno močno
metafizično naravnanostjo Heglove filozofije.258 Po Preziosiju je vzrok tega v očetu
umetnostne zgodovine 19. stoletja, Johannu Joachimu Winckelmannu. Kantova
teza, ki jo je povzel po Alexandru Gottliebu Baumgartnu, da je »čutno spoznanje«
posebna kognitivna domena, ki je analogna in enakovredna razumu, ne pa mu
podrejena in manjvredna, bi namreč klasicistične kanone, v katere je verjel
Winckelmann, pretirano pretresla. To se vidi na primer v tem, da je Kant v baroku
videl projekt velike imaginativne zmožnosti, medtem ko je Winckelmann ravno v
njegovem senzualizmu prepoznal vir vsega zla. Zato se je umetnostna zgodovina v
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19. stoletju raje navezala na Heglovo idealistično filozofijo, saj te za razliko od
Kantove ni zanimala doživljajska specifika umetnin, pač pa le njihova spekulativna
in idealistična vloga v historičnem razvoju absolutnega Duha k samemu sebi.
Hegel je tako dal umetnostni zgodovini v njenih rojstnih letih naslednji dve
predpostavki, ki sta zakoličili akcijski radij vseh vrst umetnostnozgodovinskih
metodologij do danes: prvo predpostavko umetnostni zgodovinar David Summers
imenuje esencializem ali metafizična usmerjenost k absolutu.259 Tako kot je Hegel
razumel pojave v svetu (in s tem tudi umetnine) kot formalne izraze notranjih stanj
absolutnega Duha v nekem trenutku lastnega zgodovinskega razvoja proti totalni
samozavednosti,260 tako je tudi za esencialističnega umetnostnega zgodovinarja
umetniško delo pomembno zgolj kot simptom realizacije nekih kolektivnih
perspektiv in kot znak razvoja mentalnih, socialnih, kulturnih, političnih,
ekonomskih ipd. sil proti nekemu zgodovinskemu cilju. 261 Ker se ti evolucijski
premiki v individualni ali kolektivni mentalnosti (volji ali intenci) materialno
odražajo v slogovnih spremembah umetnin, se je posledično prav slog utrdil kot
temeljni esencialistični umetnostnozgodovinski koncept, znotraj katerega šele
lahko dobi posamično delo smisel kot del neke historično-razvojne totalitete. 262
Ključni koncepti t. i. slogovne teorije so tako postali kontinuiteta, periodiciteta in
esencializem,263 njena glavna naloga pa konstrukcija konceptualnega sistema,
»diskurzivnega območja«, v katerega bi bilo mogoče umetniška dela umestiti s
slogovno vizijo.264 Metode, ki jih je taka totaliteta zahtevala, so zato morale
pripeljati do konstrukcije slogovnih principov formacij, zato pa so morale biti
komparativne. Namen esencialistično usmerjene metodologije zato nikoli ni bilo
izkustvo posamičnega likovnega dela v njegovi enkratnosti in fascinantnosti (četudi
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je šlo za interpretacijo enega dela), pač pa primerjalna umestitev nekega dela v neko
razvojno genealoško shemo, slog. Če je bilo Kantu pomembno, kako doživljamo
umetnine v njihovi posamičnosti, pa za Hegla doživetje (ki je zanj mimogrede le
najnižja stopnja samozavedanja) ni imelo nikakršne vrednosti, zanj je štelo le
absolutno védenje, nek totalni pregled nad zgodovino. V enakem smislu pa je tudi
umetnostni zgodovinar 19. in 20. stoletja želel o umetnini le čim več vedeti, da bi jo
lahko umestil v čim bolj totalno historično refleksijo, njeno doživljanje pa ga ni
zanimalo.
Druga predpostavka modernih umetnostnozgodovinskih metodologij pa je
povezana s koncepcijo odnosa med vsebino in formo. Ta odnos je umetnostna
zgodovina razumela kot razcepljen, zaradi česar je v vsaki plati videla svojo evolucijo
in svojo slogovno zgodovino. To je posledično vodilo k temu, da se je v
umetnostnozgodovinski metodologiji vzpostavil dualizem v razlagi umetnostnih
pojavov, ki je sledil dve ločeni viziji umetnostne zgodovine: formalistično in
kontekstualistično;265 znotraj teh dveh polov so bila zajeta vsa glavna vprašanja, o
katerih se je v začetku 20. stoletja v umetnostni zgodovini razpravljalo.266 Boj in
spor med tema dvema poloma, ki se personalizirano kaže med očetoma enih in
drugih metodologij, Heinrichom Wölfflinom in Erwinom Panofskyjem, je zato
zaznamoval razvoj umetnostnozgodovinske metodologije vse do danes.

č

č

Če spremljamo zgodovinske preglede moderne umetnostne zgodovine kot stroke,
lahko torej v metodološkem smislu vse njene tokove – kot so na primer
psihoanaliza, socialna teorija, formalizem in strukturalizem, postrukturalizem in
dekonstrukcija, feminizem ipd. – razdelimo v dve glavni in konkurenčni liniji,
formalistično (Wölfflinovo) in kontekstualistično (Panofskyjevo). Naj zato sedaj
pogledam meje formalističnih in kontekstualističnih metodologij bolj od blizu.
Heinrich Wölfflin v svojem temeljnem delu Osnovni pojmi umetnostne zgodovine
izhaja iz klasične esencialistične predpostavke. Pravi namreč, da ga ne zanimajo
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vrednosti posameznih del, pač pa njihove slogovne karakteristike, ki se kontinuirano in
periodično spreminjajo skozi čas in vse stremijo k nekemu absolutnemu bistvu, h koncu
zgodovine.267 Wölfflina torej zanima evolucija umetniških del, vendar pa ne razvoj
njihove vsebine ali socialnih okoliščin, pač pa strogo razvoj njihovih formalnooptičnih sprememb, torej izključno tiste prostorske plati hegeljanskega »kovanca«.
Zato je njegovo delo postalo paradigma formalizma.268 Ker je Wölfflina umetnost
bolj kot odsev socialnega stanja zanimala kot logično razvijajoč se formalni sistem,
je temu problemu ustrezno prilagojena tudi njegova formalistična metoda. Njegova
formalna analiza, ki je svojo posebno prepričljivost pridobila v pedagoški aplikaciji, 269
ima zato dve temeljni karakteristiki: formalno-slogovno naravnanost in formalnokomparativno strukturiranost. S formalnim primerjanjem je Wölfflin namreč lahko
identificiral in tudi verificiral sistem formalnih slogovnih razlik — to je pet dobro
znanih parov: linearno – slikarsko, površinsko – globinsko, zaprta – odprta forma
(tektonska – atektonska), mnogovrstnost – enkratnost, absolutna – relativna jasnost
predmeta —, kar mu je posledično omogočilo refleksijo slogovnih premen ali
»načinov gledanja«.270 S pomočjo tega pa je lahko realiziral totalistično hegeljansko
vizijo razvoja umetnosti. V osnovi je Wölfflin sicer opustil prepričanje o tem, da
umetnost napreduje k nekemu končnemu idealu, vendar pa osnovna struktura
njegovega sistema kljub temu ostaja hegeljanska. Umetnost je namreč videl kot
idealiteto brez povezave s konkretnim svetom, v kateri na koncu tudi ni bilo več
prostora za umetnika. Zato je tendiral k umetnostni zgodovini brez imen. 271
Odlika takega formalističnega komparativizma je predvsem v tem, da skuša k
umetnostnim fenomenom pristopati, tako da upošteva njegove prostorsko-formalne
karakteristike, ki so zanj po naravi bistvene. Pri tem je sposoben izjemne analitične
natančnosti. Vendar pa na svojo očitno mejo naleti zaradi svoje esencialistične
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usmerjenosti: umetniško delo namreč spremeni v nekakšen naravoslovni fakt, ki ga
je potrebno zgolj kategorizirati in klasificirati. Formalist zato vidi le splošne
formalne kategorije, slogovno-historične premene, ne vidi pa ne formalnoprostorske enkratnosti in doživljajske vrednosti dela, kot na drugi strani tudi ne
socialnih okoliščin, v katerih je nastalo. Kritike formalizma so bile zato ostre in
nujne, šle pa so v drug ekstrem, ki se ga je oprijela oznaka »kontekstualizem«, oče
tega pa je Erwin Panofsky z ikonologijo.
Če je Wölfflin videl cilj umetnostne zgodovine v formuliranju formalnoslogovnih premen, pa je Panofsky prepoznal v umetnostni zgodovini drugačne
smotre. Ker je ugotovil, da je nastanek podobotvornih oblik nemogoče pojasniti
brez navezave na psiho-socialne prvine časa in dobe,272 ga niso zanimale zgolj
formalno-slogovne premene po sebi, pač pa intenca dela, ki se tvori kot funkcija
kontekstualnih faktorjev. Tiste formalne premene, ki jih je odkrival Wölfflin, zanj
zato še niso bile razlage sloga, pač pa zgolj opisi pojavov, ki potrebujejo razlago. Ko
umetnost prehaja iz ene v drugo slogovno premeno, tega po Panofskyju ne počne
zato, da bi zgolj zamenjala optiko, pač pa z intenco, da bi podala spremenjen
svetovni nazor časa. Stilistične posebnosti dela so zanj tako pomembne le kolikor
pričajo o teh časovnih intencah dela, izmed katerih predstavlja najbolj splošni
intencionalni okvir ikonografija (Panofskyja zanimajo predvsem ikonična dela),
specifični intencionalni okvir pa določajo še drugi kulturni parametri dobe.273 Ker
lahko zato formalna analiza služi le identifikaciji formalnih dejstev, ne more pa
presojati razlogov, zakaj je do teh dejstev prišlo v nekem času, je Panofsky oblikoval
metodo interpretacije, ki bi sledila kontekstualno intenco dela. Tako je razvil
ikonologijo, v kateri formalno analizo integrira v vsebinsko-kontekstualno analizo.274
Bistvo te metode je zato v dvojem: (1) Iskanje odgovora na vprašanje, zakaj je nekaj
tako in ne drugače. To pa zahteva postavitev alternativ, saj le refleksija alternativ, ki
bi se lahko v nekem času realizirale, pa se niso, razkrije intence v umetniškem,
zaradi katerih je neka alternativa realizirana, druga pa ne. In (2) ker intence niso del
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same forme, pač pa koreninijo v časovni matrici družbenih vrednot, je potrebno
razumevanje dela iz prostorske formalnosti preusmeriti v časovni kontekst.
Na primeru Leonardove Zadnje večerje lahko razliko med smotrom
Wölfflinove in Panofskyjeve interpretacije pokažem nekako takole (sl. 28).

Sl. 28. Leonardo da Vinci, Zadnja večerja, 1495–1498, tempera na mavcu, smoli in mastiksu, 460 × 880
cm, Santa Maria delle Grazie, Milano.

Če Wölfflinu zadostuje ugotovitev, da je Leonardova Zadnja večerja v
linearnem slogu in da je simetrična, saj jo na osnovi tega spoznanja lahko umesti v
lasten koncept historičnega razvoja, pa je taka ugotovitev za Panofskyjega le neko
dejstvo, ki ga je sicer potrebno identificirati v prvi fazi interpretacije (ki jo imenuje
predikonografska deskripcija ali psevdo-formalna analiza), ki pa bi lahko bilo tudi
drugačno.

Ikonološka

interpretacija

zato

zahteva

nadaljnje

vprašanje

po

alternativnih možnostih (na primer: kompozicija bi bila lahko diagonalno
postavljena), in premislek, zakaj je realizirana ravno ta možnost in ne alternativna.
Odgovor na to vprašanje pa se po Panofskyju ne nahaja več v sami formi, pač pa v
kontekstu, ki pravi: ta in ta možnost je izbrana zato, ker so historično-kulturne
okoliščine tako zahtevale, medtem ko bi drugačne okoliščine dopuščale kakšno
drugo možnost (na primer: Tintoretto v baroku naslika Zadnjo večerjo, ki je
postavljena diagonalno; sl. 29). Na to vprašanje mora zato odgovoriti zadnja faza
interpretacije, ki jo Panofsky imenuje ikonografska sinteza ali kar ikonologija.

Sl. 29. Jacopo Tintoretto, Zadnja večerja, 1590–1594, olje na platnu, 365 × 568 cm, Basilica di San
Giorgio Maggiore, Benetke.

Ikonološka metoda skuša torej umetniško delo razložiti z njegovo umestitvijo
v nek kulturno-historični kontekst, zato pa sta se Panofskyjeva izraza ikonografija in
ikonologija v modernem umetnostnozgodovinskem poučevanju posledično uveljavila
kar kot metonimiji za obširno polje kontekstualne analize, s tem pa kot nasprotje
formalni ali deskriptivni analizi, ki je časovni kontekst ne zanima.275 Toda ker je prišlo
pri tovrstni posplošitvi ikonologije v kontekstualno analizo in njeni postavitvi v
opozicijo formalni analizi do pretiranih poenostavitev, ki za Panofskyja (ki je bil
sam zelo subtilen hermenevtik) niso značilne, moram opozoriti, da se večina kritik,
ki sicer leti nanj, pravzaprav nanaša na kontekstualistične aplikacije, ki jih je njegova
metoda imela, ne pa njega samega.276 V tem oziru je potrebno zato razumeti tudi
kritiko, ki jo bom podal sam.
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kontekstualistične, dodatno razdeli še na idealistične in materialistične metode.277
Delitev na idealistične in materialistične metodologije je sicer manj razvidna v
formalistični veji – čeprav se tudi v struji formalizma Wölfflina lahko označi za
idealista, Aloisa Riegla pa za materialista278 – bolj očitna pa je v kontekstualistični
liniji, v kateri Summers označi za idealistično tisto metodo, ki jo zanima zgolj
kulturni kontekst, za materialistično pa tisto, ki je družbeno, ekonomsko in
politično usmerjena. Če med prve sodi izvorna Panofskyjeva ikonologija, pa med
druge sodijo njene kasnejše na socialno-ekonomsko-politični kontekst, kar se zgodi
v

marksističnih,

feminističnih

in

tudi

psihoanalitičnih

hermenevtikah.

Umetnostnozgodovinska semiotika, o kateri bom govoril v naslednjem podpoglavju, ki
jo prav tako lahko razumemo kot razširitev ikonološke metode, pa skuša integrirati
oba pola, zato jo lahko razumemo kot interdisciplinarno verzijo ikonologije.279
Toda vse te metode, naj bodo idealistične ali materialistične, pa po Summersu
bistveno delijo esencialistično usmerjenost, kar pomeni, da so ne glede na to, ali
iščejo ožjo kulturno ali širšo družbeno-ekonomsko intenco likovnega dela,
usmerjene k nekemu historičnemu in razlagalnemu idealu.280 Vse namreč želijo
doseči neko, totalno in poenoteno podobo o nekem zgodovinskem obdobju in z njo
v razlagi umetniškega dela potrditi svoje apriorne kategorije in konceptualne

celovito metodo interpretacije. Stroga reifikacija teh ravni bi bila Panofskyju zato tuja, saj je te ravni
spoznanja videl kot prepletene. Algoritem, ki ga je Panofsky ekspliciral, je tako sam uporabljal
predvsem kot intuitivno vodilo in ni interpretacije nikoli umetno »lomil« po fazah. Mehanično
sledenje tem fazam je postalo aktualno šele v kasnejših pedagoških aplikacijah, prav ta mehanicizem
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sheme.281 Posledično seveda v takem konceptu hermenevtike druge dimenzije poleg
vedenja, kategoriziranja in klasifikacije nimajo pomembnejšega mesta.
Poleg same te splošne esencialistične naravnanosti pa kontekstualistične
metode naletijo še na svoje bolj specifične meje. Čeprav je njihova odlika v tem, da v
hermenevtični proces vpeljejo postavljanje alternativ in njihovo razreševanje s
pomočjo širokega spektra kontekstualnih virov, pa je prav pretirana in pogosto
izključna kontekstualna naravnanost, kamor so moderne kontekstualistične metode
radikalizirale Panofskyjevo ikonologijo, tudi glavni vir njihove problematičnosti. Za
njih namreč postane kontekstualizacija, ki jo Panofsky doda kot nujni pogoj k
formalni metodologiji, že kar povsem zadostni pogoj za interpretacijo vsake
umetnosti. To pa je sporno. S kontekstualno metodo je sicer res mogoče
interpretirati vsako, tudi abstraktno umetnino, saj ima prav vsaka umetnina pomen,
ki ga generira njen časovni kontekst, toda pri vseh umetninah kontekstualna
metoda še ne more biti zadostna. Ker postavlja v privilegij zgolj eno, to je pomensko
in časovno-kontekstualno intenco umetnine, lahko zato zadostno pristopa samo k
tistim umetninam, ki kontekstualne (družbene, ekonomske, politične ipd.) in
pomenske vidike tudi zares postavljajo v ospredje. Zato jo je mogoče uporabiti le za
interpretacijo tistih del, pri katerih se ni potrebno osredotočiti na njihove
prostorske specifike, pač pa zgolj na njihovo časovno narativnost. Če jo je mogoče
zadostno in celo edino možno uporabiti pri Duchampovi Fontani, pa je ob delih, kot
so na primer Rothkova, nujno nezadostna, saj ta dela v ospredje ne postavljajo
časovnega konteksta, pač pa doživljajske in likovno-formalne intence, ki so vezane
na prostorsko prisotnost. Prav zato pa izključna uporaba kontekstualistične
metodologije na takih umetninah povzroči več škode kot koristi, saj odvrača
pozornost od tistega, kar je pri njih najpomembnejše — prostorske prezence.
Ključni hermenevtični in metodološki problem, ki iz analize tega konflikta
med formalističnimi in kontekstualističnimi metodologijami izrašča, je zato po
mojem mnenju naslednji. V esencialističnem okviru, ki ga ti dve metodološki liniji
zarisujeta, nimamo na voljo takšnih hermenevtičnih alternativ, ki bi lahko stopile v
stik s prostorsko specifičnostjo artefaktne prezence tistih umetnin, pri katerih bi to
bilo potrebno storiti. To pa v okviru obravnavane polarnosti pravzaprav pomeni, da
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nimamo na voljo ustreznih formalnih (in ne formalističnih!) metodologij
interpretacije, ki so po naravi tiste, ki k umetniškim fenomenom lahko pristopajo v
njihovi prostorski realnosti. Ker je Panofsky želel priti k specifični intenci umetnine le
preko njenih časovno-kontekstualnih dimenzij, ne pa tudi preko njene prostorske
forme, je v obravnavi prostorske artefaktičnosti ostal na enaki ravni, kot jo je začrtal
Wölfflin. Tako institucionaliziran kontekstualizem je zato vsakršno ukvarjanje s
formo avtomatsko odpravil kot nekaj zastarelega in konzervativnega, posledica tega
pa je bila, da formalne metodologije niso prešle takega razvoja kot kontekstualne.
Ostale so na ravni hermenevtičnih koncepcij iz začetka 20. stoletja. Danes zato ne
primanjkuje kontekstualnih metod, pač pa predvsem takih formalnih metod, ki se
ne bi ukvarjale zgolj s formalno-slogovnimi splošnostmi, pač pa s celoto prostorske
specifičnosti telesa umetnine. Če je Panofsky iskal intenco umetnine v usmeritvi v
njeno časovno-kontekstualno specifičnost, pa se zdi danes to intenco potrebno
iskati v prostorsko-formalni specifičnosti. Poziv Davida Summersa, da mora
sodobna umetnostna zgodovina opustiti esencializem, zato po mojem mnenju kliče
prav k temu, da bi znali razumeti umetniško delo kot specifični artefakt. To pa
seveda ne pomeni, da bi morali končati v drugi skrajnosti in pozabiti časovnokontekstualne vidike. Nasprotno, enako kot je Panofsky formalno interpretacijo
nadgradil s pomočjo kontekstualne, bi morali danes kontekstualni pristop ponovno
nadgraditi s formalnim. Šele v celovitem formalno-kontekstualnem interesu namreč
lahko razumemo umetnino v njeni specifični intenci.

č
Meje hermenevtik prednosti subjekta se razkrijejo s prav posebnega stališča, če jih
premislimo v njihovi semiotični aplikaciji. To je mogoče posebej nazorno storiti pri
semiotični aplikaciji kontekstualističnih umetnostnozgodovinskih metodologij, ki ji
bom zato posvetil zaključno pozornost tega poglavja.
Pomemben del zgoraj obravnavanega kulturnega obrata je bil tudi t. i. jezikovni
obrat. Pred kulturnim obratom je bila namreč večina pozornosti namenjena pojavom
verbalne komunikacije, jezikovnosti in znakovnosti, kulturni obrat pa je opozoril,
da imajo v socialni mediaciji poleg verbalnosti pomembno vlogo tudi druge oblike
neverbalnih izražanj. V ospredje so zato prišla vprašanja po drugačnih oblikah

jezikovnosti, to je po premisleku tega, ali lahko tudi druge oblike komunikacij in
izražanj, na primer vizualnost, razumemo kot jezikovne in kako naj to storimo.
Toda značilno za postmoderne teorije je, da so na ta vprašanja podale zelo
dvomljive odgovore. Jezikovni princip so namreč prenesle na druge oblike
komunikacij in izražanj tako, da so jih skušale podrediti Prokrustovi postelji de
Saussureove arbitrarne, časovne in konvencionalne znakovnosti – ki je utemeljena
prav na paradigmi verbalnega jezika – ne da bi se posebej vprašale, če taka »postelja«
tem fenomenom sploh pristoji. Problematičnost tega prenosa se zato v polju
likovne umetnosti razkrije prav v tistih kontekstualističnih hermenevtikah, ki so
sledile temu vzorcu in na temelju de Saussureove strukturalistične semiotike
oblikovale t. i. strukturalno semiotično vizualno analizo.282
Meje tako razvite metodologije lahko iz dveh razlogov posebej nazorno
pokažem na konkretnem primeru metode Louisa Marina: prvič, ker ta svojo
metodo eksplicitno razvije kot semiotično poglobljeno Panofskyjevo ikonološko
analizo;283 in drugič, ker jo ponazori na eni izmed slik, ki jo je interpretiral tudi
Panofsky — na delu Nicolasa Poussina Pastirji v Arkadiji (verzija iz Louvra; sl. 30).

Sl. 30. Nicolas Poussin, Pastirji v Arkadiji (Et in Arcadia ego), 1637-1638, olje na
platnu, 87 × 120 cm, Musée du Louvre, Pariz.
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Marin skuša v interpretaciji te slike pokazati, kako je mogoče transponirati de
Saussureov jezikovni model komunikacije na shemo Panofskyjeve ikonologije.284 Da
bi to storil, pa se mora enako kot Panofsky osredotočiti zgolj na problem ikoničnosti
in ikonografije, torej izključno na kontekstualni vidik likovnega dela. Posledično zato
taka semiotična metoda transponira de Saussureov model komunikacije v sliko
tako, da ga prenese na relacije med ikoničnimi elementi v sliki, išče pa le tisto
sporočilo, ki je vezano na reprezentirane semantične povezave ikoničnih elementov.
Tej logiki zato sledijo tudi faze Marinove metode: prva faza zahteva formalno
identifikacijo ikoničnih znakov in njihovih semantičnih interrelacij, naslednje faze
nato obravnavajo identificirano semantično sporočilo, zadnja faza pa zahteva
odgovor na enako vprašanje kot si ga zastavi Panofsky v zadnji fazi svoje ikonološki
metode: »Kaj skuša slika reprezentirati?«
S tega stališča pa postane Marinov izbor Poussinove slike izjemno pomenljiv s
treh stališč: prvič, tudi za Marinovo metodo velja enako kot za Panofskyjevo
ikonologijo, da privilegira figurativna, ikonična in ikonografska dela, ki imajo za
referenco nek kontekst, še najbolje neko literarno referenco, torej dobesedno nek
tekst. Zato je Poussinova slika, ki vsebuje polno figur ter drugih simbolnih
elementov, ki so vsi vezani na nek mitološki tekst, seveda idealna. Drugič, tekst za
dogajanje na Poussinovi sliki ni le neka zunanja kontekstualna referenca, pač pa se
slika sama tudi bere kot tekst od leve proti desni. Prva figura na levi začne s
pripovedovanjem, zadnja na desni je obrnjena nazaj in zapira »stavek«. Kot tretjič pa
je najbolj pomenljivo to, da sta glavno sporočilo in glavna reprezentacija v sliki
vezani na interakcijo med klečečo figuro ter povsem pravim tekstom na grobu, na
katerega figura kaže in ga bere (»et in Arcadia ego«). To pomeni, da Poussinova slika
pozornost obeh »bralcev« – tako figure v sliki kot gledalca pred sliko – dobesedno
usmerja na tekst, na arbitrarni verbalni jezikovni znak, ki je ideal de Saussurove
semiotike. Tekst za Poussinovo sliko tako ni le neka kontekstualna referenca, pač
pa tekst dejansko tudi vsebuje, in prav ta tekst je za Marina osrednji ikonični znak v
sliki, ki nosi celotno sporočilo slike.
Prav s tem pa ta Marinova analiza Poussinove slike dobro opozori tako na
kompetence kot akcijski radij take semiotične metodologije. Enako kot skuša
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ikonologija najti referenco slike na nek časovni kon-tekst, tako je ideal semiotične
analize, da sliko samo spremeni v tekst, v verbalni jezikovni znak ter preneha biti
interpretacija slike kot prostorske realnosti, pač pa postane kar interpretacija teksta
kot časovne realnosti. Marin zato celo pravi, da želi obravnavati gledalca kot
»bralca«, proces gledanja slike pa kot proces »branja«. 285 To pa pomeni, da je taka
metoda lahko zares ustrezna le za slike, ki so – kot interpretirana Poussinova slika –
tekstualno grajene in tudi zares vsebujejo tekstualne elemente. Ker taki semiotični
hermenevtiki ne zadostujejo več zgolj ikonična in figurativna dela s tekstualnimi
referencami, pač pa zahteva dela, ki vsebujejo tekstualni zapis kot ikonični znak
samega sebe,286 pa seveda nastane problem takrat, ko skušamo na tak način
interpretirati vsa likovna dela, ne samo eksplicitno tekstualnih. Takrat se ta metoda
očitno znajde v močno bizarni situaciji. Skuša namreč obravnavati likovno delo, a ga
želi reducirati na tekst, torej na nekaj, kar je po naravi časovno in zato daleč stran
od likovnega, ki ga bistveno opredeljuje dimenzija prostorskosti. Ni ji več dovolj, da
je kontekstualna, pač pa želi postati tekstualna. S tem pa – podobno kot je
protestantska teologija storila s fenomenom transubstanciacije – prenese jezikovni
princip v likovno umetnost tako, da likovno delo reducira le na tiste vidike, ki jih je
mogoče semantizirati in tekstualizirati, medtem ko drugačne znakovne dimenzije
likovnega dela (ki so zanj v resnici bolj bistvene in specifične) povsem zanemarja.
Zato pa v resnici sploh ničesar zares relevantnega ne pove o naravi likovnega dela,
ampak ga s tem, ko ga obravnava zgolj kot tekst, celo potvori ter si ga podredi. Iz
prostorskega fenomena ga namreč spremeni v časovni pojav.
Tako kot sem v odnosu do polarnosti med formalnimi in kontekstualnimi
metodami ugotavljal, da danes manjkajo predvsem prve, lahko tudi v odnosu do
opisanih meja semiotičnih metodologij sklenem, da danes manjkajo predvsem take,
ki bi obravnavale likovno delo v njegovi prostorski specifičnosti, kot poseben
likovni prostorski znak. Namesto da bi semiotične metode likovnemu delu od zunaj
vsiljevale znakovne matrice, ki so zanj povsem neprimerne, bi morale odkriti, kako
smisel likovnega dela izhaja iz njemu lastne prostorske prezence in kako ta narekuje
njemu lastno specifično semiotično naravo.
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Raziskovanje in vitro nam omogoča natančnost in ponovljivost, zato se nam to zdi
dober izgovor za ceno, ki jo plača: izgubo življenjskosti (ang. lifelikeness). Kot je
razvidno iz zgornje analize hermenevtičnega stanja, se je taki neživljenjski, a
dozdevno neobhodni situaciji, znašla tudi umetnostna hermenevtika. Skepticizem,
ki podlaga tudi hermenevtike prednosti subjekta, je namreč človeku tako tuj zato,
ker temelji na stališču, ki gre ravno v nasprotju s temeljno življenjsko sposobnostjo
človeka, da zaupa v svet in sočloveka.287 To zaupanje pa ni samo intelektualno in
mentalno, pač pa je celostno doživljajsko ter izhaja iz preprostega človekovega
izkustva, da se s svetom in sočlovekom v komunikaciji lahko bolje ali slabše stika, in
da zato nikakor ni vseeno, kaj svetu in sočloveku stori. Temelj človekovega
življenjskega stika s svetom torej ni skepsa, ki jo poveličuje dekonstrukcija, pač pa
nekakšno doživljajsko zaupanje, ki pa se nato krepi in poglablja tudi v intelektualnem
dvomu. Življenjski vidik dvoma zato ni v relativiziranju in destruiranju, pač pa v
refleksiji in krepitvi doživljajskega zaupanja. Ko podvomimo, damo neko doživetje
na preizkušnjo, in ko ta dvom presežemo, je naše zaupanje vanj verificirano.
Izgovor, da se ne moremo približati življenjskosti, zato ne more biti opravičilo
za to, da naravo stvari pretirano popačimo in potvorimo, saj bi morala biti v resnici
vizija vsakega hermenevtičnega razumevanja, da se mora življenjskosti čim bolj
približati.288 Gledano s take pozicije sekundarni diskurz tako sam po sebi nikakor ni
nič slabega — in to želim jasno poudariti. Je pa dejstvo, da postane izjemno
problematičen takrat, ko se (1) utrdi v nek nadrejajoč in totalitaren način
pristopanja in na ta račun razvrednoti ter onemogoča druge oblike doživetij tudi pri
tistih umetninah, ki bi taka doživetja zahtevala; in (2), ko svoje lovke razprostre tudi
preko primarnega diskurza in na silo ukalupi umetniško ustvarjalnost.
Hermenevtike prednosti subjekta so torej problematične v toliko, kolikor
želijo v težnji po totalizaciji narekovati ritem ustvarjanja in hermenevtičnega
razumevanja vsem umetninam, pa naj jim to paše ali ne. Umetniki zaznamo njihovo
dušenje predvsem v tem, da se od nas zahteva korporativistična in mentalistična
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umetnost; hermenevtiki pa v tem, da se nas sili v podrejanje privilegiranim
intelektualističnim načinom in se nam ne daje opore, da bi o naših doživetjih kaj
povedali ob tistih delih, ki epifanična doživetja v nas lahko in morajo prebuditi.289
Zato ni čudno, da glede na opisano hermenevtično stanje danes mnoge
umetnike in hermenevtike vse bolj preveva občutek, ko »/…/ nekdo ne more
občutiti ničesar več kot samo jezo, absolutno jezo nad toliko diskurzi, toliko teksti,
ki nimajo nobene druge skrbi, kot da uveljavijo še malo več pomena /…/«.290 Z
raznimi branji smo tako prenasičeni, da ne moremo ničesar več prebrati, saj se nam
zdijo vsa branja povsem brezsmiselna in brez vrednosti za življenje. Današnje
hermenevtično stanje tako zahteva nujen premislek o takih življenjskih alternativah,
ki svojega izvora ne bi imele v intelektualni skepsi in diskurzivnem podrejanju, pač
pa v doživljajskem zaupanju in soočenju. Take hermenevtike so nujne, saj lahko po
eni strani vključijo v razumevanje umetnin širši diapazon človekovega doživljanja, po
drugi strani pa prav s tem tudi omogočijo razvoj ustreznejših metodoloških orodij za
ovrednotenje objektov, ki vzbujajo taka doživetja.
V tem poglavju disertacije bom zato poskušal nastaviti epistemološka
izhodišča za iskanje hermenetičnih alternativ, h katerim bom sicer prešel v četrtem
delu disertacije.

Izhodišče hermenevtičnega razumevanja mora biti v zavedanju nečesa, kar semiotik
Umberto Eco imenuje meje interpretacije.
Eco ugotavlja, da je dekonstrukcijsko kopičenje (ang. drift; to je totalni
relativizem v opomenjanju pojavov v svetu, oziroma tisto, kar sem zgoraj imenoval
eisegeza), v katerega je zapadla sodobna hermenevtika, posledica izgube zavesti o
mejah, ki interpretaciji preprečujejo, da bi ta bila povsem samovoljna, saj jo nekako
usmerjajo k »pravilnemu« razumevanju. Manjka ji torej zavest, ki je sicer lastna vsaki
zdravi pameti, da razumevanje vselej nekaj veže na od bralčeve samovoljnosti
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neodvisne resnice in omogoča, da spekter razumevanj, ki jih tekst izključuje,
prepoznamo kot nebuloze. Te meje interpretacije je mogoče po Ecu videti kot
intence ali pravice, med katerimi se razumevanje vzpostavlja (sl. 31):291

Sl. 31. Hermenevtični trikotnik.

Vsaka interpretacija se formira v treh razmerjih, ki se vzpostavljajo med
pravico interpreta (lat. intentio lectoris), pravico objekta (lat. intentio operis) in pravico
avtorja (lat. intentio auctoris). Načela neke hermenevtične teorije so zato odvisna od
tega, kakšno vlogo teorija pripiše tem pravicam.292 V odnosu do teh pravic imamo
tako običajno opraviti z dvema hermenevtičnima ekstremizmoma. Na eni strani
imamo eksegetske teorije, pri katerih je poudarek na pravici avtorja, saj je namen
eksegetske interpretacije odkriti tako voljo teksta, ki je plod intencionalne volje
avtorja. Ta volja je v izvorni biblični eksegezi seveda božja volja: pravilnost pomena
je bila v patristiki določena s tem, kako je Bog vplival na tekst in mu vtisnil pomen.
Na drugi strani pa je za sodobno hermenevtično stanje značilen drug ekstrem.
Eisegetske teorije volje teksta ne enačijo več z voljo avtorja, ki je za njih mrtev, pač pa
jo enačijo z voljo bralca, s čimer izpostavijo absolutno pravico interpreta.
Kot ugotavlja Eco, gre v obeh teh dveh ekstremih za obliki nekakšnega
epistemološkega fanatizma, ki je nenaraven.293 Tako kot ni naravno slepo zaupati v
moč avtoritete, tako tudi ni naravna fanatična vera v moč »interpritete«. Ključno
vprašanje se zato glasi: Kaj je tisto, kar dela oba ta dva ekstremizma človeku tako
tuja ter neživljenjska? Razlog je očitno v tem, da oba ekstrema povsem zanemarjata
tretjo pravico, to je pravico dela, oziroma to pravico povsem nadomestita z drugima
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dvema: eksegeza z avtorjem, eisegeza z interpretom. To pomeni, da interpretacija
zaide v hermenevtične fanatizme takrat, ko ni sposobna prepoznati, da tekst sam
postavlja bralcu, ki načeloma lahko stori karkoli, neke lastne omejitve in usmeritve
razumevanja ter s tem med različnimi možnimi razumevanji vzpostavi hierarhijo.
Način, kako delo samo to počne, Eco pokaže s primerjavo dekonstrukcijskega
kopičenja in neskončne semioze (ang. unlimited semiosis) po Charlesu Sandersu Peircu.294
Ta dva se navidez zdita podobna, vendar pa se bistveno razlikujeta prav v zavedanju
meja interpretacije. Po Peircu je tako sicer temeljna značilnost znakov, da vsak znak
zahteva interpretanta, to je nek drug znak, ki razvija pomen interpretiranega znaka.
To posledično vodi v neskončno semiozo: neskončno prekrivanje znakov z znaki.
Toda čeprav to na prvi pogled sugerira absolutno poljubnost interpretacije, pa ni
tako. Peirce namreč o neskončni semiozi ne govori zato, ker bi bil skeptičen do tega,
da je mogoče odkriti smisel, ki je bolj ustrezen in bližje realnosti, pač pa zato, ker je
sama realnost nek kontinuiran tok nastajanja, v kateri ljudje nismo absolutne in
dokončno oblikovane monade, pač pa se med sabo kontinuirano razvijamo in
realnost soustvarjamo.295 Čeprav je hermenevtično približevanje temu neskončnemu
toku nastajanja realnosti lahko le neskončno, pa se lahko interpretacija kljub temu
vedno bolj omejuje in približuje t. i. logičnemu interpretantu. To pomeni, da v
interpretaciji sicer nikoli ne razumemo vsega, razumemo pa nekaj več in nekaj bolj
jasno. Ključno pri tem pa je to, da se uspešnost takega približevanja objektu
interpretacije nikoli ne meri samo po tem, kako uspešna je intelektualna
identifikacija pomena, pač pa predvsem po tem, kako uspešni so ostali vidiki
celovitega doživljanja, ki šele v sinhronizaciji vodijo v uspešno re-produkcijo tistega,
kar interpretiramo. Mehanizem in kriterij tega približevanja hermenevtičnega
procesa, je zato že omenjeno pragmatično načelo, ki aplicirano na polje
hermenevtičnega problema pravi nekako takole: če interpretacija ne povzroči
praktično uspešnega delovanja v svetu, potem je bil proces semioze neuspešen.
Semioza je torej res neskončna, ni pa poljubna, saj je bistveno omejena s
pragmatičnim namenom, tega pa od zunaj doživljajsko usmerja prav objekt
interpretacije (t. i dinamični objekt), ki je zunaj kroga semioze in prav zato semiozo
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hkrati vzbudi in jo tudi omeji. Dinamičnega objekta v njegovi identiteti sicer ni
mogoče popolnoma intelektualno zaobseči, lahko pa z njim bolj ali manj ustrezno
rokujemo in se z njim bolj ali manj ustrezno v doživljanju skladamo. Zato končni
logični interpretant po Peircu ni v domeni izoliranega logosa in intelektualnega
zapopadenja, pač pa je praktična navada, to je neko dispozicijsko znanje o svetu,
neka intuitivna sposobnost doživljajske odzivnosti nanj. Ker objekt sam vodi
hermenevtično razumevanje, ga je mogoče bolj ali manj ustrezno doživeti in z njim
pragmatično rokovati, čeprav ga ni mogoče nikoli intelektualno obvladati.

Nekakšna ničta točka interpretacije, iz katere mora vsako hermenevtično
razumevanje izhajati, je torej v naravni in arhetipični sposobnosti doživljajskega
soočenja s svetom in ljudmi, ki zagotovi interpretaciji bazo, na katero se lahko opira
in prizemlji. Zato bi lahko rekel, da so meje razumevanja v pravici drugega, ki ne terja
mentalnega obvladovanja in skepticizma, pač pa nekakšno predajanje in doživljajsko
zaupanje. To pa opozarja tudi na širši vidik hermenevtičnega problema. Med našim
vsakdanjim »reagiranjem na svet« in specifičnim »reagiranjem na tekst« namreč
obstoji neposredna povezava, 296 zato pa se prepoznanje meja interpretacije tiče
problematike sobivanja v družbi nasploh. Filozof Theodor Adorno je tako izpostavil
prav družbene perverzije, do katerih pride, če hermenevtična izhodišča zastavimo
tako, da nas silijo k temu, da si skušamo vse za vsako ceno intelektualno podrediti
in vsemu vsiliti identiteto.297 Skrajni domet takega izvajanja interpretativnega terorja
nad objekti v svetu se posledično kaže v sodobni turbokapitalistični naravnanosti,
ko vsaki stvari določimo ceno (nekakšno kapitalistično identiteto) in ko tudi ljudi
spremenimo v označence, s katerimi je mogoče poljubno manipulirati. 298 Adorno je
zato videl rešitev tega družbenega problema v prepoznanju t. i. prednosti objekta
(nem. Vorrang des Objekts) in njegove temeljne neidentitete.299
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Biti sposoben razumeti drugačnost in spoštovati sočloveka ima tako korenine
prav v tem, kakšen odnos zavzamemo do stvari v svetu: ali stvari in ljudi v svetu
razumemo zgolj kot arbitrarne koncepte ali pa znamo v njih prepoznati enkratno in
naravno vrednost, jim dati prednost in smo občutljivi za to, kar nam skušajo stvari
same povedati. Drugemu moram zaupati, z njim sobivati in ga ceniti tudi, če ga ne
razumem. Bistvo razumevanja sveta namreč ni v tem, da ga znamo spraviti v
intelektualne šablone (identitete), pač pa, da se znamo z njim doživljajsko uskladiti.
Zato ne gre za to, da bi morali stvari na silo spremeniti v enakovredne, pač pa za to,
da jih znamo ljubiti v njihovi neenakosti: v družbi bomo našli srečo, ko bomo
prepoznali, da tisto drugo ostaja oddaljeno in raznoliko, da ostaja »lepi tujec«, zato
pravi Adorno.300
Prav to, da se uveljavljeni hermenevtični pristopi v preteklosti prednosti
objekta niso dobro zavedali, pa je naposled pripeljalo v nenavadno stanje, v katerem
je strokovnjak tisti, ki je prisiljen umetnine skrajno scientifizirati in jih od sebe
oddaljiti, namesto da bi ravno on umetnine globlje doživljal in bi mu te skozi čas
postale bližje in še bolj osebno z njim povezane. V zahodni tradiciji mora torej
strokovnjak za umetnost vedeti čim več o sliki, čim manj pa izkušati sliko samo.
Zanj morajo biti hermenevtične metode zgolj nekakšno privilegirano intelektualno
izžemanje umetnin »z distance«, s katerim lahko uveljavi tisto identiteto, ki jo on
hoče od umetnin ter s tem pokaže, kaj vse zna in obvlada, ne pa nekaj, kar bi mu
omogočalo, da bi ob objektu poglobil svoje lastno osebno doživljanje in se soočil s
tistim, kar je bistveno, to je kaj slike hočejo od njega.301 S tem sicer misli, kot pravi
Tomaž Brejc, da je dosegel kantovsko nezainteresiranost presoje, vendar pa je v
resnici zgolj prebudil nezaupanje in sumničavost »/…/ o pristnosti predmeta in
pomena, ki slike spreminja v distancirane, brezčutne stvari«.302
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Nalogo sodobne umetnostne hermenevtike zato vidim v tem, da pokaže, da
cilj razumevanja umetnin ni nujno identifikacija, pač pa, kot pravi veliki raziskovalec
hermenevtičnega razumevanja Hans Georg Gadamer, nekakšen spust v kompleksne
dimenzije dela, ki presegajo diskurzivno in imajo smisel tudi onkraj racionalnega —
ter da v tem ni nič slabega in naivnega. »Čudež razumevanja je nasprotno bolj v tem,
da ne potrebuje kongenijalnosti za prepoznavanje tega, kar je v izročilu resnično
pomembno in izvirno smiselno,« piše. »Prej je tako, da se zmoremo odpreti
nadmočni zahtevi besedila in, s tem ko razumevamo, odgovarjati pomenu, v
katerem nas nagovarja. Hermenevtika /…/ nikakor ni 'oblastna vednost', se pravi,
prisvajanje kot polaščanje, temveč se podreja prevladujoči zahtevi besedila.«303
Ker bi take hermenevtične alternative skušale k umetnostnim fenomenom
pristopati na način prednosti objekta, torej v izvornem zaupanju v moč doživljajskega
stika z objektom fascinacije, jih lahko pogojno imenujem hermenevtike prednosti
objekta.304 Take hermenevtike bi zato lahko opozorile in osvetlile tiste vidike
hermenevtičnega razumevanja umetnin, ki jih danes prevladujoče metodologije
puščajo v hermenevtični senci. To pa tudi pomeni, da te hermenevtike uveljavljenih
metodologij ne bi izključevale, pač pa bi zgolj pokazale na njihov akcijski radij, meje,
do kje jim pravzaprav lahko zaupamo, kje pa se njihov domet razumevanja konča. S
tem pa bi nas znova vzpodbudile tudi k temu, da naj od umetnine ne pričakujemo
samo drugačnega védenja, kot nam ga nudi neumetnina (npr. recept), pač pa naj od
nje zahtevamo predvsem drugačno doživetje. Hermenevtike prednosti objekta bi se
torej morale usmeriti k razumevanja tistega v objektih samih, kar povzroči, da med
pesmijo in receptom ključna razlika ne obstoji samo na ravni védenja, pač pa
predvsem na ravni tega, kakšno doživljanje vzbudita.
Pozicijo take hermenevtike lahko premislim tudi v odnosu do zgoraj
obravnavane polarizacije med eksegezo in eisegezo. Kot je bralec lahko že sam
ugotovil, sem zgoraj te pojme vpeljal po analogiji z njihovo izvorno biblično rabo. 305
To pa iz razloga, da bi naslovljeno problematiko prav specifično osvetlil. Eksegeza v
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okviru razumevanja Biblije namreč pomeni tako interpretacijo teksta, ki izhaja iz
njene notranje vsebine in skuša poiskati izvorni pomen, ki ga preko pisca sporoča
Bog (Sveti Duh) sam. Taka popolna in objektivna eksegeza seveda nikoli ni mogoča,
saj se ni mogoče (in bi se bilo tudi nesmiselno) izogniti temu, da v razumevanje
teksta vnesemo lastno subjektivno pozicijo in kulturno izkušnjo sedanjosti. Vendar
pa je ključno vprašanje ravno v tem, na kakšen način ta vnos izpeljemo. V hermenevtiki
prednosti subjekta, kakršna je eisegeza, interpret to stori povsem poljubno, kot sam
(zavestno ali nezavedno) želi, s tem pa Bibliji vsili nekaj zunanjega in si jo podrediti.
Eisegeza je zato s stališča bibličnega branja nedopustna, saj manipulira s pomenom
teksta, uporabljajo pa jo fundamentalisti, ki bi radi z Biblijo (ali Koranom) opravičili
svoje subjektivne namene.
V odnosu do eisegetske dekonstrukcije, ki predstavlja eno skrajnost in
eksegetske interpretacije, ki predstavlja drugo skrajnost, hermenevtike prednosti
objekta zato vidim v vmesni poziciji med tema dvema skrajnostma. Če eksegeza
potencira pravico avtorja in eisegeza pravico interpreta, pa hermenevtika prednosti
objekta izpostavlja predvsem pravico objekta — vendar ne toliko na račun drugih
dveh pravic, pač pa predvsem zato, da bi te dve pravici nekako prizemljila, postavila
na realna tla in s tem interpretacijo naredila bolj življenjsko. Hermenevtika
prednosti objekta torej priznava tako pravico avtorja kot pravico interpreta, vendar
pa pravi, da interpretacija ne more biti z njima determinirana. »Prekoračitev«, kot
temu pravi Steiner, ki temelji v pravici interpreta, da razume po svoje, zato ne more
biti poljubna, pač pa mora biti »čuječa« in mora »zaupati pripovedi«.306 Vsako
razumevanje je načeloma sicer svobodno, ima prostost, da lahko o umetnini izgovori
karkoli.307 Vendar pa je bistveno ravno to, da mora hermenevtično razumevanje to
svojo svobodo postaviti v odnos do svobode objekta, ki ga skuša razumeti. Človek
sicer lahko izreče karkoli, vendar pa to ne pomeni, da tudi sme izreči karkoli.
Interpret mora sicer razumeti po svoje, toda ne more razumeti poljubno.
Hermenevtična svoboda interpreta zato v resnici ne opravičuje totalne
relativizacije, pač pa opozarja ravno na to, da razumevanje umetnine vselej zadane
na področje neizrekljivega in diskurzivno neobvladljivega, zaradi česar se mora
poslužiti tudi drugačnih načinov prisvajanja.
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Prednost objekta v hermenevtičnem smislu torej zahteva, da se potrudimo
začutiti tisti spekter interpretativnih izbir, ki so bolj upravičene in za objekt bolj
smiselne, četudi morda to našemu egu, željam in predvidevanjem ne ustreza. Ko
razumevamo delo, moramo razumeti to določeno delo, kar pomeni, da si mora delo
podrediti nas in ne mi njega. Umetnina sama zato producira svoj model bralca in
zahteva od njega specifičen hermenevtični pristop. 308 V hermenevtičnem trikotniku
zato ne moremo fanatično privilegirati samo ene pozicije, pač pa moramo poskušati
izslediti, kako nek objekt zahteva različno aktivacijo teh treh faktorjev. Vse intence
(teksta, bralca in avtorja) se morajo vzajemno obrusiti v hermenevtičnem toku
naprezanja in potrjevanja na temelju celovitega hermenevtičnega doživetja, ki pri
tem nastaja. Tako na primer pri umetninah pomena, ki so zares konstruirane kot
nekakšni arbitrarni znaki, prihaja v ospredje predvsem svoboda bralca, da taka po
sebi »nesmiselna« dela poljubno osmisli, saj se na doživetje njihove prostorske
prisotnosti ne more opreti; na drugi strani pa moramo pri artefaktih, ki skušajo
funkcionirati kot objekti fascinacije, doživeti in razumeti predvsem moč njihove
prisotnosti, nikakor pa jih ne moremo reducirati na diskurzivne konvencije in
poljubne pomenske relacije, saj s tem izgubimo ravno tisto, kar je za njih bistveno.

Na problem prednosti objekta pa lahko pogledamo tudi z druge strani. V tem
primeru se ta kaže v preprostem dejstvu, da hermenevtično razumevanje vselej
prihaja za, ne pa pred omejitvami, ki jih narekuje samo delo. Pomanjkanje zavesti o
prednosti objekta v sodobni hermenevtiki tako sočasno kaže na to, da danes tudi
dejstvo »priti za« nima več moči in zavezujočnosti, kar posledično vodi v pretirano
ekstremiziranje pravice interpreta.309 Tudi to se kaže na vseh ravneh bivanja: na
ekološki ravni v zanemarjanju drugega v podobi narave in izčrpavanju njenih virov za
vsako ceno; na družbeni ali medosebni ravni v zlorabi drugega v podobi sočloveka in
v poudarjenem individualizmu; ter na osebni ravni na zanemarjanju tistih dimenzij
svojega doživljanja, ki niso strogo mentalne.
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Razlog takega stanja, ki kaže, da postmoderni človek ne mara, da bi ga karkoli
predhajalo in transcendiralo, da bi bil od česar koli odvisen, zato pa tudi za karkoli
odgovoren, je mogoče videti v strahu, da bi v odvisnosti od drugega in odgovornosti
za drugega sam izgubil svojo avtonomijo in svobodo. Zato posledično išče oporo v
skepticizmu namesto v zaupanju, saj lahko z radikalnim relativiziranjem in
dekonstruiranjem navidezno uresničuje prav potrebo po svobodi in neodvisnosti. Za
povrnitev zaupanja v drugega, se zdi zato pomembno osvetliti prav dejstvo, da
odvisnost in odgovornost do prednosti objekta v resnici sploh nista tista, ki
človekovo svobodo onemogočata, pač pa ravno nasprotno šele omogočita svobodi,
da se razplamti. Tako na primer sloviti skladatelj Igor Stravinsky v Glasbeni poetiki
opozarja ravno na to, da človekova svoboda in kreativnost rasteta z roko v roki z
omejevanjem in odvisnostjo. Takole pravi: »/…/ človekova dejavnost si mora
postaviti meje. Bolj kot umetnost omejuješ, bolj je svobodna. Kar se mene tiče,
občutim nekakšno nasilje v tem, ko se znajdem pred neskončno možnosti /…/ Če mi
nič ne nudi upora, potem je vsak napor nesmiseln, ničesar ne morem vzeti za temelj
in posledično, vse kar naredim postane plehko. /…/ Česa naj se oprimem, da bi
lahko ušel iz te omame, ki me duši pred to neskončnostjo? /…/ Kar mi vselej ponudi
rešitev pred tesnobo, v katero me vrže neomejena svoboda, je to, da se lahko vselej v
trenutku obrnem h konkretni stvarnosti. /…/ In taka stvarnost prihaja pred mano
skupaj z omejitvami. /…/ Kot povsod drugod, tako tudi v umetnosti lahko
ustvarjamo samo na osnovi nekega upirajočega se temelja: če se nič ne upira, je
gibanje nemogoče. /…/ Naj povem še bolj radikalno: moja svoboda bo toliko večja in
toliko bolj smiselna, bolj kot omejujem polje svojega delovanja in bolj kot se obdam
s preprekami. Kar zmanjšuje upor, zmanjšuje tudi moč. Bolj kot se nekdo omeji,
bolj se osvobodi verig, ki zavirajo njegovega duha.«310
Čeprav se Stravinsky v tem zapisu nanaša predvsem na logiko oblikotvorne
prakse, ki bo podrobneje naslovljena kasneje, pa njegovi poudarki v enaki meri
veljajo tudi za hermenevtično razumevanje. Omejitev, ki jo pravici interpreta
postavlja pravica dela, v resnici sploh ni omejitev, pač pa način, kako lahko
razumevanje sploh karkoli resnega in pomembnega doseže. Saj če omejitve ni,
potem je dovoljeno vse, in če je dovoljeno vse, potem je vse enako in nič ni bolj
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smiselno in zavezujoče. Resnično svobodno hermenevtično razumevanje zato
zahteva nekaj, kar George Steiner imenuje soočenje dveh prostosti (ang. freedom), ki
ju okarakterizira poseben časovno-ontološki status.311 Na ravni primarnega diskurza
prostost pomeni, da neka stvar – likovno delo – lahko je, prav lahko pa tudi ne bi bila.
Ali kot pravi Steiner, umetnikovo delovanje je »akt najvišje prostosti«, svobodnosti,
ki se kaže kot »/…/ popolnoma nenapovedljiva izbira ne ne biti (not not to be)«.312
Tako ustvarjeno prosto delo pa se nato na hermenevtični ravni gledalcu daje in ga
kliče (je klicalec, kot pravi Steiner), da bi to prostost izkusil in da bi razvil izkušnjo
prostosti v odnosu do druge prostosti. Zato sekundarni diskurz ni prost na enak način
kot primarni, pač pa je nujno odvisen od primarnega in se lahko razvije le ob
predhodni prisotnosti primarne prostosti. Prav zato pa tudi ne more biti poljuben,
pač pa se mora nekako vzbuditi, kar od njega terja posebno zaupanje (ang. trust)313 do
primarnega. Zato pravi Steiner, da je svoboda (ang. licence) sekundarnega diskurza
načeloma sicer lahko brezmejna, vendar pa njegova prostost (ang. freedom) nujno
ostaja strogo sekundarna.314
To časovno-ontološko relacijo med likovnikom, ki ustvari prosto umetnino in
hermenevtikom, ki vselej prihaja za umetnino in v njej svojo prostost razvija,
prepogosto vidimo kot nekaj banalno samoumevnega. Toda prav ta časovna
prednost, da »pesem prihaja pred komentarjem«, »konstrukcija pred dekonstrukcijo«
je tisto, kar sekundarnemu diskurzu omogoči razviti potenciale, ki jih navidezna
osvobojenost skepticizma in intelektualnega relativizma nikoli ne more dati. Tako
je temeljna odlika hermenevtičnega srečevanja z umetnostjo prav v tem, da poudari
našo svobodo doživljanja in duha, ko nas v soočenju z absolutno drugostjo opozori na
našo skrajno mejo, to je na nezmožnost popolnega obvladovanja in podrejanja sveta,
ki nas šele dela svobodne in proste. Opozarja nas, da smo lahko zares prosti le, če
drugemu dopustimo njegovo prostost. Hermenevtično iskanje ima zato svoje mesto
ravno tam v polju vmes, ki ga ni mogoče zapreti niti z absolutom pomena, niti ga ni
mogoče reducirati na poljubno igro interpretacijskega nesmisla, pač pa se uresničuje
v neskončnosti in neizčrpnosti možnosti srečevanj med prostostjo umetnine in našo
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prostostjo.315 Brez gibanja »od avtonomije k odvisnosti«, kot pravi Steiner, ni
mogoče biti zares svoboden.
V tem smislu je zato hermenevtični proces tudi na poseben način etičen in v
domeni ethosa, kar pa ne pomeni ničesar drugega kot tisto že zgoraj obravnavano
odgôvornost ali korespondenčnost med duhovnim in telesnim, logosom in toposom, ki
se v tem primeru kaže kot odgôvornost/odgovórnost do objekta interpretacije. »Biti
odgovoren do prvotnega vzgiba semantičnega zaupanja pomeni v polnem smislu
sprejeti dolžnost odzivanja, četudi, kot želim poudariti, v malone paradoksni
prostosti. Pomeni odgovarjati nečemu in odgovarjati za nekaj. Odgovoren odziv
oziroma odgovarjajoča odgôvornost delata iz procesa razumevanja moralni akt,«
zato piše Steiner.316 Odvisnost od drugega je zato hkrati odgovornost za drugega.
Podobno ugotavlja tudi Hans Georg Gadamer, ko pravi, da da premislek o
naravi hermenevtičnega procesa vsakemu problemu metode tudi moralno relevanco.317
To pa vselej prinaša tudi tveganje, da bomo napačno sprejeli, da bomo užalili, da ne
bomo dovolj gostoljubni in ne nazadnje, da bomo sami ranjeni, če gost s seboj
prinaša zle namene in sovraštvo. Toda prav ta riziko, ki nam lahko veliko vzame,
lahko zato tudi še več da, saj se »/…/ brez stave na gostoljubnost ne morejo odpreti
nobena vrata, ko nanje potrka prostost«.318
To osvobajajočo moč hermenevtične odvisnosti in odgovornosti je po
Steinerju mogoče predstaviti preko dveh paradigem: teološke in erotične. Teologija
porokuje možnost snidenja ali nesnidenja z drugim kot božanskim Drugim v njegovi
transcendentni in nedoumljivi podobi, ki se nam razodene, če mu zaupamo; erotika
pa porokuje snidenje ali zavrnitev snidenja z drugim kot sočlovekom, ko se nam
preda v zaupanje ob pojavitvi ljubezni. Na prav enak način pa smo tudi ob
prisotnosti umetnine povabljeni, da svojo prostost razvijemo v njeni prostosti.
Čeprav

se

morda

na

osnovi

povedanega

zdi,

da

pot

odgôvornosti/odgovórnosti, zavezuje zgolj odnos sekundarnega diskurza do
primarnega, medtem ko je lahko primarni diskurz kakršen koli, pa moram
opozoriti, da na nek poseben način deluje tudi v obratni smeri in zavezuje primarni
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diskurz v odnosu do sekundarnega diskurza. Kar prihaja pred nečim, je namreč
odgovorno za odziv tistega, kar prihaja za njim. Tudi primarni diskurz je torej
obvezan k odgôvornosti/odgovórnosti, saj mora odgovarjati za gledalčev odziv, če
naj zahteva gledalčevo odgôvor(nost) in odgovórnost.319 Za globoko dihanje tako ne
potrebujemo samo prečiščenih pljuč – dovolj prostega hermenevtičnega pristopa –
pač pa tudi svež zrak – dovolj proste umetnine s pravo formo. Le ob suvereni
umetnini s suvereno formo se lahko interpretu odpre širše in globlje obzorje
razumevanja, ki presega smoter pogumne eisegeze in gre mimo tipičnih
diskurzivnih vzorcev v jedro bolj arhetipične in intimne naravnanosti ter osebne
preobrazbe. Le suverena forma namreč preprečuje pretirano suverenost diskurza in
ga zavira v njegovi totalizacijski želji. 320 Zato umetnina ne more biti zares kakršna
koli in pri gledalcu vzbujati kakršnih koli odzivov, pač pa se zdi njena edinstvena
moč prav v tem, da vzpostavlja »izbrane trenutke« snidenja s svetom, bivanja ter
smrti. Prav v tem je, kot po Steinerju pravi tudi Jožef Muhovič, nekakšen
presojevalni test pomembnosti neke umetnine: »Obstaja 'test', po katerem je
mogoče presoditi akcijski radij neke misli in umetnosti v človeškem svetu. In ta test
je v naslednjem preprostem vprašanju: Kako neka misel in umetniška artikulacija
zdržita bližino smrti, tj. bližino poslednje človeške resnobe in zaresnosti.«321
Hermenevtično »preobrazbo« je tako mogoče zares izvesti le v primeru, ko je
umetniško delo po svoji objektivni naravi vsaj toliko posebno za doživeti, da se
človeku ob njej sploh zdi vredno in možno preobraziti. Zato je morda
najpomembneje pri hermenevtikah prednosti objekta predvsem to, da ne bi dale
pobude za »globlje dihanje« samo interpretom, pač pa bi tudi primarnemu diskurzu
ponovno dale vedeti, da lahko lažje zadiha, če stopi iz okovov, ki jih narekuje
sodobni sekundarni diskurz. Dale bi mu vedeti, da mora biti v resnici sekundarni
diskurz tisti, ki se mora podrejati umetninam in njihovi raznovrstnosti, ne pa
obratno zahtevati od umetnin, da se podrejajo njemu.
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Bistveno za hermenevtično razumevanje je torej upoštevanje »prednosti« in »pravice
poti«, ki jo ima objekt. Glede na povedano bi zato lahko sklenil, da je potrebno na
polju umetnostne hermenevtike izvesti nekakšen obrat k prednosti objekta, ki bi ga
lahko razumeli kot neke vrste tisti obrat k fiziologiji, h kateremu je v
postrukturalizmu (neuspešno?) že pozival Derrida, na polju filozofije pa ga poskuša
realizirati Jean Luc Nancy. Ta obrat pa bi po mojem mnenju moral pomeniti
naslednje. Če telo ni diskurz, ampak predvsem rojstvo prezence, kot pravi Jean Luc
Nancy v naslovu ene izmed svojih knjig,322 potem obrat k fiziologiji na polju likovne
umetnosti označuje obrat k rojevanju prezence umetnine. To pa pomeni dvoje: (1)
prezenca umetnine je njeno prostorsko telo, njena fiziologija, njene kosti, njene
mišice, živci, dlake, nohti, udi, srce, skratka njeni organi in način, kako so vsi ti
organi med seboj povezani v organizem. Ta način narejenosti in povezanosti organov
umetnine v celoto organizma pa je tisto, kar zaobsega pojem likovnost. Zato
predstavlja obrat k prednosti objekta na področju umetnosti pravzaprav obrat k
likovnosti ali, rečeno drugače, obrat od umetnine k likovnemu organizmu. (2) Ker pa se
likovnost rojeva v likovni oblikotvorni praksi, pa ta obrat v umetnosti hkrati
pomeni tudi obrat k primarnemu diskurzu, torej k procesu rojevanja likovnosti.
Vendar pa likovno telo nima posebne vrednosti pri vsaki umetnini. Ker tiste
umetnine, ki sem jih označil kot umetnine pomena, načrtno reducirajo vrednost
telesa in njegovega primarnega diskurza, saj skušajo vse staviti prav na semantični
kontekst, čim manj pa na telo in na doživetje njegove prezence, lahko pri taki
umetnini ta obrat razkrije le banalnost njene prostorske prisotnosti in opozori na
to, da po redukciji na likovno tovrstni umetnini pravzaprav nič ne preostane in izgubi
vsakršno smiselnost in vrednost. Nasprotno pa pri umetnosti prezence, ki jo lahko
imenujem tudi likovna umetnost, tak obrat razširi obzorje našega srečevanja z njo in
nas lahko opozori na vse tisto, česar se v sodobni naravnanosti k diskurzifikaciji
bojimo: na njeno fascinantno prisotnost in na način, kako je ta nastala v primarnem
diskurzu. Tak hermenevtični obrat bi zato moral pri likovni umetnosti zaobsegati
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tako teoretske kot tudi dejansko doživljajske dimenzije. Moral bi biti tako obrat k
teoretski refleksiji likovnega kot k doživljanju likovnega.
Ko izvedemo tak obrat na področju artefaktne umetnosti, pa se nam tudi
razkrije, da je bolj kot o umetnosti in umetnini ustrezno govoriti o slikarstvu in sliki, o
kiparstvu in kipu, ali na splošno o likovnosti in likovnemu delu. To Nancy utemeljuje
takole: »Kar imenujemo 'umetnost', je definirano ali vsaj postavljeno, položeno,
označeno z mejo diskurza. Prav zato, ker je izraz diskurza, obloženo z diskurzom
(Premagaj ga že! Premagaj ga že! Pomoči svoje pero v vodo, ki jo je pustil slikar in
ničesar več ne reci), pa samo ime – 'umetnost' – ostaja sumljivo. Toda če rečemo
'slikarstvo', in če to rečemo, ne da bi se spraševali, če je slikarstvo del umetnosti, če
je ena izmed umetnosti ali če je paradigma umetnosti, potem nismo več samo v
diskurzu. Ostajamo na temeljni, opisni ravni jezika, ki ni obremenjena s polisemijo
besede 'slikarstvo'. 'Slikarstvo' namreč vzamemo kot prakso, 'sliko' kot produkt
('delo', 'platno' ali 'kos') in 'barvo/sliko' (paint/ing/) kot pobarvano substanco.«323
Danes torej termina »umetnost« in »umetnina« predpostavljata neko posebno
identiteto, ki naj bi jo neka stvar kot umetnina imela: prvič, sugerirata, da je neka
stvar družbeno sprejeta kot umetnina v nekem umetnostnem svetu in drugič, da je
kot

umetnina

nujno

že

intelektualno

interpretirana

in

diskurzificirana;

predpostavljata torej, da je okoli umetnine dovolj sekundarnega diskurza.
Nasprotno pa termini kot so »slikarstvo«, »slika«, »likovnost«, »likovno delo«, v
prvi vrsti ne predpostavljajo, da je nekaj pridobilo diskurzivno identiteto – da je bilo
družbeno sprejeto in intelektualno interpretirano kot slika – pač pa, da je nekaj
narejeno kot slika, še preden procesi družbene konstitucije in intelektualne
interpretacije posežejo v to. Pri teh izrazih je torej poudarek na dejstvu, da je sliko
naredil slikar v nekem primarnem diskurzu in ji s tem zagotovil posebne prostorske
specifike, ki jih nosi njeno ustvarjeno telo. Če te izraze uporabljamo v interpretaciji,
nas zato obvezujejo k hermenevtičnemu branju, ki ne dopušča poljubnih špekulacij
in eisegetskega izmišljanja, pač pa nas zavezuje k odgôvornosti do prostorske
realnosti artefaktne forme tam zunaj.
Če torej danes »umetnina« preferira pomen v času, potem »likovno delo«
preferira prezenco v prostoru. Če danes »umetnina« preferira zgolj aktivacijo vida,
pa zahteva »likovno delo« tudi aktivacijo telesnih čutov, ki so se sposobni aktivno
323
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involvirati v materialnostih. Če je »umetnino« potrebno predvsem interpretirati v
sekundarnem diskurzu, pa je »likovno delo« potrebno predvsem penetrirati in
informirati v primarnem diskurzu. In če je »umetnina« danes lahko plod eisegetske
dekonstrukcije, pa »likovnega dela« ni mogoče eisegetsko dekonstruirati, saj je
preveč zavezujoče s svojo artefaktno prisotnostjo. Ter če si je »umetnino« danes celo
mogoče izmisliti (hipotetična umetnina!) pa si »likovnega dela« nikoli ni mogoče le
izmisliti — mogoče ga je le narediti.
Pojem »umetnost« je danes torej postal hkrati povsem redundantno odprt,
hkrati pa povsem enoumno zaprt. Popolnoma odprt je zato, ker lahko v njem najde
zatočišče vse, kar ne najde legitimnega mesta drugje.324 To odraža prav Careyev
slogan: »Vse je umetnost!« Na drugi strani pa je prav s to izpraznjenostjo pojem
»umetnost« postal popolnoma hermetično zaprt. To pa zato, ker povsem enoumno
določa, da teza »vse je umetnost« velja le ob predpostavki, da se mora ob »vsem«, kar
je lahko umetnost, akumulirati enormna količina sekundarnega diskurza, če naj to
tudi zares velja za umetnost. Zato pa tak pojem seveda povsem zanika drugačne
oblike osmišljanja umetnin.
Zaradi teh razlogov je potrebno pojmu »umetnost« danes zaklicati – če
ponovim z Nancyjem – »Premagaj ga že!«, prav zato pa bom v nadaljevanju raje
uporabljal izraze, ki izraščajo iz samega primarnega diskurza, niso pod bremenom
sekundarnega diskurza ter zato opozarjajo na vlogo in pomembnost telesa
umetniškega dela — torej izraze, kot so »slika«, »kip«, »likovno delo« in »likovnost«.

č
Kot smo videli, je vprašanje o naravi hermenevtičnega razumevanja bistveno
povezano z vprašanjem o epistemoloških predpostavkah tega razumevanja, torej z
vprašanjem, kaj razumevanje sploh zaobsega in je. Zato pa se, kot ugotavlja filozof
Paul Ricoeur, hermenevtični problem neposredno veže tudi na jezikovni in semiotični
problem — na problem znakovne narave izrazov, ki naj bi jih razumeli v
hermenevtičnem procesu.325 Od tega, kako razumemo naravo sveta v semiotičnem
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Primerjaj zgoraj točko »nenadzorovano stapljanje različnih strok« (s. 171) v poglavju Analiza
diskurzivnih pogojev sodobne umetnosti, še posebno v opombi 240 naveden primer Alenke Pirman.
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Prim. Paul Ricoeur, The Conflict of Interpretations. Essays in Hermeneutics, London/New York:
Continuum Press, 2004, s. 31–35.

smislu, je namreč bistveno odvisno, katere dimenzije razumevanje sveta za nas
zaobsega. Tako lahko en in isti izraz razumemo povsem drugače, če mu pripišemo
drugačno semiotično strukturo — če na primer fenomenu transubstanciacije
pripišemo naravo arbitrarne ali aristotelovske znakovnosti. Prav zato pa iskanje
hermenevtičnih alternativ zahteva tudi premislek semiotičnega problema.
Vloga semiotičnih predpostavk v naravi hermenevtičnega razumevanja v
umetnosti

se

je

dobro

razkrila

zgoraj

v

obravnavi

semiotične

umetnostnozgodovinske metodologije, ki je zaradi neustreznih semiotičnih
predpostavk bistveno okrnila naravo razumevanja likovnih del. Zato je še kako
pomembno, da hermenevtično razumevanje umetnin utemeljimo na ustrezni
koncepciji znakovnosti in jezika, kar je tudi razlog, zakaj bom glavni del preiskovanj
v naslednjem delu disertacije, namenjenemu naravi primarnega diskurza in objekta
fascinacije, posvetil prav semiotični in jezikovni problematiki. Iz de Saussureove
strukturalistične lingvistike izpeljane semiotične metodologije namreč s svojimi
mejami odpirajo prav vprašanje, ali lahko na verbalno-jezikovni in arbitrarnoznakovni paradigmi vzpostavljeni jezikovni in semiotični koncepti – ki enostransko
privilegirajo časovne dimenzije in intelektualni pomen znaka, povsem pa reducirajo
in zanemarjajo vlogo prostorskega medija, ki pomen nosi – sploh ustrezno služijo za
razlago prostorskih, neverbalnih, nearbitrarnih, netipičnih (oz. arhetipičnih!) in
nekonvencionalnih znakovnih dogajanj, ki smo jim priča v likovni umetnosti. Dvom
v to je že v osemdesetih podal eden izmed prvih glasnikov nasproti esencialistični
umetnostni zgodovini Norman Bryson, ki je opozoril, da so strukturalistični
semiotični modeli morda sicer res idealni za raziskavo tekstov in časovnih pojavov,
nikakor pa niso primerni za raziskavo prostorskih realnosti, ki bistveno aktivirajo
tudi druge nekonceptualne dimenzije doživljanja, to je telesno in taktilno.326
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Prim. Norman Bryson, Vision and Painting: The Logic of the Gaze, New Haven: Yale University
Press, 1992.
Norman Bryson je v osemdesetih letih izhod is esencialistično naravnane umetnostne zgodovine
našel v raznih psiholoških teorijah in tudi v vzhodnjaškem konceptu ničnosti. Toda ker se je takratni
postrukturalistični obrat v nekonceptualno izkazal le za sofistično fantazmo, »današnji« Bryson
apelira k temu, da je potrebno razumevanje umetnosti utemeljiti v človekovi biološki naravi. Tak
izhod pa danes po njegovem mnenju ponuja nevroumetnostna zgodovina (to prepričanje Bryson izrazi v
uvodu v knjigo: Warren Neidich, Blow-up: Photography, Cinema, and the Brain, Riverside: D.A.P./
University of California, 2003). Glavni premik v hermenevtičnem pristopu nevroumetnostne
zgodovine je v tem, da skuša namesto diskurzivnih determinant poudariti naravne pogoje človekove
eksistence (prim. John Onians, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny, To Baxandall and Zeki, New
Haven/London: Yale University Press, 2007, s. 1). Zato zase trdi, da ni teorija, pač pa je pristop (prim.
prav tam, s. 17), ki skuša v umetnostnozgodovinske problematike vključiti širše vidike človekovega

Umetnostne zgodovinarje je zato skušal opozoriti na nekaj, na kar se zdi skoraj
nerodno opozarjati, saj je likovnikom, ki so na to življenjsko vezani, povsem jasno,
namreč na dejstvo, da je slikarstvo v prvi vrsti prostorska in materialna praksa.327
Toda to, kar je likovnikom zaradi eksistencialne vloge prostorskih
materialnosti v primarnem diskurzu jasno po naravi, pa očitno ni jasno
hermenevtikom in teoretikom, ki na prostorske materialnosti v sekundarnem
diskurzu niso eksistencialno vezani. V semiotičnem in jezikovnem smislu zato
hermenevtični obrat k likovnosti odpira ključno vprašanje, kako bi bilo mogoče k
likovnemu delu pristopiti kot k specifičnemu likovno-prostorskemu znaku, mu torej
dati ustrezno semiotično prednost, ne pa si ga podrediti z vsiljevanjem zanje
neprimerne znakovnosti. Semiotika bi zato morala osvetliti naravo likovnega dela
tako, da ga ne bi skušala reducirati na verbalno znakovnost in vanj na silo imponirati
modelov verbalne jezikovne komunikacije, pač pa tako, da bi poskušala oblikovati
nekakšno likovno semiotiko, ki bi obravnavala likovno delo kot likovni znak, likovno
znakovno dogajanje pa kot likovno komunikacijo v specifičnem likovnem jeziku.
Za navdih v doseganju tega pa se zdi smiselno pogledati v polje pragmatistične
semiotike, ki se je vzpostavila v miselni liniji pragmatizma in ki jo je utemeljil

doživljanja, ne samo uma in kognicije, to pa skuša narediti s pomočjo nevrofiziologije. Kronist tega
pristopa John Onians zato pravi, da je za nevroumetnostno zgodovino bistven predvsem dvojni
obrat: prvi obrat je teoretski in gre za intelektualno preusmeritev pozornosti na fizično naravo uma.
Toda še bolj bistven je drugi obrat: obrat k višji stopnji senzibilnosti za lastna doživljanja.
Toda ob takih tezah pa se mi poraja dvom, če za tak epistemološki obrat potrebujemo ravno
nevroumetnostno zgodovino. Ali si tak pristop nevroumetnostna zgodovina sploh lahko lasti?
Pristop, ki ga zagovarja, je namreč v resnici nek zelo širok pragmatični in zdravorazumski pristop, ki
so ga zares imeli Aristotel, Dewey in drugi, ki jih našteva Onians, vendar pa to še ne pomeni, da so
zato nevroumetnostni zgodovinarji. V resnici je ravno nasprotno, saj je nevroumetnostna zgodovina
tak pristop od teh avtorjev prevzela, ne pa jim ga dala. Kar je pri njej zares njeno je usmeritev v
nevrofiziologijo, ne pa sam pristop. Zato moramo tudi trditev Semirja Zekija, da so umetniki
nevroznanstveniki, ne da bi se tega zavedali (prim. prav tam, s. 13), razumeti kot populistično
floskulo, saj gre v resnici za ravno obratno situacijo. Sodobna nevroznanost, ki ima svojega očeta v
Jamesu J. Gibsonu in njegovi ekološki teoriji zaznave, je namreč svoje principe utemeljila na
nazorskem izhodišču pragmatizma, za katerega pa je znano, da se je (predvsem pri Deweyu)
izoblikoval v pomembni referenci na način delovanja umetnikov. Tako je v resnici bolj pravilno reči,
da skušajo sodobni nevroznanstveniki v proučevanju sveta zavzeti pristop, ki je bil umetnikom vselej
lasten. Likovniki zato ne potrebujejo nevroumetnostne zgodovine, da bi se zavedali, kako
pomembna je za človeka interakcija med percepcijo in akcijo, med senzornim in motoričnim — kako
lahko nekaj zares razumejo in spoznajo le, če s tem tudi rokujejo. V resnici je zato nevroumetnostna
zgodovina le ena izmed panog, ki potrebi po obratu k fiziologiji sledi na svoj specifičen način, vendar
pa nujnost po takem obratu na polju umetnostne hermenevtike prihaja na plano ne glede na njo.
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Brysonova knjiga Vid in slikarstvo je izšla leta 1983. Čeprav jo umetnostnozgodovinska stroka
sprejema kot nekaj prelomnega, pa ni mogoče mimo ugotovitve, da je že leto prej (1982) slovenski
likovni teoretik Milan Butina izdal knjigo Elementi likovne prakse, ki za izhodišče jemlje prav
spoznanje, da je slikarstvo materialna praksa.

Charles Sanders Peirce.328 Bolj kot to, da bi za izhodišče semiotičnih preiskovanj v
likovni umetnosti tudi zares vzeli konkretno Peircovo semiotično teorijo, se mi zdi
pomemben splošni nauk, ki se ga lahko naučimo iz Peircovega pristopa k teoriji
znakov. Tega lahko najenostavneje razumemo, če ga, kar se tiče ključnih
problemskih točk, primerjamo s strukturalističnim pristopom. Janez Justin
ugotavlja, da je bistvena razlika med pristopom de Saussureove semiologije in
Peircove semiotike329 v tem, da se Peirce pri razvoju svoje splošne teorije znakov ni
zavezal nobeni posebni znakovni paradigmi, medtem ko je na drugi strani de
Saussure izrecno privilegiral verbalni jezik, zato pa je bil zanj idealen odnos med
označevalcem in označencem arbitraren, konvencionalen in statičen.330 Na drugi
strani pa je Peirce razumel znak kot nekaj dinamičnega, kot doživljajski proces, ki
lahko zadobiva znakovne funkcije na najrazličnejše enakovredne načine, ne glede na
sredstva in vrsto izkustva. Peirce se v svojih raziskavah zato ni skliceval na verbalne
jezikovne konvencije in kode, pač pa je izhajal iz specifične narave izkustev samih,
zaradi česar je njegov semiotični pristop bistveno bolj odprt od strukturalističnega,
saj omogoča preiskovanje pojavov na tak način, da pride do izraza njim lastna in
imanentna znakovna narava. S tem pa lahko tudi hermenevtiku pokaže, da se mu ni
treba podrejati nazoru nekega privilegiranega znakovnega sistema, pač pa, da lahko
da prednost objektu, ki ga navdušuje in ga semiotično preišče iz njega samega. 331
Čeprav se med Peircovo semiotično in pragmatistično filozofijo »strogo«
razlikuje in se ju obravnava ločeno, pa ni mogoče zanikati, da je k širini njegovega
semiotičnega pristopa pripomogla tudi njegova filozofija pragmatizma.332 Pragmatist
namreč za razliko od strukturalista, ki preferira verbalno jezikovno izkušnjo in
časovno-pojmovni stik s svetom, vrednoti svet glede na celostno psihosomatsko
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Prim. Charles Sanders Peirce, Logika kot semiotika: teorija znakov, v: Charles Sanders Peirce,
Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu, Ljubljana: Krtina, Temeljna dela, 2004, s. 9–32.
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rokovanje. Prav ta doživljajska širina, ki je zarisana v filozofiji zgodnjega
pragmatizma (poleg Peircovega, še v Jamesovem in Deweyjevem), pa da po mojem
mnenju tudi Peircovi semiotiki potrebno fleksibilnost. Zato pa sem poskušal že v
prejšnjih poglavjih nakazati, da je mogoče iskati hermenevtične alternative prav na
temelju nazora, ki je bližje pragmatistični kot pa strukturalistični filozofski
usmeritvi. In tega se bom skušal držati tudi v nadaljevanju.
Moj namen v tem delu disertacije, čeprav se je na trenutke morda zazdelo, vsekakor
ni bila tožba sodobnega stanja (čeprav menim, da je kritika na mestu), pač pa
predvsem poskus odpiranja možnosti za to, kako bi lahko zavzeli tako stališče do
umetnosti, za katerega zavest o tem, da ga nekaj presega in da sposobnost
osmišljanja stvari v svetu presega meje diskurzifikacije, ni nič slabega, pač pa ravno
nasprotno — da nam lahko svet daje mnogo več, če ga ne podredimo naši nebrzdani
potrebi po totalizaciji. Nikakršnega smisla zato ne vidim v tem, da bi morali
vrednost vseh vrst umetnin, zavoljo potrebe po navideznem egalitarizmu – ki se, kot
je pokazal primer profesorja Ničnevidi, na koncu tako ali tako izkaže le za prikrito
hinavščino – na silo spraviti med nakovalo intelektualnega relativizma in kladivo
diskurzivnega determinizma. Sicer je res, da umetnostni pogon presega svojega
udeleženca. Toda prepričanje postmodernih refleksij, da diskurzivni pogoji
nastopajo kot ekskluzivni absoluti pri vseh vrstah izkušenj in da je vse družbena
konstrukcija zunaj katere ničesar drugega ni, je evidentna u-topija — visokoleteča
ideja brez realne vrednosti. To, da priznavam legitimno svobodo vsakega, da lahko
po svoje interpretira in osmišlja svet okoli sebe in da priznavam pomembno vlogo,
ki jo imajo socialno-jezikovni dejavniki pri konstituciji človekovega mišljenja,
izkušanja in delovanja v neki kulturi, po mojem mnenju nikakor ne izključuje vere v
nekakšno naravno, objektivno in celo arhetipično hierarhijo vrednot in izkustev, ki
jih določeni kulturni pojavi lahko človeku nudijo. Predvsem zato, ker bi brez takih
umetnin in brez doživetij, ki jih te lahko dajo, umetnost, s tem pa tudi pomemben
del življenja, postalo popolnoma predvidljivo, umerljivo, izgovorljivo, ocenljivo in
precej dolgočasno. Življenje potrebuje posebna doživetja, zato pa pri umetnosti, kot
pravi Steiner, v povsem temeljnem, pragmatičnem oziru ne gre toliko za to, da bi jo
brali, gledali ali poslušali, ampak bolj za to, da jo živimo.333 Da jo do-živimo.
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V prejšnjem delu disertacije opisano hermenevtično stanje me spominja na način,
kako so zahodne teorije vizualne zaznave v preteklosti obravnavale človeka.
Reducirale so ga na iz telesa iztrgano statično monokularno oko, kot da dejstvo, da
sta očesi dve in da sta nujno del telesa, ki se giblje v prostoru, za vizualno percepcijo
ne bi bilo posebej relevantno.334 Na povsem podoben način pa je tudi zahodna
umetnostna hermenevtika likovno delo reducirala na nekakšno breztelesno sliko, na
arbitrarni znak, ki lahko biva kot od telesa ločena duhovnost, ki bi jo bilo mogoče
poljubno zapakirati v katerikoli medij. Znanosti, ki so se ukvarjale z likovno
umetnostjo, so se z njo tako ukvarjalne predvsem kot z informativno dejavnostjo (z
334

To je med drugim razvidno iz načina, kako je Erwin Panofsky izpeljal postopek svoje metode. Kot
pravi, izhaja iz »vsakdanje logike prepoznavanja«. Trdi, da predmet najprej ikonično identificiramo,
nato splošno kulturno umestimo, naposled pa ga še povežemo s kontekstom in ga prepoznamo v
njegovi kulturno-historični specifičnosti (prim. Panofsky, Studies in Iconology…, n. d., s. 21). Ta
postopek nato prenese na področje interpretacije in v skladu z njim strukturira ikonološko metodo.
Vendar pa je tako razumevanje vsakdanje zaznave problematično, saj predpostavlja, da človek
predmete srečuje z zavezanimi rokami ter da je zgolj njegov um tisti, ki v njih vnese prepoznavo
preko kontekstualnih šablon, ki jih mora vedeti. Toda kot je ugotovil James J. Gibson, vizualne
percepcije ni primerno razlagati tako, da človeka reduciramo na iz telesa iztrgano monokularno in
fiksirano oko, saj je za naše orientiranje v svetu ključno ravno to, da s stvarmi rokujemo, na njih
aktivno delujemo ter ob njih doživljamo, da ni vse v poznavanju konteksta, pač pa mnogo tudi v tem,
da nam stvari same nudijo nek odpor glede tega, kaj vse lahko o njih rečemo, kako jih doživimo in
kaj lahko z njimi storimo (prim. Gibson, The Ecological Approach …, n. d.). Zato velja omeniti, da je
Gibson kot oče sodobne nevrofiziologije v znanost o zaznavi vnesel pomemben miselni obrat. Izhajal
je namreč iz načel Charlesa Sandersa Peirca, Williama Jamesa in Johna Deweya in njihove temeljne
teze o nujni obravnavi človeka kot psihosomatske celote. S tem je znanost o zaznavi preusmeril iz
raziskovanja posameznih in izoliranih senzornih sistemov na njihovo celovito interakcijo. Gibsonovi
dediči na področju nevrofiziologije danes tako natančno proučujejo, kako je vizualna zaznava
bistveno odvisna od načina, kako se v svetu gibljemo in vanj posegamo z rokami. Ugotavljajo, da
vizualni sistem ni le senzorni sistem, pač pa je vezan na motorične aktivnosti in da imamo zato
pravzaprav opraviti z dvema povezanima vizualnima sistemoma, to je vidom za zaznavo (ang. visionfor-perception) in vidom za akcijo (ang. vision-for-action); prvim, ki misli ter omogoča mišljenje in
drugim, ki omogoča koordinacijo ter gibanje telesa. Bistvena razlika med njima se najlažje opazi na
fenomenu t. i. vizualnih iluzij. Glede na to, da je z iluzijami mogoče oko brez večjih težav prevarati,
se postavlja vprašanje, kako to, da v vsakdanjih situacijah naša zaznava deluje tako zanesljivo.
Odgovor leži v tem, da vizualne iluzije delujejo le v laboratorijskih situacijah, ko sedimo pred njimi z
rokami na hrbtu in fiksiranim pogledom (najbolje monokularnim) – ko smo torej reducirani na iz
telesa iztrgano oko – medtem ko se v realnosti vselej po prostoru gibljemo in se ga dotikamo. To
pomeni, da se prav z gibanjem in dotikanjem v vizualni zaznavi aktivirajo tiste življenjsko pomembne
dimenzije vizualne percepcije, ki se iz distance ne morejo. Zato nevrofiziologi sklepajo, da v
laboratorijskih situacijah deluje zgolj vid za zaznavo, ki je občutljiv na vizualne iluzije, v vsakdanjem
življenju pa tega dopolnjuje še vid za akcijo, na katerega pa iluzije ne vplivajo (prim. David A. Milner,
Melvyn A. Goodale, The Visual Brain in Action, Oxford: Oxford University Press, 2006).
Navezava sodobne znanosti na miselni tok pragmatizma je pri tem zanimiva tudi s stališča
primerjave s fenomenologijo. Ko namreč znanstveniki, kot sta Milner in Goodale utemeljujejo svoja
miselna izhodišča, ugotavljajo, da je fenomenološko miselno stališče bistveno manj ustrezno za
raziskovanje realistične narave percepcije kot pa pragmatistično. Čeprav načeloma oba zagovarjata
človeka kot duhovno-telesno celoto, pa je pragmatizem v tem bolj operativen, konkreten, medtem
ko fenomenologija ostaja bolj spekulativna in težje prenosljiva v stvarnost.

označevanimi in referencialnimi vsebinami likovnih del), s tem, kaj je v formo dano,
bistveno manj pa kot s formativno ali in-formativno dejavnostjo, torej s tem, kako
likovna forma vsebino artikulira v obliko.335
Toda likovno delo ni v naprej izdelana vsebina, ki jo lahko napolnimo v
poljubno konzervo, postavimo na prodajno polico in jo nato neodvisno od embalaže
konzumiramo, pač pa je bitnost, v kateri se kaj in kako, likovna vsebina in likovno
telo vzajemno informirata šele v stiku s človekovim telesom. Zaradi tega pa je tudi
potrebno tako bitnost duhovno-telesno doživeti, ne pa samo mentalno
dekonstruirati. Prav zato bom iskanje hermenevtičnih alternativ začel v obratu k
specifični likovno-prostorski naravi objekta fascinacije in k posebni naravi likovne
oblikotvorne prakse (primarnega diskurza), v kateri likovni artefakt nastane. Kot
rečeno, pa bom ta preiskovanja vezal na semiotične in jezikovne problematike, saj je
narava hermenevtičnega razumevanja bistveno odvisna prav od njih.

Jožef Muhovič razliko med moderno in postmoderno zaobseže z ugotovitvijo, da
postmoderna pravzaprav ne sklepa tako drugače kot moderna, pač pa predvsem
drugače in predvsem bistveno bolj pretirava.336 Ekstremistično prisega ali na čisto
duhovnost ali na čisto telesnost ter zavrača odgôvornost med enim in drugim. Toda
narava likovne oblikotvorne prakse takih ekstremizmov ne prenese. Ravno
nasprotno, tam dogajanje po mojem mnenju poteka v nekakšni zmernosti ali
vmesnosti, ki jo je mogoče ponazoriti s pomočjo starogrškega koncepta praxis. Ta
lahko zato služi kot izhodišče za vstop v razumevanje narave likovnega delovanja.
Aristotel v Nikomahovi etiki postavi trojno delitev človekovega udejstvovanja v
svetu na theorio/episteme, poiesis/techne in praxis/phronesis.337 V to kategorizacijo pa
nato zahodna tradicija umesti likovno umetnost na zelo problematičen način. V
skladu z nazorom, da lahko logos in topos delujeta neodvisno drug od drugega namreč
uveljavi dva polarna tipa razumevanja umetnosti:338 (1) Prvi, ki ga Muhovič imenuje
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odklanjanje, je idealističen, saj ima izhodišče v prepričanju, da si mora logos topos
absolutno podrediti. Zato pravi: telos theorie, ki definira znanost, je od toposa
popolnoma osvobojen logos, ki je sposoben domisliti abstraktne in najsplošnejše
resnice, ki so od posamične stvarnosti povsem neodvisne; telos poiesis, ki definira
umetnost, pa je čista spretnost (techne) brez logosa. Ker tvori »pravo« znanje le theoria,
je zato vsa čutnost le nadležna ovira na poti do čiste duhovnosti, zato pa se mora
umetnost, če želi postati znanosti enakovredna, povsem podrediti theorii.
Posledično postane ročno delo zgolj tehnični problem, nekaj, kar izvede in v snov
zapakira vnaprej popolnoma določen koncept, ki ga »naroči« logos theorie, ne da bi
imelo samo telesno delo kakršno koli tvorno funkcijo pri invenciji umetnine. Če
telesnemu delu pri tem ne uspe izvesti koncepta, ki si ga zamisli theoria, pač pa gre
svojo nepredvidljivo pot, to zato velja za problem slabe spretnosti, ne pa kakorkoli
slabe ideje.339 Ker zahteva v končni instanci tako razumevanje absolutno »razčutenje«
umetnosti, lahko njegove skrajne primere vidim prav v hipotetičnih umetninah.
(2) Drug diametralno različen odnos pa je formalističen ali senzualističen in
pravi, da ima snov in čutnost materije povsem lastno življenje, ki zato za umetniški
učinek ne potrebuje nikakršne »globlje« vsebine.
Ti dve skrajnosti razumevanja likovne ustvarjalnosti očitno odražata
prepričanje zahodne teorije umetnosti, da lahko logos in topos hodita vsak svojo
pot. Vendar pa je tako razumevanje povsem nerealistično in ni nikoli zares ustrezalo
naravi likovnega delovanja in primarnega diskurza. V resnici je za likovno
ustvarjalnost bistveno ravno to, da v njem telo ni niti samo neko nujno zlo, ki
zamisel tehnično izvede, niti ni samo izoliran gon, ki blodi po svoje, pač pa, da se
iskra umetniške ustvarjalnosti prižiga le v napetostnem polju med duhovnostjo in
materialnostjo. Duh in telo lahko le v medsebojnem oplajanju generirata oblike, ki
si jih um v naprej ne bi mogel niti slučajno zamisliti, niti jih telo ne bi moglo brez
uma artikulirati. Telesno delo zato za likovnika nikoli ni samo tehnično sredstvo,
pač pa dobesedno podaljšek možganov, mišljenje telesa, ki lahko prav zaradi
neposrednega stika z materialom odkrije in spozna marsikaj, česar um sam po sebi
ne zmore. To dogajanje Marjorie Elliot Bevlin lepo opiše, ko pravi: »Ne gre le za to,
da lončar glini, ko jo oblikuje s prsti, vsili obliko, pač pa za to, da ustvari simbol
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samega bistva zemlje /…/ Za nekaj trenutkov, ko izkuša njeno plastičnost, voljnost,
da gre v določene smeri in občuti, kako daleč in kako dolgo jo je mogoče obdelovati,
ne da bi se sesula, postane sam nekakšen podaljšek gline. Do svojih zaključkov ne
more priti po poti logike; nikakršna diskusija mu ne more povedati toliko kot
njegova intuicija, ki vznika ob telesnem stiku z glino. Sicer gre za veščino, toda z
globljimi konotacijami. Gre za to, da se njegove roke, um in srce hkrati
osredotočajo na to, da bi iz gline iztisnili kar najbolj poetične možnosti.«340
Muhovič zato poziva k nekakšnemu posredniškemu in spravnemu stališču v
razumevanju likovne ustvarjalnosti, v katerem nastopata vsebinskost in formalnost,
logos in topos kot »partnerska in kooperativna momenta«.341 Izpostavi, da je izvor
likovne umetnosti v dveh povezanih značilnostih: prvič, v ekspresivno-informativnem
momentu, to je v likovnikovi želji, da izrazi določeno duhovno vsebino na likovni
način (saj bi drugače neko vsebino povedal in ne likovno artikuliral!), in drugič, v
nuji, da to stori s produkcijo tej vsebini ekvivalentne čutne forme (produktivnoformativni moment).342 To, kar me bo torej v nadaljevanju zanimalo, je zato prav ta
skrivnostna soodvisnost med duhovnostjo in formalnostjo v likovni ustvarjalnosti.
Nujno korespondenčno (odgôvorno) naravo med duhovnim in telesnim delom,
ki je bistvo artizanske epistemologije, je zahodna teorija umetnosti zanemarjala, ker o
njej ni imela lastne izkušnje.343 Zato pa so jo toliko pogosteje v svojih izjavah in
zapisih poudarjali umetniki sami, saj so jo vseskozi izkušali v svojem lastnem
likovnem delovanju. Tako se na primer slikarja Henri Matisse in Pablo Picasso o
tem izrazita takole. Prvi pravi: »Vendar pa se misli slikarja ne sme obravnavati ne
glede njegova sredstva, kajti njegova misel velja le toliko, kolikor razpolaga s
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sredstvi, ki morajo biti toliko bolj popolna (in z besedo popolna ne mislim
zapletena), kolikor globlja je misel. Ne morem razlikovati med svojim občutkom
življenja in načinom, s katerim ga izrazim.«344 Drugi pa: »Umetnik nikoli ne ve, kaj
bo naredil. Začne slikati, nato pa nastane nekaj povsem drugega, kot si je zamislil.
Presenetljivo je, koliko malo moči ima pravzaprav umetnikova volja. /…/ Pri tem pa
ne gre za neodločenost, pač pa za to, da se v stvar spreminja samem delu. /…/
Umetnina je zame produkt procesov, ki so umetniku pogosto neznani. /…/ To so
procesi, ki predhajajo inteligenco.«345 »Slike niso nikoli končane v smislu, da kar
naenkrat postanejo primerne za podpis in okvirjanje. Običajno se delo na njih ustavi
ob pravem času, ker se zgodi nekaj, kar prelomi kontinuiteto njihovega razvoja. /…/
Umetnina navsezadnje ni ustvarjena z mislimi, pač pa z rokami.«346
Takemu stališču do narave likovnega oblikotvornega procesa, v katerem logos
in topos vseskozi drug drugega preoblikujeta in preverjata v medsebojni interakciji,
pa v klasični trojni delitvi človekovih dejavnosti ustreza prav praxis. Čeprav je ta
danes sicer bolj poznana po svoji povezavi z etično in politično odgovornostjo, pa
svojega temelja primarno nima v njej, pač pa v tistem, kar sem imenoval naravna
odgôvornost ali korespondenčnost, ki šele nato implicira tudi etičnost in moralnost. V
antični misli se je grška beseda praxis namreč nanašala na človekovo delovanje, ki se
ga loteva človek svobodno in s katerim spreminja svet na nek poseben način. 347 V
praxis namreč ni nekega fiksnega in predhodno oblikovanega znanja, ki bi obstajalo
pred samim načinom telesnega udejanjanja, akcije. Namesto tega izhaja iz neke
problemske situacije, dileme, neke kreativne pobude, ki človeka vzpodbudi k
delovanju, mu da voljo za akcijo, da bi nekaj storil, pri čemer pa – kar je bistveno –
sam proces telesnega dela vpliva nazaj na mišljenje. Bistveno za praktično modrost je
torej, da je ne zagotovi v naprej theoria v obliki neke nespremenljive konceptualne
sheme in fiksiranega načrta, pač pa se oblikuje, presoja in verificira v skladu z
naravno odgôvornostjo v teku same praxis, glede na tok konkretnih situacij na
katere naletimo: duh odgovarja, se odziva na telo, telo se odziva na duha. Ko
delujemo z mislijo na cilj, kaj bi radi dosegli, se hkrati s tem spreminja sam cilj, ki bi
ga radi dosegli; in hkrati z mislijo na cilj se spreminja tudi delovanje, način doseganja
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cilja. Gre torej za kontinuirano in spiralno vzpenjajočo se interakcijo med ciljem in
sredstvi, med mišljenjem in delovanjem, med logosom in toposom, ki jo Aristotel na
določenih mestih pomenljivo imenuje modrost, preudarnost, izkušenost in celo vrlina.348
Vrlino namreč pridobimo le tako, da jo neprestano vadimo in izvršujemo. Zato ni
statična karakterna značilnost osebe, ki jo ima, pač pa značilnost delovanja, ki ga
mora subjekt izvajati, da ima vrlino. Vrline si torej ne moremo pridobiti in jo imeti,
pač pa jo moramo kontinuirano proizvajati. Vrlino imaš samo, ko »vrlo« deluješ.
Prav tako naravno odgôvornost torej sprejema tudi likovnik, ko likovno
deluje. Večina si nas je na načelni ravni sicer zmožna zamisliti marsikaj, toda ko je
potrebno s to mislijo nekaj narediti, tega nismo pripravljeni ali sposobni. Bistveno
za likovnika pa je ravno to, da naredi in svoje zamisli, ideje in koncepte verificira in
preoblikuje v telesnem delu. Slikar in likovni teoretik Milan Butina zato pravi:
»Slikar likovno misli, ko slika«.349 Podobno se je izrazil tudi moj kolega Boštjan
Temniker, ko je rekel: »Takrat, ko ne slikam, se ne morem imeti za slikarja.« Tako
kot praktična modrost torej tudi likovna modrost zahteva dialog med mišljenjem in
delovanjem, v katerem se misli in sredstva šele vzajemno informirajo, realizirajo.
Tako kot seštevek duha in telesa ne da človeka, tako tudi seštevek ideje in materiala
ne da slike, pač pa se ta rodi v oblikotvornem procesu kot nekakšna konceptualnooblikovna obveza. Prav izraz obveza dobro opiše naravo tega odnosa. Obveza (ang.
commitment)350 namreč pomeni, da oba, ki se obvežeta drug drugemu, v to obvezo
nekaj investirata in ob prekinitvi oba tudi nekaj izgubita. Vendar se to tveganje
izplača, saj, če ničesar ne tvegaš, tudi ničesar ne moreš pridobiti. Če z neko potezo v
sliki nimaš kaj izgubiti, z njo tudi nič pomembnega ne boš pridobil.
Taka obveza k odgôvornosti pa vodi likovno prakso k zmernosti ali vmesnosti, ki
jo je kot temeljno značilnost praxis prepoznal že Aristotel. Moder, preudaren in
izkušen človek namreč ni tisti, ki bi bil bolj pameten (imel več theorie) ali pa tisti, ki
bi bil bolj spreten (imel več techne), pač pa tisti, ki se zna v posameznih življenjskih
izzivih odzivati in izgrajevati v skladu z naravno odgôvornostjo duha in telesa —
tisti, ki zna razviti izkustvo vmes in se narediti izkušenega.351 Praktično vedenje je torej
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vselej v nekakšni vmesnosti in zmernosti, ki je relativno neodvisna od popolnosti
ekstremov, pač pa samo od interakcije obeh, ne glede na navidezno kvaliteto
posameznih polov. Uspešnost likovne praxis tako ni odvisna samo od tega, kako si
je logos zmožen nekaj zamisliti, niti samo od tega, kako lahko telo nekaj spretno
tehnično izvede, pač pa bistveno od tega, kako se ta dva pola v doseganju realnega
učinka vzajemno preolikujeta, podobno kot dve žarišču tvorita eno elipso.352 Tako
lahko rečem, da suverena umetnina ni tista, ki bi bila najbolj konceptualno dovršena,
niti tista, ki bi bila najbolje tehnično proizvedena, pač pa tista, v kateri se uspeta
konceptualni in tehnični vložek, ne glede na njuno posamično izjemnost, nekako
vzajemno oplemenititi.353 Lahko smo torej hkrati »neumni« in »štorasti«, pa bomo
razvili izjemno praktično modrost in ustvarjali velike reči, če bomo te dve ne prav
čislani lastnosti znali razviti v vzajemni odgôvornosti našega mišljenja in delovanja.
Zato ni nenavadno, da Aristotel, čeprav je umetnost zanj v osnovi bolj kot ne
mehanično proizvajanje, na določenih mestih tudi v njej prepozna prav kvalitete
praktične modrosti, ko ugotavlja, da dobrim umetninam ni mogoče ničesar odvzeti
in ničesar dodati, saj pretiravanje in pomanjkanje umetnino uničita, medtem ko jo
vmesno ohrani; zato dobri umetniki stremijo v svojem delu k temu vmes.354
Tako kot v življenju nasploh, se tudi likovnik v svojem delovanju tako nekako
znajde pred tremi stanji: preveč, premalo in vmesno.355 Niti duhovni niti telesni
ekstremizem nista dobra. Zato Aristotel pravi, da je človek lahko slab na različne
načine (če pretirava ali pa ne stori nič), toda dober je lahko samo na en način — ki je
vmes. En odklon tako nastaja takrat, ko ni drugega pola, ki bi prvega držal v
zmernosti. In kot ugotavlja Aristotel, je najlažje biti v ekstremu: pretiravati ali pa
nič storiti. Zahtevno je biti vmes in delovati odgôvorno.
Šele ta naravna odgôvornost pa nato implicira tudi tisto etično odgovórnost, ki
jo običajno pripisujemo praxis. Korespondenčnost med logosom in toposom se
namreč na intersubjektivno raven prenese kot korespondenčnost med mano in
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tabo. Ker je delovanje vedno med drugimi, mora nastajati na pobudo »upoštevati
sočloveka«. Čeprav se na prvi pogled morda zdi likovna ustvarjalnost milje oddaljena
od take etične odgovornosti, pa v resnici opozarja ravno na njeno bazo v naravni
odgôvornosti. Prav zato so mnogi likovniki vselej poudarjali tudi občeloveški in
etični vidik likovne ustvarjalnosti kot nekakšen naravni odraz njihove likovne
zavesti. Tako Milan Butina pravi: »Slikarska proizvodnja je slikarjevo delovno
generično življenje, je njegov način, biti človek«. 356 Ali kot je vzkliknil Rodin:
»Najvažnejše je, da čutite, da ljubite, da upate, da drhtite, da živite. Bodite najprej
ljudje, potem šele umetniki!«357 In kot še najlepše zaokroži Vincent van Gogh: »Bolj
kot premišljujem, bolj se mi zdi, da ni nič bolj umetniškega kot ljubiti druge.« 358
Kriterij vrednotenja resnice za likovnika torej ni samo v diskurzifikaciji in
sposobnosti sistemske teoretske zaokrožitve, pač pa v praktičnem učinku, v
sposobnosti realizacije neke ideje v realnosti (logosa v toposu). »Bistvo likovne
produkcije je namreč ravno v tem, da v njej homo faber (= poeticus) dopolnjuje
homo sapiensa na ta način, da mu ničesar ne odvzema, ampak mu dodaja
pomembno dimenzijo vstopanja v stvarni svet, se pravi dimenzijo neposredne
praktične

verifikacije

duhovnih

spoznanj

in

dimenzijo

konstruktivnega

(pre)oblikovanja sveta,« zato piše Muhovič.359 Pogosto se nam sicer zdi, da so nam
stvari »v glavi« že povsem jasne in jih moramo samo še povnanjiti v sliki, vendar pa
se vselej izkaže, ko se s temi idejami praktično soočimo, da nam ni bilo jasno še prav
nič. Šele praktična artikulacija nas s to nedorečenostjo vsebin samih po sebi
brezobzirno sooči, hkrati pa nam, ko nam omogoči, da se z njimi ukvarjamo na
postopen in reflektiran način, da možnost, da te vsebine, ki so zgolj nekakšne
intencionalne regulative, razvijemo in šele zares izgradimo.360 Zato ni nenavadno, da
je v likovnem delovanju našla svojo motivacijo prav filozofija pragmatizma
(predvsem Deweyeva), ki je, kot ugotavlja James Russell, v primerjavi z
racionalizmom in empiricizmom, v razumevanju resnice povsem prestavila polje
pozornosti.361 Resnica za pragmatista enako kot za likovnika namreč ni teoretski
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absolut, ki bi ga moral z logosom motriti in od daleč spoznati (racionalizem), ali pa
bi ga moral empirično le izluščiti od zunaj (empiricizem), pač pa je v nekakšna
zbirka odgôvornih praktičnih izkustev, ki so plod reševanja konkretnih življenjskih
problemov. Pragmatistično razumevanje praxis je zato radikalno praktično, saj po
njej velja le mišljenje, ki povzroči praktično spremembo. Charles Sanders Peirce v
povsem likovnem duhu tako pravi: »Misel je bistveno dejanje.«362 Tako kot se
likovno mišljenje lahko vrednoti le po likovnih dejanjih, tako se za pragmatista
mišljenje kot tako vrednoti le po dejanjih, ki jih povzroči v prihodnosti. Prav zato,
ker filozofija pragmatizma v svoji izvorni obliki pri Deweyu, Peircu in Jamesu
prepozna tako vlogo naravne odgôvornosti, pa jo tudi mnogi likovniki, na primer
Mark Rothko, v svojih zapisih izpostavljajo kot eno redkih filozofskih smeri, ki se je
logiki likovne resnice vsaj malo uspela približati.363

Izvor in gibalo likovne ustvarjalnosti je tako kot izvor vsake ustvarjalnosti v
individualnem osmišljanju sveta. Vendar pa, dokler to ne »vstopi v življenje«,
postane realno in se v procesu praxis ne artikulira v materialnosti sveta, ni dostopno
hermenevtičnemu doživljanju. Zato pa mora prebiti okvire subjektivnosti
psihičnega dogajanja in vstopiti v objektivnost materialnega sveta. To, kar umetnika
razlikuje od drugih ljudi, zato ni toliko intenziteta notranjega doživljanja, pač pa
sposobnost, da svoje uvide nekako prevede v objektivno realnost.364
Naravo artikulacijskega postopka likovne oblikotvorne prakse je zato mogoče
reflektirati prav ob pomoči problematike prevajanja. Tu pa lahko najprej ločim dva
tipa prevoda. Prvi tip prevoda temelji na spoznanju, da nikoli ni mogoče z drugim
jezikom v celoti posredovati tega, kar je sporočeno v enem jeziku. Zato se v prevodu
nekaj nujno izgubi: pesem v prevodu ni več ista kot v izvirniku. To »klasično« obliko
prevajanja lahko imenujem prevajanje obstoječega na obstoječe ali hermenevtični prevod,
saj se tako prevajanje identificira s hermenevtičnim problemom, torej s problemom
razumevanja sporočila, ki ga nekdo pošilja. Ker se problematika tega prevajanja tiče
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hermenevtičnega problema, bom ta vidik prevajanja podrobneje proučil kasneje, ko
bom utemeljeval hermenevtične alternative.
Na tem mestu pa se bom osredotočil na drug bolj temeljni vidik prevajanja, ki
hermenevtično prevajanje pogojuje. To je prevajanje, v katerem likovno delo
nastane in se da v nalogo hermenevtičnemu prevajanju. Tako ugotavlja Gorazd
Kocijančič, da ima hermenevtično prevajanje svoj pravzor v še globljem prevajanju,
to je v »/…/ prevodu, ki se dogaja v prvobitnih globinah naše duše: o praprevodu občutenega
in nejezikovno uzrtega v diskurzivne miselne in jezikovne strukture. O praprevodu vzgibov
srca in občutja v jezikovni sistem, v katerega smo narojeni«. 365
Če je bistvo hermenevtičnega prevoda prevajanje obstoječega na obstoječe, pa
gre pri tem bolj temeljnem prevodu za prevajanje neobstoječega na obstoječe, torej šele
za artikulacijo obstoječega, ki prej še ni obstajalo. Zato bi to vrsto prevajanja lahko
imenoval oblikotvorni ali artikulacijski prevod, oziroma kar artikulacija. Pri tem
prevajanju torej ne gre za to, da bi si morali nekaj, kar že jasno artikulirano in trdno
obstoji v naši realnosti, prevesti v razumevanje, pač pa za to, da nekaj, kar je še
nerealno in zato ni dostopno še niti nam samim, še manj pa drugemu, v prvi vrsti
naredimo realno. Zato lahko nalogo artikulacije z Muhovičem vidim v tem, »/…/ da
posreduje med vsebino psihičnih dogajanj in (materialno ter čutno) obliko, ki je
potrebna, da lahko ta dogajanja vstopijo v naše izkustvo. Še več. Naloga artikulacije
je, da daje (psihičnim) vsebinam obliko na ta način, da vzpostavlja njihovi naravi
odgovarjajoče formalne (!) odnose, torej tako, da jih in-formira, če izhajam pri tem iz
izvirnega latinskega pomena besede 'informare', ki dobesedno pomeni v-oblikodajati. V procesu artikulacije tako umetnik proizvaja oziroma oblikuje materialne
ter čutne forme, ki so modalitete bivanja duhovnih vsebin na čutno-nazorni in zato
doživljajsko dostopni in preverljivi ravni. Vsakomur je pri tem takoj jasno, da bi
brez teh materialnih form ne bilo ničesar, kar bi lahko imenovali umetnost.«366
Gre torej za prevajanje nečesa, kar se nam porodi kot nekakšen meglen
navdih, zgolj slutena regulativa, v artikulirano duhovno-telesno realnost. To
prevajanje zato ne zadeva samo ontološke ravni, ki poteka med različnimi oblikami

365

Gorazd Kocijančič, O prevodu, v: Platon, Gorazd Kocijančič (prevod in spremna beseda), Zbrana
dela 1, Celje: Mohorjeva družba, 2004, s. 35.
366
Muhovič, Likovna umetnost …, n. d., s. 134–135.

č

bivajočega, pač pa sega na metaontološko raven, na kateri se nebivajoče šele rojeva v
bivajoče in izstopa iz Niča v bit.367 To ne pomeni, da nastaja dobesedno iz nič, pač
pa, če se poslužim analogije s človekom, nastane kot enkratno duhovno-telesno
bitje, ki ima identiteto, ki prej ni obstajala. Nastane v avtorstvu kot nekakšnem
roditeljstvu ali materinstvu, kjer se otrok sicer zasnuje iz obstoječih gradnikov sveta,
vendar pa se potem razvije v nekaj popolnoma enkratnega in neponovljivega, česar
ni mogoče reducirati niti na njegove »logične« niti »topične« gradnike. Ob tem se
nam sicer lahko, kot Kocijančiču, porajajo religiozne konotacije prevajanja božjega v
človeško, vendar pa teološka obarvanost tega dogajanja za razumevanje narave
likovne ustvarjalnosti ni najpomembnejša.368 Bistveno je, da ta metaontološki
prevod nastopa kot neke vrste posrednik med nebivajočim in bivajočim, neskončnim
in končnim, kar v konkretnem likovnem smislu ponazori Mark Rothko, ko pravi,
da mora likovnik vseskozi večnost prilagajati specifikam obstoječe realnosti. To
pomeni, da je likovnikova naloga, da artikulira in reducira (Rothkov izraz) vse svoje
izkušnje, spoznanja, občutja ipd. na raven senzualnega — tako, da vse to informira v
senzualnosti, ki jo v plastičnem procesu tako pregnete, preoblikuje, da bi se v njej
večnost lahko zapisala.369 Senzualnost slike je zato »indeks k realnosti« v dvojnem
smislu: na eni strani likovniku omogoči prevajanje nebivajočega v bivajoče, pri
čemer nastane slika kot izraz likovnikovega razumevanja realnosti v mediju
senzualnega; na drugi strani pa hermenevtiku ponudi, da lahko v stiku s končnostjo
senzualnosti pride v stik z večnostjo, ki se je v njej zapisala.
Kot ugotavlja pesnik in literarni teoretik Vid Snoj, sta s takim razumevanjem
likovne oblikotvorne prakse kot postopka, ki je voden kot prevod povezani dve ključni
vprašanji, ki ju želim tudi sam odpreti in nasloviti.370 (1) Prvo vprašanje je: Od česa je
vodena likovna ustvarjalnost kot prevod? (2) Drugo pa: Ali sploh lahko govorimo o
likovni ustvarjalnosti kot o delovanju v jeziku, kar termin »prevod« sugerira? S
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slednjim, ki je »tehnično« kompleksnejše, se bom podrobneje ukvarjal v naslednjih
poglavjih, ko bo govor o likovnem jeziku.
Z ozirom na vprašanje »Od česa je vodena likovna ustvarjalnost kot prevod?«
pa lahko ugotovim naslednje. Snojevo spoznanje je, da metaontološko prevajanje v
bivanje očitno ni odvisno samo od človeka in njegove diskurzivne sposobnosti, zato
nikoli ni vodeno samo s strani človeka in ni samo v »umetnikovih rokah«. Likovnik
procesa svoje ustvarjalnosti nikoli popolnoma ne nadzoruje, pač pa likovno delo, ki
se rojeva, kar nekako epifanično »posije skoz«: 371 »Jezik pesmi je pred pesnikom in
'govori' pesnika, bolj kot pesnik oblikuje in govori jezik. /…/ Pogosto se zdi, da
glasba 'prehaja skoz' skladateljevo osebo /…/.«372 Delo, ki nastaja v prevajanju, je tako
samo drugost za likovnika, se kar nekako zgodi, ga presega in ga vodi neodvisno od
lastne volje in izhodiščne namere. Likovnik sicer prevaja, vendar pa je sam bistveno
voden s strani prevoda, ki nastaja. O tem poročajo tudi likovniki sami: »Slika pride k
meni od daleč stran: kdo bi vedel, kako daleč sem jo začutil, videl, naslikal; toda
naslednji dan ne morem razbrati, kaj sem sploh naredil sam. Kako naj kdorkoli /…/
doume kaj vse sem storil — morda celo proti lastni volji.«373
Morda predstavljajo najlepši primer tega, kako prevod presega voljo prevajalca,
Michelangelovi Sužnji (sl. 32 a–d).

Sl. 32 a, b, c, d. Michelangelo Buonarroti, po vrsti: Atlas, Prebujajoči suženj, Mladi suženj, Bradati
suženj, 1531–1532, marmor, različne dimenzije (ok. 230 cm v višino), Galleria dell' Accademia, Firence.
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Ti so bili zastavljeni kot velikopotezen projekt, ki ni bil nikoli končan. Ne
glede na to, kaj je bil glavni razlog za to (spremenjene finančne in politične
okoliščine naročnikov, Michelangelovo lastno nezadovoljstvo z njimi, ali pa dejstvo,
da je bil projekt za enega človeka fizično preobsežen), pa se zdi, kot da bi Sužnji
sami nekako vodili Michelangela, da jih ni naredil tako kot si je zamislil, pač pa je
nekaj »posijalo skoz« in Michelangelu namignilo, da jih je bolje pustiti nedokončane.
Ni pomembno, ali je Michelangelo to želel ali ne, ali je bil s tem zadovoljen ali ne;
ključno je, da ga je nekaj prisililo, da je to storil in da jih mi lahko danes zato
občudujemo kot presežke.
Podoben je tudi primer Duchampovega Velikega stekla (sl. 33), ki se je razbilo
na transportu, vendar pa lahko ravno v tem vidimo tisto manjkajočo piko na i.

Sl. 33. Marcel Duchamp, Nevesta, ki jo slačijo njeni samski moški. Celo (Veliko steklo), 1915–
1923, različni materiali, 277,5 × 175,8 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia.

Morda pretiravam, če rečem, da so taki vdori, ki posijejo skoz, tisti, zaradi
katerih je likovno ustvarjanje sploh kaj vredno. Vendar ne pretiravam dosti. V
resnici se likovnik muči le zato, da bi v nekem trenutku končno prišlo do preboja, v
katerem se likovno delo kar nekako zgodi, ne da bi vedel kako, kdaj in zakaj.
Natančno identificirati vzrok tega, bi bilo seveda nesmiselno in tudi
nemogoče, saj je bistveno zanj ravno to, da ostaja neizgovorljivo drugo. Za to bi
sicer lahko iskali religiozne, psihološke, sociološke ipd. razloge. Morda je to še

najlepše nekoč ponazoril Platon v Simpoziju, z zgodbo (ki je sicer precej podobna
svetopisemskemu izgodu iz raja in na katero sem se z Erichom Neumannom že
nanašal), v kateri piše hvalnice Erosu kot tistemu bogu, ki človeka žene v iskanje
izgubljene enotnosti s svetom.374 Lik Aristofana tam ugotavlja, da človekova narava
ni bila vselej enaka, kot je sedaj, saj naj bi nekdaj bival en sam moškoženski spol.
Ker pa so bili taki ljudje premočni in so se skušali upreti bogovom, se je Zeus
odločil, da jih bo naredil slabotnejše in jih je razrezal na dvoje. Takrat pa so ljudje
začeli hrepeneti po manjkajočih polovicah, zato so skušali ponovno priti skupaj, kar
je pripeljalo do rojstva ljubezni, ki skuša iz dvojega ponovno narediti eno.
Uresničevanje te želje tako vodi prav Eros, ki je »/…/ nekaj vmesnega med bogom in
umrljivim /…/«, prav zato pa je njegova moč v tem, da »/…/ prenaša bogovom
človeške stvari in ljudem božje /…/ In ker biva v sredi med obojimi, izpolnjuje
prepad, tako da je Vse povezano samo s seboj«. 375 Na najbolj temeljni ravni je odraz
tega vodenja Erosa erotični stik, v katerem človek z »delovanjem spočenjanja« presega
svojo smrtnost. V širšem smislu pa s tako željo po nesmrtnosti Eros vodi človeka
tudi v vsakršni drugi ustvarjalnosti: »Takšni porojevalci so vsi pesniki in med
izdelovalci tisti, za katere pravimo, da so iznajditelji.« 376 Zato Platon ustvarjanje (gr.
poíesis) definira kot »/…/ vzrok, ki kakor koli vodi iz nebivajočega v bivajoče /…/«,377 s
čimer želi človek tisto, kar mu je bili nekoč neskončno blizu, sedaj pa je neskončno
drugo, ponovno privesti v bivanje, da bi zopet vzpostavil enotnost v samem sebi.
Vse, kar je moč reči o tistem, kar vodi umetnost kot prevod, je tako
pravzaprav to, da je neka podoba drugega, slutnja nečesa, kar smo že imeli, pa nam je
bilo vzeto in nas zato neizmerno privlači. »Njen postopek ni nič drugega kakor
vodenje prevoda, zato je sama v svojem zgodovinskem dogajanju zmeraj znova
najdenje postopka kot načina posredovanja drugega,« pravi Snoj.378 To, kar so nam
bogovi odvzeli, želimo nazaj, zato pa George Steiner to umetnikovo »privajanje v
bivanje« imenuje kar protistvarjenje,379 tako v smislu podobnosti kot celo
tekmovalnosti z božjim stvarjenjem. Transdiskurzivna drugost se tako na tej
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metaontološki poziciji prevajanja kaže kot nekakšen vzgib srca, ki ga likovnik začuti
in ga požene v likovno delovanje. Je nekakšen namig drugega, ki ga likovnik sprejema
v prevajanje in se nato v likovnem delu razodene kot podoba drugega (lahko jo kot
Snoj razumemo tudi teološko, kot podobo Drugega), ki se da v posredovanje
drugemu v podobi sočloveka. Zato lahko s Snojem sklenem, da je likovno delo
nekakšen prevod, ki nima prezentnega izvirnika, pač pa drugo dela prezentno, vendar ne
na način, da bi ga umsko spravilo v pojem, pač pa tako, da to drugo pokaže drugemu
(sočloveku) in v njem vzbudi odziv, ki ga nato navduši za hermenevtično prevajanje.

Sestop iz sveta misli in »uvidov srca« v realni svet, ki se dogaja v oblikotvornem
prevajanju, sugerira, da gre pri tem za jezikovno in znakovno dogajanje posebne
vrste. Umetnost je namreč prevod le kolikor govori, kot pravi Vid Snoj, zato ji kot
vsem drugim oblikam produktivnih praks objektivnost sveta stopa nasproti prav v
materialnosti jezika. Prav jezik je namreč tisti temeljni instrument ustvarjalnosti, ki
omogoča, kot pravi Karl Marx, »/…/ sestop iz sveta misli v realni svet«. 380 Teza o
likovnem procesu kot prevajanju na likovno zato posledično postavlja prav vprašanje
po tem, v kakšnem jeziku – ki očitno ni verbalni jezik – likovna umetnost sploh
govori. Pri raziskavi tega se je v izhodišču sicer mogoče nasloniti na spoznanja
lingvistov o artikulacijski naravi verbalne jezikovnosti, vendar pa bom kasneje
ugotavljal, da med verbalnim in likovnim jezikom obstojijo bistvene razlike.
Zato, da bom lahko obzorje problematike t. i. likovnega jezika odprl v njeni
likovni specifičnosti, moram torej najprej pogledati v splošno naravo jezikovnosti
kot tistega fenomena, ki človeku omogoča ustvarjalno, to je poetično,381 delovanje. Pri
tem sta pomembni predvsem dve temeljni spoznanji lingvistov o njej.
Prvo spoznanje zadeva odnos med mišljenjem in jezikom, med duhovnostjo
izraženih vsebin in materialnostjo jezikovnih znakov oziroma v izrazju semiotike,
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med označencem in označevalcem. Ker je za jezikovni »sestop« značilno prav to, da
se misli v govoru šele zares artikulirajo, postanejo realne in jih pred tem v jasni
obliki pravzaprav sploh še ni, mora biti temeljna značilnost potencialnega
jezikovnega medija to, da se lahko členi in s tem omogoči misli, da se v njem
precizira in izrazi.382 Čeprav sem bil in tudi še bom kritičen do tega, da spoznanja
lingvista Ferdinanda de Saussurea o naravi arbitrarne znakovnosti in verbalne
jezikovnosti na silo prenašamo v razlaganje likovnih in drugih pojavov, pa lahko
najdemo v njegovem naslednjem citatu zelo lepo opisano prav to posredniško
funkcijo jezika, ki je ključna tudi za likovnost: »Če misel vzamemo samo zase, je kot
nekakšna meglenica, nebuloza, kjer ni nič nujno razmejeno,« pravi. »Tu ni
nikakršnih preetabliranih idej in nič ni razločno, preden se ne prikaže jezik. Ali pa
bi nemara nasproti temu nedoločenemu kraljestvu glasovi sami zase ponudili
vnaprej omejene enote? Prav tako ne. Glasovna substanca ni nič bolj trdna in toga;
ni kalup, katerega oblike bi misel morala obvezno prevzeti, temveč je prožna
materija, ki se sama deli na razločene dele, da bi zagotovila označevalce, ki jih
potrebuje misel. /…/ Značilna vloga jezika v odnosu do misli ni v tem, da bi ustvaril
materialno glasovno sredstvo za izražanje idej, temveč je v tem, da rabi za
posrednika med mislijo in glasom, in to v takih okoliščinah, da njuna povezava
nujno pripelje do recipročnih razmejitev enot. Misel, po naravi kaotična, je
primorana, da se natančneje določi, hkrati ko se razstavi. Ni torej ne materializacije
misli ne spiritualizacije glasov, temveč gre za to nekoliko skrivnostno dejstvo, da
'misel-glas' implicira razdelitve in da jezik izdeluje svoje enote tako, da se
vzpostavlja med dvema amorfnima gmotama. /…/ vsak jezikovni izraz je majhen
člen, articulus, kjer se ideja zasidra v glasu in kjer glas postane znak ideje. Jezik je
mogoče primerjati še z listom papirja: misel je recto in glas verso; ni mogoče razrezati
recto, ne da bi hkrati razrezali tudi verso.«383
Situacija, ki jo opisuje de Saussure v navedenem citatu, po Milanu Butini – ki
je prvi sistematično proučeval značilnosti likovnega jezika kot »pravega jezika« – ni
samo kritična situacija človeka, ki se izraža v verbalnem jeziku, pač pa je tudi »/…/
temeljna in kritična situacija umetnika: ustvariti svoji zamisli adekvatno čutno
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formo in izraz«.384 Likovnik namreč v začetku sploh še nima in tudi ne more imeti
absolutno jasne ideje, kaj bi rad naredil in sporočil, pač pa ima le uvid srca, ki ga
žene, da bi se izrazil in ki ga mora z gnetenjem materiala preoblikovati v skladu z
artikulacijskimi zmožnostmi izraznega sredstva. Vsak likovnik mora zato, da bi
sploh lahko mislil, členiti medij svojega izražanja. Zato Jožef Muhovič navedeno de
Saussureovo dikcijo parafrazira takole: »Vsaka formalna enota umetniškega dela –
npr. barvna ploskev, ton ipd. – je majhen člen, articulus, v katerem se duhovna
vsebina (misel, emocija) ustavi v označevalni materiji in s katerim označevalna
materija postane znak (!) ideje; v umetnosti ni mogoče ločiti materije od duha niti
duha od materije, oz. je to mogoče samo s pomočjo abstrakcij.« 385
Ne gre torej samo za to, da v jeziku brez materije ne gre in da je potrebno
izoblikovano misel postaviti v jezikovni medij, pač pa za to, da se duh in materija,
misli in zvoki, ki sami po sebi še niso artikulirani, šele sooblikujejo v vzajemnovzročni interakciji v jeziku. Da se torej duh prizemlji in verificira, materija pa se
»semantizira« ali in-formira. Duh tako v jeziku ni več meglica in nek navdih, pač pa
postane artikulirana misel, materija pa ni več gola substanca, pač pa postane
artikulirana forma, to je in-formacija. Zato Muhovič to interakcijo ponazori v
prispodobi elipse, ki jo hkrati izrasujeta dve žarišči — žarišče duhovne
koncentracije in žarišče formalne organizacije. 386
Čeprav je taka kreativna interakcija temelj vsakega jezika, pa je res, da v
vsakdanjem verbalnem jeziku večinoma pade pod vpliv rutinizacije in kulturne
determinacije. Tudi de Saussure, ki se je zanimal izključno za verbalni jezik, zato
spoznanja o naravi odnosa med mišljenjem in jezikom nato prilagodi naravi
rutinizirane verbalnosti in zanjo značilni arbitrarni znakovosti. Ker se, kot rečeno,
njuna logika, v kolikor jo želimo prenesti tudi na polje razumevanja likovnosti in
drugih poetičnih praks, izkaže za močno problematično, bom v naslednjem poglavju
bolj podrobno naslovil prav problematiko jezikovnih in semiotičnih razlik med
vsakdanjo verbalno komunikacijo in poetično likovno komunikacijo.
Načeloma pa je oblikotvorno ali artikulacijsko prevajanje bistvo vsakega
jezika, saj je in mora biti vsak sestop iz misli v jezikovno formo v temelju poetična ali
kreativna operacija, ki se šele nato lahko tudi rutinizira.
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Drugo temeljno spoznanje o naravi jezikovnosti se zato veže prav na vprašanje,
kaj je tisto v jeziku, kar poetičnost poganja. V ta problem je mogoče vstopiti ob
pomoči de Saussureove distinkcije med jezikom (fr. langue) in govorico (fr. parole). Po
de Saussureu ta razlika označuje razliko med jezikom kot konvencionalno
določenim in družbeno determiniranim sistemom znakov (kodov, taksonomij), ki ga
zato posameznik ne more niti ustvarjati niti spreminjati, ter govorom kot
posameznikovo rabo jezika v konkretnih situacijah, ki pa lahko le pozunanji tisto,
kar je že v naprej zagotovil kolektiv. 387 Jezik je tako po de Saussureu zgolj družbena
institucija, sistem znakov, ki se sicer vzpostavi poljubno, na osnovi konvencij v
družbi, toda posameznik ga lahko le sprejme, nanj pa nima vpliva.
Delitev, ki jo de Saussure z razlikovanjem med langue in parole vzpostavi, sama
po sebi ni problematična, ravno nasprotno, je nujna in logična, enako kot je nujna in
logična v prvi točki obravnavana de Saussureova izpostavitev interakcije med
duhovnostjo in materialnostjo v jeziku. Toda, enako kot so problematične
strukturalistične aplikacije de Saussureove arbitrarne znakovnosti, ki temelji na
rutinizirani verbalni komunikaciji, na različne druge oblike jezikovnih izražanj, ki
niso tako rutinizirane, pa je problematičen tudi način, kako de Saussure in po njem
strukturalizem konceptulizirata delitev na jezik in govor.
Lingvist Noam Chomsky in filozof Paul Ricoeur zato na de Saussurea
naslovita kritiko, da je langue izoliral kot strogo zaprt in predvidljiv sistem
arbitrarnih in družbeno določenih relacij, znotraj katerih je realno nemogoča
vsakršna ustvarjalna izvirnost in nepredvidljivost. 388 S tem pa je jezik spremenil v
nekaj povsem neživljenjskega, saj je iz njega izločil prav poetične značilnosti
normalne rabe jezika, ki se še bolj poudarjeno izražajo v umetniški rabi. Te lahko
strnem kot: simbolnost, ekspresivnost in generativnost.
Ricoeur ponazori simbolno in ekspresivno naravo jezika na primerjavi dveh
tipov kultur, ki jima pravi totemičen in kerigmatičen tip. V totemičnem tipu kulture je
poudarek na jeziku kot na fiksni družbeni strukturi, ki povsem določa vsebino
jezikovnih izrazov. Taka je na primer značilnost mitov; v njih je prisoten primat
družbeno
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nespremenljivost. Zato je po Ricoeurju mogoče na kulture mita aplicirati de
Saussureovo koncepcijo langue. Toda tako ni mogoče razlagati vseh kultur. Pri
nekaterih kulturah je konvencionalna struktura šele sekundarnega pomena,
primarni poudarek pa je na dogodku, na tem, da se tradicija oznanja in s tem
neprestano na novo ustvarja. Take kulture Ricoeur zato imenuje kerigmatične kulture
(gr. kérugma – 'pričevanje, oznanjevanje'), paradigmo teh pa najde v hebrejski kulturi.
Izrazi, ki so zapisani v Svetem pismu, namreč niso enkrat za vselej pomensko
določeni s strani družbene strukture, pač pa so historični dogodki, ki niso samo del
preteklosti, ampak še vedno živijo in jih moramo zato intimno doživeti.389 Zato na
biblične jezikovne izraze ne moremo gledati kot na mitološke pripovedi, pač pa jih
moramo razumeti kot simbole ali oznanila simbolnih dogodkov, ki jih doživljamo
osebno in njihov smisel (ne le pomen!) odkrivamo vsakič znova in vsakič na nov
način. Osmišljanje takih simbolov presega vedenje in poznavanje ter terja od nas
intimno doživeto izkušnjo, ki bo vsakič znova specifična.
Simbolnost jezika tako opozarja, da kreativnost v jeziku temelji na celoti
človekovega doživljanja, tako pomenjanja kot občutenja, ter ga ni mogoče reducirati
na zaprt sistem konvencij, ki bi jih »znal« tudi avtomat. S simbolnostjo bistveno
povezana značilnost jezika je zato tudi ekspresivnost ali izraznost, saj simboli v jeziku
vedno nastopajo kot mediacija med nami in svetom, v kateri želimo nekaj, kar še ni
del jezika in še ne obstoji, izraziti in razumeti. Zato Ricoeur definira simbolizem kot
preboj nejezikovnega v jeziku, s čimer skuša opozoriti prav na to, da je jezik mesto
prevajanja pred in še ne bivajočega v bivajoče, torej mesto, kjer se »navdih srca«
nekako rodi (genesis) v realnost. Reducirati človekovo jezikovno sposobnost na raven
diskurzivnega avtomatizma je zato podobno, kot da bi plodnega naredili za evnuha.
Ti dve lastnosti jezikovnosti pa imata svoj še bolj temeljni izvor v generativni
naravi jezika. Prav ta omogoča tisto, kar socialni psiholog Michael Billig z metaforo
Rolanda Barthesa imenuje splošni paradoks jezika: »Govorec je hkrati gospodar in
suženj jezika.«390 Kot suženj govorec sicer do neke mere reciklira diskurzivno
uveljavljene koncepte in reproducira diskurz, toda kot gospodar pa je tisti, ki na
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novo ustvarja diskurz, kakršnega pred tem še ni bilo, saj sočloveku vselej sporoča
nekaj novega in jezik vselej znova izumlja.
Paradoks je torej v tem, da ustvarjamo izraze, ki jih še nikoli nismo slišali, ne
pa samo ponavljamo, kar smo slišali. In da poslušalec to tudi razume, čeprav je novo
in tega še ne pozna. Temu Ricoeur pravi »čudež jezika«, ki ga z Algirdasom
Julienom Greimasom opiše takole: »Je skrivnost jezika, toda ni skrivnosti v
jeziku.«391 To, da »ni skrivnosti v jeziku«, pomeni, da najbolj čudovita pesem govori z
enakimi jezikovnimi sredstvi kot recept. Toda prav zato pa tudi »je skrivnost
jezika«, saj ostaja skrajno nedoumljiva prav tista generativna sposobnost, da lahko z
vselej enakimi jezikovnimi sredstvi ustvarjamo na neskončno različnih načinov, to,
kar ustvarimo, pa drugi ljudje, čeprav tega v naprej ne poznajo in je za njih povsem
novo, kljub temu razumejo in doživljajo. Taka generativna moč jezika, da lahko v njem
človek ustvari in razume, kar še nikoli ni bilo slišano in prej izgovorjeno (medtem ko
avtomat tega ni sposoben, saj »kod« še ne obstoji), pa prihaja še posebej do izraza v
umetniški rabi jezika, saj je ta še bolj poudarjeno poetična. V njej gre namreč še
bistveno bolj za to, da umetnik tvori »živo tradicijo«, vzpostavlja v bralcu vsakič
novo doživetje, ne pa da inventar in konvencije družbe le mehanično udejanja.
Vse te opisane lastnosti poetične rabe jezika torej opozarjajo, da jezika (langue)
ne moremo razumeti samo kot zbirke družbenih omejitev, pač pa ga moramo videti
kot nekaj, kar nam omogoča, da smo ustvarjalni in da izrazimo neskončno količino
in kvaliteto misli. Zato je Noam Chomsky, da bi se taki ustvarjalni naravi jezika čim
bolj približal, v izhodišču svojega »kopernikanskega obrata« na polju jezikoslovja, de
Saussureovo distinkcijo med langue in parole najprej preoblikoval tako, da je jezik
opredelil kot generativno jezikovno sposobnost, govor pa kot govorno aktivnost, v kateri
prihaja na plano človekova neizmerna ustvarjalnost. 392 Ključno potrditev za tako
razumevanje je našel v dveh dejstvih: prvič, v dejstvu, da se otrok lahko nauči jezika
spontano in brez pomoči eksplicirane gramatike; ter drugič, da se z enako lahkoto
lahko nauči katerega koli jezika in ga sprejme za materni jezik. 393 Ti dve dejstvi
pričata o tem, da otrokova jezikovna sposobnost ni determinirana z družbenim
okoljem, pač pa je nekako univerzalna, pripravna za kakršno koli družbo.
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Za operativno razumevanje relacije med univerzalno jezikovno sposobnostjo
in govorno aktivnostjo pa je Chomsky nato po zgledu lingvistike Wilhelma von
Humboldta vpeljal koncepcijo t. i. generativne gramatike, ki jo je definiral v odnosu
do dveh ključnih konceptov jezikovne teorije: (1) Najprej v odnosu do delitve na
globinsko in površinsko strukturo jezika. To delitev je Chomsky prav tako aktualiziral
na pobudo von Humboldtove lingvistike, označuje pa razliko med abstraktno
obliko, ki določa pomen izraza (globinska struktura) na eni strani in vidno
organizacijo materialnega signala (površinsko strukturo) na drugi.394 Ker znanje nekega
jezika (to je t. i. jezikovna kompetenca) vključuje implicitno moč produkcije in
razumevanja neskončnega števila izrazov, mora zato generativna gramatika zaobsegati
nek sistem pravil, iz katerega se lahko generira neskončno število globinskih in
površinskih struktur za teh neskončno izrazov.395 Ta sistem pravil se deli na pravila
formacije in pravila transformacije. Prva določijo, kako se generirajo globinske
strukture, druga pa to, na kakšne različne načine se lahko globinska struktura
pretvarja v površinsko.396 To posledično pomeni, da ima lahko ena globinska
struktura mnogo različnih površinskih struktur, odvisno od tega, koliko pravila
transformacije dopuščajo. Shematsko je to mogoče predstaviti takole (sl. 34):

Sl. 34. Globinska in površinska struktura.
Na konkretnem primeru verbalnega izraza bi to izgledalo takole: formiran stavek »Rad te imam«,
lahko transformiramo tudi v stavek »Imam te rad«, pa se njegova globinska struktura ne spremeni,
čeprav se spremeni površinska. Na drugi strani pa ga ne moremo transformirati v stavek »Te imam
rad«, saj to ni slovnično pravilno, razen če stavek ustrezno razširimo (na primer »Saj veš, da te imam
rad«, »Jaz te imam rad« ipd.).

(2) Nato pa Chomsky delitev na globinsko in površinsko strukturo jezika
poveže še s centralnim pojmom v jezikovni teoriji, to je s pojmom lingvističnega
394
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nivoja ali jezikovne ravni (te so: fonološka, morfološka, sintaktična in semantična), ki
jih strne v tri glavne komponente generativne gramatike: sintaktično, fonološko in
semantično. Vsaka izmed teh ravni pomaga konstruirati generativno gramatiko tako,
da nekemu izrazu preko gramatičnega pravila pripiše strukturalni opis.397 To poteka na
naslednji način: sintaktično raven tvorijo sintaktična pravila, po katerih se
konstruirajo frazne strukture; morfo-fonemsko raven tvorijo morfo-fonemska pravila, ki
nize morfemov v fraznih strukturah pretvarjajo v nize fonemov; semantično raven
pa tvorijo semantična pravila, ki sintaktično generiranemu in morfo-fonemsko
interpretiranemu izrazu pripišejo pomen. Sintaktična raven je za generativno
gramatiko bistvena ter je edina zares generativna. Ostali dve ravni sta interpretativni,
kar pomeni, da pretvarjata tisto, kar je generirano na sintaktični ravni v fonetično
podobo ter v semantični pomen. Fonološka komponenta torej določa fonetično
obliko posameznih izrazov, ki se generira v sintaktičnih pravilih. To pomeni, da
sintaktično generiran izraz poveže z materialnim signalom. Semantična raven pa
določa semantično interpretacijo vsakega izraza in torej poveže izraz s pomenom.
Generativna gramatika, ki tako nastane, je torej sistem gramatičnih pravil, ki
pripisuje govornim izrazom strukturalne opise. To v shemi izgleda takole (sl. 35):

Sl. 35. Generativna in interpretativna raven.
Na konkretnem primeru to pomeni, da se stavek »Rad te imam« na sintaktični ravni pravilno
slovnično generira, na semantični in fonološki pa se nato interpretira. Fonološka komponenta
identificira zvočno strukturo (»r«, »a«, »d«, …), semantična pa jo opomeni (rad te imam = ljubim te).

Bistveno za razlago generativne gramatike pa je prav povezava jezikovnih ravni
z globinsko in površinsko strukturo. Ker je sintaktična komponenta edina zares
397
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generativna, Chomsky ugotovi, da sintaktična komponenta določa tako pravila
formacije, ki generirajo globinsko strukturo, kot pravila transformacije, ki globinsko
strukturo na različne načine transformirajo v površinsko.398 Na interpretativni ravni
pa se izrazi nato fonetsko in semantično interpretirajo, pri čemer je Chomskyjeva
temeljna teza, da se semantična interpretacija pripisuje direktno globinski strukturi,
fonetična pa površinskim strukturam, zato lahko, s tem, ko v različnih površinskih
strukturah prepoznamo enako globinsko strukturo, prepoznamo v njih tudi enak
pomen.399 Če soočim predhodne sheme tako dobim nekakšno univerzalno shemo
generativne gramatike jezika (sl. 36):

Sl. 36. Generativna gramatika.
Na konkretnem primeru to pomeni, prvič, da sintaktična raven določa, kako se stavek »Rad te
imam« pravilno globinsko formira in pravilno površinsko transformira (»Imam te rad«, »Te imam
rad«), ter drugič, da se različno fonološko interpretirane površinske izraze, če imajo enako globinsko
strukturo, enako semantično interpretira (»Rad te imam« = »Imam te rad«).

Tako konceptualizirana generativna gramatika je torej sistem pravil, ki določa
(1) globinske (pravila formacije) in površinske strukture jezika, odnos med njimi
(pravila transformacije), ter (2) semantično interpretacijo globinskih struktur
(semantična pravila) in fonetično interpretacijo površinskih struktur (morfofonemska pravila).400 Lingvistična kompetenca tako zahteva, da zna nekdo, ki jezik
govori in razume, tako producirati kot razumeti jezikovni izraz na vsakem izmed
teh nivojev, predvsem pa, da razume, kako se zgodi sintaktična povezava med
398
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površinsko in globinsko strukturo, ki v jeziku zvočno podobo poveže s pomenom.
To, da nekdo zna jezik, pa seveda ne pomeni, da se teh pravil zaveda, niti da bi se jih
sploh lahko zavedal, pač pa pomeni preprosto to, da je tako gramatiko intuitivno
razvil in ponotranjil, saj se drugače v jeziku ne bi znal izražati in ustvarjati. 401
Temeljna »skrivnost jezika« je namreč ravno to, da kot generativna poetična
sposobnost služi kot neizčrpen medij prevajanja nebivajočega v bivajoče.
Tako pojmovan jezik kot jezikovna sposobnost torej ni zgolj v družbi priučen
tog sistem konvencionalno določenih jezikovnih elementov (kot so leksemi in nekaj
utrjenih fraz) kot je pod langue razumel de Saussure, pač pa je od družbe neodvisen
sistem univerzalnih fleksibilnih struktur (predvsem sintaktičnih pravil), ki
omogočajo, da pride poetična narava jezika na plano.402 Relacija jezik – govor zato
tudi ni relacija družbeni jezik – individualni jezik, kot je to postavil de Saussure, pač pa
je relacija generativna jezikovna sposobnost – govorna aktivnost (sl. 37).

Sl. 37. Relacija jezik – govor.

Družbeni govor oziroma tisto, kar je kot langue pojmoval de Saussure, se zato
izgrajuje šele v interakciji med od družbe neodvisno naravno jezikovno sposobnostjo
ter individualno govorno aktivnostjo posameznikov. Šele ob prehajanju jezikovne
sposobnosti v govorno aktivnost namreč lahko ločimo različne ravni kolektivnosti
od družbe do posameznika. Tako ima neka družba svoj značilen govor, neka
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skupina v družbi svoj govor, nek posameznik svoj govor in celo vsak govorni izraz
ima svoj govor. Družbeni govor, ki tako nastaja, sicer vpliva na nove individualne
govore, vendar pa jih, prav zato, ker ti na arhetipski ravni temeljijo v od družbe
neodvisni generativni sposobnosti, ne more determinirati. Ravno nasprotno, šele
zato, ker individualni govor korenini v naravni generativni sposobnosti in ne v
družbenih konvencijah, je lahko ustvarjalen in lahko sam posega v družbeni govor.

Čeprav se morda zdi opisano razumevanje jezikovne sposobnosti in generativne
gramatike pripravno le za verbalnost, pa je pravzaprav še bolj ključno za
razumevanje narave likovnega izražanja, saj prihaja v njem kreativnost v sestopanju
iz misli v realnost še bolj do izraza. Likovni umetniki so zato svoje likovno
sposobnost vselej razumeli kot nekakšno jezikovno sposobnost s sebi lastnimi
izraznimi sredstvi.403 Vendar pa so lingvisti na njihovo uporabo termina »jezik«
gledali z nezaupanjem. V njej so videli zgolj metaforo, ki jo lahko tolerira le
najsplošnejša socialno-filozofska definicija jezika, ki pravi, da je jezik vsak pojav, ki
opravlja funkcijo komunikacije med živimi bitji, medtem ko so bili prepričani, da
strogim kriterijem »pravega jezika« tako razumevanje ne zadosti.
Zato se z likovnega stališča postavljata dve ključni vprašanji: (1), ali tudi likovni
oblikotvorni »govor« podlaga neka generativna jezikovna sposobnost, kot je to pri
verbalnem govoru; oziroma ali fenomen likovnega izražanja zadosti lingvističnim
kriterijem jezika; in (2) če zadosti, v čem so bistvene razlike med likovnim in
verbalnim jezikom, ki je paradigma »pravega jezika«.
Odgovor na prvo vprašanje bom iskal v tem podpoglavju, na drugo vprašanje
pa v naslednjem poglavju o objektu fascinacije.
V odnosu do zgornjih ugotovitev Chomskyja lahko prepoznamo dve temeljni
lingvistični zahtevi, ki jih mora nek pojav izpolniti, če želi zadostiti lingvističnim
kriterijem jezikovnosti: prvič, v njem je potrebno prepoznati sintaktični odnos med
globinsko in površinsko strukturo; ter drugič, za globinsko strukturo mora biti
mogoče določiti semantično interpretacijo in za površinsko strukturo fonološko
interpretacijo. Če strnemo ta dva kriterija, to pomeni, da je za »pravi jezik« ključno,
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da ga lahko razgradimo v jezikovne nivoje, še posebej pomembna pa je členitev v
sintaktično in fonološko jezikovno ravnino. Prva določa, kako se enote s pomenom
(npr. besede) kombinirajo v kompleksnejše pomenske celote (npr. stavke), druga pa,
kako se enote s pomenom (besede) dešifrirajo v enote brez pomena (fonemi). Ker je
sintaktična

ravnina

edina

zares

generativna,

fonološka

pa

je

predvsem

interpretativna, lingvisti prvo imenujejo primarna, drugo pa sekundarna (sl. 38).404

Sl. 38. Členitev na dve jezikovni ravni: sekundarna in primarna.

Za lingvistično pojmovanje jezika je torej z generativnega vidika bistveno, da
lahko s pomočjo členitve in kombinacije materialnih enot, ki same po sebi nimajo
nikakršnega smisla (v verbalnem jeziku so to zvoki ali fonemi), generiramo
jezikovne celote, ki nekaj pomenijo (besede in nato stavke); z interpretativnega
stališča pa je bistveno, da znamo skupku materialnih enot, ki same po sebi nimajo
smisla, pripisati nek pomen in ga osmisliti kot jezikovno celoto.
To osnovno dvojno členitveno strukturo jezika ponavadi še bolj natančno
predstavimo s pomočjo različnih jezikovnih ravnin, ki definirajo tudi raziskovalna
področja jezikoslovja: fonetika in fonologija proučujeta fizične aspekte zvoka jezika
in njihove vzorce; morfologija proučuje notranjo zgradbo besed; sintaksa proučuje
načine združevanja besed v stavke; semantika pa proučuje pomene besed (leksična
semantika) in fraz, ter kako ti v kombinaciji tvorijo pomene stavkov.
Ali obstoji torej tudi na polju likovnosti neka generativna jezikovna
sposobnost, nekakšna generativna gramatika likovnega jezika, ki v »likovnem govoru«
omogoča artikulacijo neskončno obstoječega? Ali so likovne zakonitosti, ki jih
odkrivajo in proučujejo mnogi likovniki, tudi jezikovne zakonitosti?
Kot so ugotovili gestalt psihologi, predvsem Rudolf Arnheim, tudi vizualna
percepcija oblik temelji na nekih sposobnostih, ki se sicer aktivirajo le na pobudo
konkretnih dražljajskih situacij, vendar pa so neodvisne od družbe in kulture. Nek
predmet, na primer mizo, tako lahko prepoznamo kot nek tip predmeta samo, če ga
404
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lahko umestimo v neko predhajajočo kognitivno shemo, »/…/ neko splošno vizualno
strukturo, ki jo vsebujejo vsi nam že znani predmeti ali pojavi iste vrste«. 405
Zaznavanje oblik zato ni golo pasivno sprejemanje, pač pa dojemanje strukturalnih
lastnosti, ki jih lahko vnesemo na dražljajski material.406 Te univerzalne »sheme«, ki
določajo relacije, ki morajo biti prisotne v dražljajskem materialu, da mu bomo
pripisali nek pomen in ga prepoznali – ali kot pravi Donald Hoffman, ki določajo,
kako zaznava dražljaj razdeli na dele in te dele prepozna kot dele zaznavne celote407
– je Arnheim konceptualiziral kot nazorne pojme (ang. visual concepts).
Nazorni pojmi tako na eni strani omogočajo, da lahko prepoznamo oblike, ki
jih še nismo videli, na drugi pa, da si v imaginaciji lahko zamišljamo oblike, ki si jih
še nihče ni zamislil. Prav zato pa bi lahko po analogiji z lingvistično kompetenco, ki
definira zmožnost artikulacije in razumevanja misli v verbalnem jeziku, tako
sposobnost prepoznave in imaginacije imenoval vizualna ali slikovna kompetenca.408
Lahko bi torej rekel, da so nazorni pojmi nekakšne generativne sheme, ki v
dražljajskem materialu neki površinski materialni razporeditvi pripisujejo globinsko
strukturo, s tem pa omogočajo posredovanje med senzacijo in kognicijo, med
konkretno prostorsko realnostjo in abstraktnim mišljenjem. S tem, ko različnim
površinskim strukturam pripišejo enake globinske strukture, torej na eni strani
dajejo materiji smisel, na drugi strani pa omogočajo mišljenju, da nekako vstopa v
svet realnosti in se »oprime« materialnosti.
Vendar pa je Milan Butina ugotovil, da taka Arnheimova koncepcija nazornih
pojmov še ne razloži zares generativnih zmožnosti našega zaznavanja.409 Ti pojmi
namreč niso vrojeni, pač pa so posplošeni v izkušnji. Toda slikovna kompetenca
mora biti (prav tako kot lingvistična kompetenca) na generativni ravni od tako
posplošenih nazornih pojmov neodvisna, saj mora omogočati zaznavanje in
generiranje neskončnega števila možnih nazornih pojmov, tudi za stvari, ki jih v
svetu sploh ni ali pa na njih še nismo naleteli. Nazorni pojmi, kot so »miza«, »obraz«

405

Prim. Butina, Slikarsko …, n. d., s. 268.
Prim. Rudolf Arnheim, Visual Thinking, Berkeley: University of California Press, 1997, s. 27.
407
Prim. Donald D. Hoffman, Visual Intelligence: How We Create What We See, New York: W. W.
Norton, 1998, s. 89.
408
Tudi Chomsky ugotavlja, da se v raznih zaznavnih sposobnostih, predvsem na polju vizualne
zaznave, kaže podobna generativna narava, kot jo odraža verbalna jezikovna sposobnost (prim.
Čomski, Gramatika …, n. d., s. 270–272).
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ipd., nam torej sicer omogočajo, da prepoznavamo neskončno množico različnih
miz in obrazov, toda ne omogočajo nam, da generiramo neskončno možnih nazornih
pojmov za nekaj, za kar teh pojmov pred tem še nismo imeli. To je predvsem očitno
pri otroku, ki mora nazorne pojme, kot so »miza«, »obraz« ipd., ki so za odraslega
samoumevni, šele razviti, kar pomeni, da morajo torej obstajati še neke bolj
temeljne in vrojene sposobnosti, ki otroku sploh omogočajo, da razvije nazorne
pojme, ki mu nato omogočajo prepoznavo. Podobno kot torej verbalno jezikovno
sposobnost na najbolj temeljni ravni ne tvorijo neke že pomenljive enote kot so
leksemi, tudi vizualno sposobnost na generativni ravni ne morejo tvoriti nazorni
pojmi za neke podobe (»obraz«, »drevo« ipd.), pač pa drugačni nazorni pojmi, iz
katerih se podobe šele tvorijo. To pa so »oblika«, »linija«, »točka«, »barva« ipd. Te
bolj splošne nazorne pojme je Butina poimenoval oblikotvorni nazorni pojmi, medtem
ko je tiste prve označil kot podobotvorne. Oblikotvorni nazorni pojmi so torej
vrojene sposobnosti, ki omogočajo, da se podobotvorni nazorni pojmi sploh lahko
artikulirajo, zato tvorijo nekakšno generativno raven vizualne zaznave, kar Butina
logično prikaže v t. i. generativni shemi temeljnih likovnih prvin (sl. 39).

Sl. 39. Generativna shema temeljnih likovnih prvin.

Pomembno pri tej shemi je dvoje. Najprej v zaznavnem smislu izpostavi naravne
zakonitosti interakcij med oblikotvornimi nazornimi pojmi, ki v naši zaznavi in
imaginaciji nastopajo kot nekakšna generativna sintaktična pravila formacije in
transformacije podob. Vendar pa Butina ugotovi, da taka generativna shema ni
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samo shema vizualne percepcije, pač pa je tudi generativna shema likovne oblikotvorne
prakse. Preden namreč lahko likovno delo stopi v proces vizualnega zaznavanja, ga
mora likovni umetnik najprej ustvariti na tak način, da bo lahko zaznano. To pa
pravzaprav pomeni, da mora izhajati iz enakih generativnih načel, s katerimi sicer
operira »narava« v vizualni zaznavi. Prav zato pa enaka generativna načela hkrati
nastopajo kot temelj vizualne zaznave in tudi kot baza likovnega delovanja. Tako na
primer generativno načelo svetlo-temno omogoča vizualno percepcijo prostora, hkrati
pa tudi likovno oblikotvorno konstrukcijo prostora.
Čeprav vizualna zaznava in likovna praksa na omenjeni način delita isti
generativni temelj, pa med vizualnim mišljenjem, ki se razvije v vsakdanji vizualni
zaznavi in med likovnim mišljenjem, ki se razvije v likovni praksi, obstoji bistvena
razlika. Vsak človek, ki lahko vidi, ima namreč razvito slikovno (vizualno) sposobnost,
tako kot ima razvito verbalno jezikovno sposobnost. Ta slikovna sposobnost
zaobsega na eni strani zmožnost, da podobe, ki jih gleda, lahko prepozna (pogosto
celo tam, kjer ni ničesar za videti!), na drugi strani pa tudi zmožnost, da si v
imaginaciji podobe izmišlja in prikliče v spomin. Toda ta slikovna sposobnost pa
človeku še nikakor še ne omogoča, da zna podobo, ki jo prepozna in ki si jo lahko
zamisli, tudi likovno ustvariti. Nekakšna likovna kompetenca zato poleg sposobnosti
imaginacije podob zahteva tudi sposobnost njihove artikulacije v likovnem mediju,
torej sposobnost artikulacije in razumevanja (likovnih) misli.410
Slikovna kompetenca in likovna kompetenca torej nikakor nista eno in isto.411 Če
sta izhodiščni vprašanji po funkciji prve, kaj zaznati in si zamisliti, pa je izhodiščne
vprašanje po funkciji druge, kako zaznanemu ali zamišljenemu priskrbeti oblikovno
strukturo. Prav zato pa Butinova distinkcija med podobotvornimi in oblikotvornimi
nazornimi pojmi ne opozarja samo na generativno vlogo slednjih v slikovni
kompetenci, pač pa predvsem na njihovo generativno vlogo v likovni kompetenci.
To vprašanje sicer deloma načne že Arnheim, ko koncept nazornega pojma
dopolni s konceptom reprezentacijskega pojma, s katerim opozori na razliko med
prepoznavanjem in imitiranjem: »Reprezentacijski pojmi obdelujejo ekvivalent
410
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nazornega pojma, ki ga nekdo želi reprezentirati v posebnem mediju, in najdejo
svojo zunanjo manifestacijo v potezah s svinčnikom, čopičem, dletom. Formacija
reprezentacijskih pojmov, bolj kot vse drugo, razlikuje umetnika od neumetnika.
/.../ Umetnik lahko najde obliko breztelesnim strukturam, ki jih je občutil.«412
Kljub temu pa ta Arnheimova razlika med prepoznavno in imitacijsko
sposobnostjo še ni zadostna za razlago likovne kompetence v njenem generativnem
temelju. Prav tako, kot mora namreč vizualna sposobnost temeljiti v generativni
bazi, ki je od podob neodvisna, mora biti tudi likovna sposobnost na generativni
ravni neodvisna od reprezentacije, saj lahko likovno ustvarjanje sledi njeni funkciji
ali pa ne. Ker je bil Butina sam likovnik, se je tega še kako dobro zavedal.
Oblikotvorni nazorni pojmi, ki jih je konceptualiziral, se zato od podobotvornih
nazornih pojmov tipa »obraz« ne razlikujejo le po stopnji splošnosti, pač pa tudi po
funkciji, ki jo opravljajo v mišljenju. Če nas podobotvorni nazorni usmerjajo na
slikovno mišljenje, ki mu Butina pravi podobotvorno mišljenje, saj »misli« po vsebinskih
in ne formalnih analogijah, pa nas nasprotno oblikotvorni nazorni pojmi ne
osredotočajo na prepoznavo podob, pač pa na obliko in na formalne odnose, ki
določajo neko podobo.413 Mišljenje, v katerem nastopajo ti pojmi, zato ni več
podobotvorno, pač pa oblikotvorno ali likovno mišljenje. Njegovo bistveno specifiko
lahko prikažem s pomočjo naslednjih dveh shem (sl. 40):

Sl. 40. Podobotvorno in oblikotvorno mišljenje.

412
413

Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception, Berkeley: University of California Press, 1974, s. 169.
Butina, Slikarsko …, n. d., s. 271.

č

Zaznavna pot vizualnega mišljenja, ki gre od predmeta do zaznave (leva
shema), je spontana, saj temelji prepoznavanje podobe obraza na avtomatski
identifikaciji oblike obraza, ta pa je po naravi seveda pravilna. Toda pot v obratni
ustvarjalni smeri pa ni enako spontana (desna shema). Človek tako brez težav
prepozna podobe Rafaelovih angelov (sl. 41 a, b), ko mora to podobo prekopirati, pa
naleti na težavo. Da bi lahko sam poustvaril tisto, kar sicer spontano zazna, mora
aktivno vključiti oblikotvorni sloj mišljenja, ki pa za te namene ni dovolj razvit, če
človek kot likovnik še ni zadosti izkušen. Zato kopija deluje naivno, kar pomeni, da
gre v tem primeru pot likovne realizacije mimo oblikotvornega mišljenja, izključno
preko podobotvornega v zgolj površinsko podobnost.

Sl. 41 a, b. Raffaello Sanzio da Urbino, Sikstinska madona (detajl), 1512–1514, olje na
platnu, 265 × 196 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden; kopija, neznani avtor.
V podobotvornem smislu med originalom in kopijo pravzaprav ni bistvene razlike. Toda v
oblikotvornem smislu je razlika ogromna, saj so v kopiji obrazi zabuhli, roke so polomljene ipd. (sliki
sta čb reproducirani zato, da barvne razlike ne motijo oblikovne primerjave).

To kaže, da se oblikotvornega mišljenja ni mogoče naučiti iz knjig, pač pa le v
mukotrpni vaji in udejstvovanju v likovni praksi. Vizualno lahko misli vsak, ki gleda,

likovno pa lahko misli samo tisti, ki likovno deluje. Likovnega mišljenja si za razliko
od vizualnega mišljenja človek tako ne more spontano pridobiti zgolj z gledanjem in
gibanjem v prostoru, pač pa mora izvajati likovno aktivnost z rokami. To dejstvo je
morda sicer mučno, vendar pa je tudi vir ustvarjalne moči likovnega mišljenja. Prav
zato, ker se oblika in podoba v likovni praksi ne spajata avtomatsko tako kot se v
vizualni zaznavi, lahko namreč likovno mišljenje ustvarja še ne videno stvarnost in
služi kot medij prevajanja nebivajočega v bivajoče. Likovna ustvarjalnost gre zato lahko
zaradi svoje podobotvorne odvezanosti od stvarnosti povsem legitimno mimo
podob in reprezentacije realnosti, na katero je vizualno mišljenje sicer fiksirano.
Tako generativno likovno sposobnost, ki je shematizirana v Butinovi
generativni shemi temeljnih likovnih prvin, pa je mogoče razumeti kot zares jezikovno in
pokazati, kako se strukturira v odnosu do različnih lingvističnih komponent ali
nivojev generativne gramatike. Zato jo je mogoče tudi preoblikovati v povsem pravo
generativno likovno jezikovno gramatiko. Butina o tej možnosti razmišlja takole:414
Vsako sliko je mogoče podobno kot stavek sistematično razčleniti na posamične
oblike, ki nosijo nek pomen. To so nekakšne »likovne besede«, ki so v celoto
»likovnega stavka« (likovne kompozicije in likovnega prostora) funkcionalno povezane
preko določenih načel likovne kompozicije in likovnega prostora. To pa pomeni, da
imamo pravzaprav opraviti z nekakšno sintaktično ravnjo in sintaktičnimi pravili
likovnega fenomena. Prav tako pa je vsako sliko tako kot stavek mogoče razčleniti
tudi na temeljne enote brez pomena. Če so to v primeru verbalnosti zvočne enote
ali fonemi (gr. fon – 'zvok'; zato v verbalnem jeziku govorimo o fonološki ravnini), pa
so to v primeru likovnosti svetlobne enote (svetlostne in barvne) ali fotemi (gr. fos –
'svetloba'), zato pa tam Butina to ravnino imenuje fotološka. Na to ravnino pa postavi
prav oblikotvorne nazorne pojme (barva, svetlo-temno, točka in linija), saj ti enako
kot fonemi v verbalnem jeziku sami po sebi nimajo nikakršnega pomena, so samo
svetlobne razlike, imajo pa enako kot fonemi neko minimalno doživljajsko vrednost,
ki jim omogoča morfološko-sintaktično povezovanje v oblikovne in sintaktične
celote, ki jih nato lahko semantično osmislimo. To je mogoče po analogiji s
tvorjenjem stavka pokazati takole (Butina zaradi narave likovnosti, drugače kot
lingvisti, fotološko raven imenuje »primarna«, sintaktično pa »sekundarna«) (sl. 42):
414
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Sl. 42. Členitev na dve likovni jezikovni ravni: primarna in sekundarna.

Po analogiji z razčlenitvijo verbalnega fenomena v jezikovne ravni lahko zato
to storimo tudi z likovnim fenomenom (sl. 43):415

Sl. 43. Ravni likovnega jezika.

Fotološko raven tvorijo oblikotvorni nazorni pojmi kot temeljne generativne
sposobnosti najmanjših enot likovnega jezika, ki so brez pomena, vendar pa lahko
orisujejo enote s pomenom. Zato jim Butina pravi tudi temeljne orisne likovne prvine.
Morfološko raven nato tvorijo pravila, ki povedo, kako se gradijo jezikovno
ustrezne »likovne besede« (oblike), kar zaobsega artikulacijo oblik različnih
možnosti in s takimi ali drugačnimi lastnostmi (likovnimi spremenljivkami).
Sintaktično raven nato tvorijo pravila, ki povedo, kako se oblike ustrezno
kombinirajo, da dobimo prepričljiv »likovni stavek«. To pa zahteva dve vzporedni
ravni usklajevanja oblik: v likovno kompozicijo ali diagramatsko razporeditev oblik
415
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po ploskvi formata in v likovni prostor ali iluzijsko razporeditev oblik v globino
formata. Pravila, ki določajo kompozicijsko usklajevanje oblik, so kompozicijska
pravila ali principi likovnega komponiranja (npr. zlati rez), pravila, ki usklajujejo
gradnjo likovnega prostora pa prostorski ključi (npr. linearna perspektiva). Raven
kompozicije še bolj specifično zaobsega dva tipa kompozicijskih relacij: odnose med
oblikami in odnose oblik do celote formata. Zato lahko razločujemo tudi dva tipa
principov likovnega komponiranja: principe vzpostavljanja povezav med oblikami
(npr. princip podobnosti, kontinuacije, bližine ipd.) in principe vzpostavljanja
povezav med oblikami in formatom (npr. zlati rez, muzikalična sorazmerja ipd.)
Semantična raven likovnega jezika pa naposled zaobsega pomene (oz. bolje,
smisle) likovnih besed in likovnih stavkov. Pri tem pa je pomembno opozoriti, da
ostaja likovna semantika bistveno bolj odprta kot semantika vsakdanjega verbalnega
jezika, saj ne zaobsega zgolj rutiniziranega vedenja in prepoznavanja podob, pač pa
zahteva širše kreativne zmožnosti doživljanja likovnih izraznih sredstev. Zato
prihaja v njej simbolni preboj nelingvističnega še bolj do izraza. Ker se ta problem
semantične specifičnosti likovnih izrazov tiče razlik med vsakdanjim in poetičnim
jezikom, bom to problematiko sicer podrobneje naslovil v naslednjem poglavju.

Sl. 44. Generativna gramatika likovnega jezika.
Shema generativne gramatike likovnega jezika se od sheme generativne gramatike vsakdanjega
verbalnega jezika (sl. 36) razlikuje po tem, da vsebuje povezavo med semantično in fotološko
komponento, kar nakazuje, da je relacija med globinsko in površinsko strukturo likovnega izraza
drugačna od relacije med globinsko in površinsko strukturo vsakdanjega verbalnega izraza. O tem
več kasneje, ko bo govor o bistvenih razlikah med vsakdanjim verbalnim jezikom in poetičnim
likovnim jezikom (primerjaj podpoglavje Forma kot vmesnost).
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Te likovne jezikovne ravni lahko sedaj poskušam razčleniti v komponente
generativne gramatike likovnega jezika na naslednji način (sl. 44): generativna
jezikovna sposobnost, ki podlaga likovnikovo oblikotvorno delovanje, vsebuje
temeljne likovne prvine kot nekakšen ontološki temelj likovnega jezika. Vsaka od
teh prvin pa določa dvoje: neko minimalno semantično vrednost, ki usmerja osnovni
način, kako se bo vsako likovno delo kot konkretni govorni izraz semantično
interpretiralo, in nek spekter univerzalnih sintaktičnih pravil formacije in
transformacije. Te likovniku omogočajo, da v likovnem delovanju artikulira
neskončno možnih del z neskončno površinskimi strukturami in prevede v bivanje
neskončno nebivajočega. Če ponazorim na primeru. Slikar ima na primer »vzgib
srca«, da bi naslikal izjemno prepričljivo iluzijo realnega prostora. To splošno
semantično interpretacijo, ki je v tej »viziji« le nejasna meglica, omogoča doseči
predvsem generativna sposobnost svetlo-temno, ki ima svojo minimalno
semantično vrednost prav v tem, da je, kot je rekel slikar John Constable, »sila, ki
tvori prostor«. Vse različne artikulacije, ki bodo na osnovi te sposobnosti nastale,
bodo imele zato tako osnovno semantično interpretacijo. Dve temeljni pravili
formacije na osnovi svetlo-temnega sta na primer modelacija in gramatika svetlotemnih ekranov. Ker pa se ti dve pravili lahko transformirata na neskončno načinov,
niti dve sliki, čeprav uporabljata enako pravilo formacije in imata zato enako
globinsko strukturo, nista enaki tudi po površinski strukturi, saj imata drugačen
»prstni odtis«. Podobno velja za vse druge temeljne likovne prvine.

Likovno oblikotvorno delovanje torej vselej izrašča iz univerzalne in generativne
likovne jezikovne sposobnosti. Na osnovi povedanega je zato mogoče tudi v sferi
likovnega govoriti o jeziku v »pravem« smislu, zato pa tudi razumeti relacijo likovni
jezik – likovni govor (likovna sposobnost – likovna aktivnost) na podoben način kot v
verbalni konverzaciji. To pomeni, da obstoji najbolj splošna baza likovnega jezika, ki
je neka univerzalna in od družbe neodvisna naravna sposobnost v smislu
Chomskyjeve generativne gramatike. Ta omogoča, da se v individualnem likovnem
govoru nato artikulira neskončno možnih likovnih del. Pri tem pa nastanejo v
interakciji med likovno jezikovno sposobnostjo in individualnim likovnim govorom
tudi stopnje različnih splošnosti družbenih govorov. To je tisto, čemur običajno

pravimo likovni slogi. Jezikovna sposobnost se zato dviga v družbeno realnost preko
različnih nivojev splošnosti, od kulturnega sloga neke dobe, preko sloga neke skupine,
sloga umetnika do sloga posameznega dela (sl. 45).

Sl. 45. Relacija likovni jezik – likovni slog.

Prav ti družbeno uveljavljeni načini likovne artikulacije na različnih ravneh
splošnosti pa so tisto, kar lahko imenujem primarni diskurz v ožjem smislu. Kot
primarni diskurz tako lahko opredelim modele preteklih likovno-jezikovnih
struktur, v katerih so se utrdili načini, s katerimi so umetniki razrešili problem
prevajanja neobstoječega v obstoječe in ki jih je mogoče razbrati iz preteklih
likovnih del. Te je mogoče nato posplošiti v slogovne modele različnih ravni
splošnosti, od generativne ravni likovnega jezika, preko kulturnih slogov,
individualnih slogov, do slogovnega modela samega posamičnega likovnega dela.
Tisto, kar te likovne primarne diskurze bistveno razlikuje od diskurzov, ki so
vezani na polje verbalne jezikovnosti, pa je naslednje. Likovna oblikotvorna praksa
kreira nekaj, kar v svetu še ne obstoji, tako da posega v prostor. Zato pa v njej tudi
diskurz ni toliko opredeljen z dimenzijo časovnosti, v kateri se artikulira diskurz
verbalno-jezikovnega medija, pač pa ga bistveno okarakterizira prav dimenzija
prostora, v kateri se artikulira likovni jezik. Primarni diskurzi v likovni umetnosti
zato niso v času zapisane socialne konvencije in mentalni arbitri, ki narekujejo v
družbi pomene in na njih temelječe socialne postopke, ki se »spodobijo« misliti in
govoriti, pač pa so v prostoru artikulirani dejavniki, ki kažejo, kako je mogoče
vzbuditi neko celovito psihofizično doživljanje in rešiti nek likovno-prostorski
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problem. Niso diskurzi, ki povejo pomen umetnine (v času), pač pa diskurzi, ki kažejo
načine, kako umetnina je (v prostoru). Kažejo, kako je umetnina nastala kot pred
tem še neobstoječa prostorska prezenca in kako umetnina v tej svoji prostorskomaterialni konfiguraciji vzbuja določena psihosomatska doživetja. So torej nekakšni
deiktični diskurzi, ki kažejo, kako so umetniki v preteklosti izkoristili naravne
zakonitosti psihosomatike, z namenom, da bi razrešili določene likovne probleme.
Vsak likovnik se med svojim razvojem sooči s takimi slogovnimi primeri
preteklih dob. Ob tem pa se mi zdi, da teorija umetnosti prepogosto napačno
razume, kakšen je likovnikov odnos do njih in na kakšen način nanj vplivajo. Teorija
jih večkrat razume kot restriktivne sheme, ki likovnike pri njihovi kreativnosti
bremenijo in ovirajo. Toda likovni slogi niso zapisani v gramatičnih učbenikih in
slovarjih, v katerih bi zapovedovali konvencije, ki jih moramo vedeti in za vsako
ceno upoštevati. Ker niso za-povedani v času, pač pa po-kazani v prostoru, se
ponujajo umetnikom v sedanjosti bolj kot nekakšni zgledi. Likovni slogi ne nastajajo
v interpretaciji, pač pa se utrdijo kot preverjeni oblikotvorni načini v toku samega
prevajanja nebivajočega v bivajoče. Zato se lahko iz njih sodobni umetniki tega
likovnega artikuliranja in posledičnega vzbujanja specifičnih psihosomatskih stanj
predvsem učimo, ne pa si z njimi sveta v interpretaciji podredimo. To pa tudi
pomeni, da primarni diskurzi niso nekaj, s čimer bi družba subjekte, subjekti pa svet
povsem obvladovali, pač pa gre le za moduse likovnih pristopov, ki lahko sodelujejo
v sicer neskončno raznolikem preoblikovanju sveta in usmerjajo človeka v njegovi
intimni likovni odgovornosti.
Tako vlogo slogov kot primarnih diskurzov po mojem mnenju zelo dobro
okarakterizira Pablo Picasso, ko pravi, da je likovnik v resnici sam sebi največja
nevarnost pri zaviranju ustvarjalnosti, saj se hitro zapre v sheme, ki si jih postavi sam
in ne v sheme, ki mu jih postavi pretekla umetnost. To je še posebej pogosto, če je z
nekim slogom zelo uspel.416 Zato je najslabše, kar likovnik lahko stori, da kopira
sebe, saj ga to zapira v začaran krog samozadostnosti. Na drugi strani pa lahko
ravno s »kopiranjem« drugih, razvije zmožnosti, ki jih iz sebe ne bi mogel. »Kopirati
druge je nujno, toda kopirati sebe je obžalovanja vredno,« zato pravi Picasso.417
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Picasso na svoj nenavaden način torej osvetli dvojno vlogo slogov. Na eni
strani izpostavi njihovo bistveno kreativno vlogo, ki je v tem, da likovniku služijo
kot zgledi reševanja likovnih problemov. Na drugi strani pa izpostavi tudi sloge kot
opozorilo, čemu se je potrebno v likovni ustvarjalnosti izogniti. »Brez dvoma je za
likovnika koristno, da pozna vse oblike umetnosti, ki so bile pred njim ali so
sočasno z njim. To namreč omogoča, da najde neko vzpodbudo ali pa tudi prepozna
napake, ki se jim mora poskušati izogniti,« pravi.418 Ker se vsak likovnik zaveda, da
bistvo likovne ustvarjalnosti ni v golem upoštevanju norm in nepremišljenem
sledenju preteklih strategij, pač pa v tem, da uspe izumiti izvirne načine izumljanja
novih strategij (ne sme se zgledovati se po slogu, pač pa mora izumljati slog), v preteklih
diskurzih tako nikoli ne vidi okovov, ki bi se mu vsiljevali, pač pa na njih gleda kot
na svetila in opozorila, ki mu kažejo, kako uspešni ali neuspešni so bili pretekli
likovniki v izumljanju strategij likovnega jezika. Na osnovi teh zgledov se zato
likovnik lahko predvsem uči likovnega mišljenja in razvija lastno likovno kompetenco
za izumljanje novih slogov. To pomeni, da je proučevanje arhetipičnih načel
likovnega jezika na primerih del drugih likovnikov še posebej pomembno za
likovnikov razvoj lastne ustvarjalnosti.419 Prav to spoznanje bom zato v zadnjem delu
disertacije vzel za izhodišče razvitja posebne metode inter-aktivne likovne
interpretacije, ki bo namenjena likovnikom in razvijanju likovne kompetence.
Tisto, kar likovniku omogoča, da sloge izkorišča na tak kreativen način, pa je
prav generativna likovna jezikovna sposobnost. Čeprav slogi vplivajo na vsak nov
rojevajoči se individualni likovni govor, pa ga, prav zato, ker ta na generativni ravni
temelji v nečem biološko univerzalnem in od družbe neodvisnem, ne determinirajo,
pač pa ravno nasprotno, individualni likovni govor v te sloge lahko posega in jih
spreminja. Prav zato, ker je likovna sposobnost univerzalna in generativna, se
likovnik iz preteklih diskurzivnih shem lahko povsem neobremenjeno uči.
Ker so slogi torej nekakšni likovni jezikovni modeli različnih ravni splošnosti, pa jih
je mogoče poleg vertikalne delitve po splošnosti, razlikovati tudi lateralno, v odnosu
do različnih ravni likovnega jezika. Torej glede na to, katere izmed teh posameznih
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ravni zaobsegajo (od morfologije in likovnih spremenljivk, barve do kompozicije in
likovnega prostora), predvsem pa glede na to, kako te ravni v njih stopajo v interakcijo.
To pa tudi pomeni, da pod sloge ne sodijo le t. i. vizualni ali skopični režimi, kakor
sloge večinoma razume teorija umetnosti, pač pa gre za celovite likovne režime, ki
zaobsegajo strategije in njihovo interakcijo med vsemi ravnmi likovnega jezika ter
vsemi ravnmi izkušanja, tako vizualnega kot taktilnega.420 Nanos poteze tako na
primer hkrati vpliva na kompozicijo, kompozicija pa hkrati rojeva materialnost
površine. Zato nam Rembrandtov slog ne kaže samo tega, kako je Rembrandt
skopično načrtoval prostor in kompozicijo, pač pa tudi, kako je s taktilnim
nanosom barve na likovni prostor in likovno kompozicijo neposredno in pogosto
tudi nenadzorovano vplival.
Opisana interakcija zato opozarja tudi na to, da neka slogovna optična shema, ki
jo lahko analitično razberemo iz artefakta – na primer kompozicijska ali prostorska
konstrukcija – nikoli ni v celoti načrtovana v naprej, pač pa se vselej sooblikuje v
konfrontaciji z intuitivno manipulacijo materiala v potezi. Dilema o tem, kako (naj)
likovno delo nastaja, ali po poti intuicije ali po poti strogega načrtovanja, je zato
napačna. Kot rečeno zgoraj, likovni ustvarjalni proces ni voden samo s strani
človeka, pač pa vanj posega marsikaj, kar likovnik ne more predvideti, saj lahko
pride na plano le v stiku z materialom. Zato, četudi je shema začrtana v izhodišču,
bo v končanem delu preoblikovana, saj jo vdor neobvladljivega nujno preoblikuje.
Charles Bouleau, ki obravnava zgodovinski razvoj »skrivne geometrije slikarjev«, to
pokaže na primeru stenske slike Henrija Matissa Pariški ples (sl. 46).421 Ko naredi
njeno formalno analizo (sl. 48), se pri tem zaveda, da Matisse kompozicijske
strukture ni načrtoval na tak način, kot jo lahko sam izlušči. Bouleau poudari, da
želi le razložiti globinsko strukturo, ki jo je mogoče identificirati in iz katere lahko
črpa navdih tudi drug likovnik, nikakor pa ne skuša sugerirati, da je tako shemo
Matisse konstruiral v naprej in ji popolnoma podredil vse nadaljnje poseganje.
Matisse je sicer za to sliko naredil mnogo študij in skic, toda, ko se je lotil končne
slike, o strategiji dela, ki se je je poslužil in ki označuje njegov način dela nasploh,
pravi takole: »Na koncu sem vzel tri petmetrska platna, enake velikosti kot stena,
420
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ter se nekega dne, oborožen s koščkom oglja, pritrjenim na konec dolge bambusove
palice, odločil, da celo stvar narišem naenkrat. Bilo je, kot da me vodi neki ritem v
meni. Površino sem imel kar v glavi. Toda, ko sem končal z risanjem in začel
polagati barve, sem moral spremeniti vse prej načrtane forme.« 422

Sl. 46. Henri Matisse, Pariški ples, 1932–1933, olje na platnu, leva: 339,7 × 441,3 cm, sredina:
355,9 × 503,2 cm, desna: 338 × 439,4 cm, Barnes Foundation, Merion, Philadelphia.

Sl. 47. Henri Matisse, Pariški ples, 1. verzija, 1931–1933, olje na platnu, leva: 340 × 387 cm,
sredina: 355 × 498 cm, desna: 333 × 391 cm, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Pariz.

Sl. 48. Bouleaujeva analiza slike Pariški ples.
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Optične slogovne sheme, ki jih lahko nekako izluščimo iz likovnega dela, so
zato zelo redko neki v naprej dani recepti, ki striktno določajo, kako naj se delo
realizira. Zato ne govorijo o dejanskem modelu, ki ga je umetnik uporabil pri gradnji
likovnega dela in ki bi ga mentalno konstruiral v naprej, pač pa predstavljajo zgolj
abstrakcijo globinske strukture, ki jo lahko v delu naknadno razberemo, nastala pa
je v interakciji med miselnim načrtovanjem in spontano intuicijo, ki se rojeva v
materialnem stiku s potezo.423
S stališča interakcije med različnimi jezikovnimi ravnmi v nekem likovnem slogu je
med likovnimi principi posebej zanimiva perspektiva — tudi zato, ker je v teoriji
večinoma vzbujala največ zanimanja. Zato jo lahko vzamem za primer.
Fenomen perspektive razkriva posebno interakcijo med strategijami sintakse
likovne kompozicije in strategijami sintakse likovnega prostora, ki v svetu teorije sicer
veljajo za povsem ločene. »Realnost ploskve« je namreč, kot pravimo, obratno
sorazmerna z »realnostjo prostora«. Perspektivo zato s teoretskega stališča običajno
obravnavamo zgolj kot orodje za gradnjo iluzije prostora, ki je povsem neodvisno od
kompozicijskih načel in diagramatskega razporejanja oblik po formatu. Posledično
zato raziskovalci perspektivične gradnje – kot je na primer Martin Kemp 424 –
nepravilnosti v renesančnih slikah, ki se ne skladajo z vnaprej določenimi
teoretskimi pravili perspektivične konstrukcije, avtomatsko pripišejo neznanju
likovnika, da bi naredil pravilno perspektivično konstrukcijo.
Toda tisto, kar se s strogo teoretskega stališča morda zdi kot neuspeh, je
lahko v resnici z likovnega jezikovnega stališča uspešno vzpostavljena interakcija
med dejavniki prostorske in kompozicijske konstrukcije, v kateri je nekonsistentna
uporaba perspektive posledica odločitev o površinski razdelitvi formata. To zelo
jasno pokaže likovnik Richard Talbot, ki za potrebe lastne likovne ustvarjalnosti
raziskuje zgodovino in razvoj linearne perspektive. Če teoretike zanima, ali je
perspektivična projekcija v nekem delu »pravilno« izvedena, pa Talbota kot
likovnika zanima predvsem, kako je avtor likovno delo realiziral kot jezikovno
celoto in kako se v to celoto vpleta perspektivična konstrukcija. »Navsezadnje
imamo opraviti s ploskimi podobami, ki imajo svojo lastno integriteto in ne z
423
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reprezentacijami, ki so samo nadomestki za realne stvari in prostore,« pravi. 425 Zato
perspektivičnih nepravilnosti nima za napake, pač pa za znak tega, da obstojijo v
celoti likovne forme razlogi, ki opravičujejo te nepravilnosti. Na različnih
primerih426 tako pokaže, da običajno teoretsko pojmovanje perspektive zgolj kot
orodja za gradnjo iluzije prostora ni ustrezno, saj odločanje o perspektivični
konstrukciji v likovnih delih vselej temelji na »/…/ konstantni interakciji med
diagramatskimi in prostorskimi aspekti perspektivične konstrukcije«. Perspektiva je
tako vselej kompozicijsko vpletena in zahteva odločitve o razporeditvi ploskev po
površini. Šele zaradi te ambivalentne narave pa lahko perspektiva, kot pravi Talbot,
služi kot načelo, s katerim likovnik prevede kreativno misel v stvarnost. Tako je za
mnoge slike, v katerih običajno vidimo zgolj primere enoumne perspektivične
konstrukcije – to so na primer Masacciova Sveta trojica, della Francescovo Bičanje
Kristusa (sl. 49) in Leonardova Zadnja večerja – značilno, da svojo vsebino izražajo
ravno s kontrapunktom (včasih tudi s konfliktom) prostorskega ključa perspektive
in kompozicijskih načel, ne pa, da le shematsko uresničujejo logiko perspektive.
S svojim pristopom Talbot torej razkriva stališče do preteklih slogov, ki je
lastno vsakemu likovniku, teorija umetnosti pa ga pogosto ne razume. Likovnika
namreč pri preteklih likovnih delih ne zanima, koliko so logična in konsistentna s
slogovnimi šablonami, pač pa, kako so narejena v vsej svoji slogovni paradoksnosti.
Perspektiva (ali katerikoli drug likovni princip) za likovnika zato nikoli ni nek
izoliran predpis, ki bi ga bilo potrebno na vse ali nič spoštovati, pač pa gre za
jezikovno strategijo, ki se mora vzajemno z drugimi, teoretsko morda izključujočimi
se vidiki likovnega dela, preoblikovati z ozirom na jezikovno celoto, ki nastaja.
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Sl. 49. Piero della Francesca, Bičanje Kristusa, ok. 1455, olje in tempera na lesu, 59 × 82 cm,
Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.

Primarni diskurzi kot načini likovne jezikovne organizacije likovnih artefaktov torej
bazirajo v generativni likovni sposobnosti, zato pa zadevajo pokazovanje na
različnih ravneh likovnega jezika in na različnih ravneh slogovne splošnosti. To
izhajanje primarnih diskurzov iz generativne matrice likovnega jezika pa je mogoče,
kot ugotavlja Jožef Muhovič, v logičnem smislu (in ne v smislu realnega toka
likovnikovega delovanja!) reflektirati tudi s pomočjo aksiomatske metode. Prav
aksiomatska organizacija se namreč – čeprav je v strogo formaliziranem smislu
doma v svetovih logike – v svojem splošnem bistvu razkriva kot tisto, kar v življenju
omogoča nenehen prirastek kvalitete življenjskih form: življenje razkriva
aksiomatizacijo kot strategijo kompleksifikacije.427 Glavna odlika aksiomatske metode je
tako prav v tem, da s svojim operativnim lokom omogoča tisto, kar je bistvo
generativnosti v življenju: prvič, da v oblikotvornem smislu iz sistema nekih
generativnih izhodišč, to je aksiomov, izgradimo vso kompleksnost realnosti; in
427
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drugič, da v hermenevtičnem smislu neko realnost razložimo s temi generativnimi
predpostavkami. Aksiomi so tako v epistemološkem smislu rezultati spoznavanja, v
ontološkem smislu pa so prav generativne in operativne predpostavke realnosti. V
oblikotvornem

smislu

je

aksiomatskost

zato

causa

essendi

realnosti,

v

hermenevtičnem smislu pa njena causa cognoscendi.428 Zato aksiomi nikoli niso zgolj
arbitrarne konvencije, pač pa so posplošeni izrazi temeljnih naravnih pogojev
delovanja in razumevanja, ki so bili do sedaj reflektirani.
Aksiomatizacija in ustvarjalnost drug drugega zahtevata, to pa se še posebej
kaže v relaciji med aksiomatskostjo in jezikovnostjo, saj je, kot rečeno zgoraj, bistvo
jezika ravno v poetični artikulaciji nepredvidljivih vsebin in oblik, ki jih svet še ni
videl. Tako lahko generativne temelje likovnega jezika (temeljne likovne prvine)
povsem upravičeno vidimo kot nekakšne likovne aksiome: »Samo zato, ker so slikarska
izrazila na tako visokem nivoju splošnosti, lahko izrazijo vse posebne in subjektivne misli, ki
si jih je slikarjev duh sposoben izmisliti in zamisliti.«429 Bistveno je torej, »/…/ da je prav
aksiomatska stratifikacija likovne ustvarjalnosti tista, ki s svojo odprtostjo in
mnogoplastnostjo umetniku na vsakem nivoju posebej in v kombinaciji vseh nivojev
najbolj učinkovito omogoča izraziti njegovo individualnost, originalnost in
enkratnost;«430 temeljne likovne prvine so zato abstraktni in deduktivni aksiomi
likovne ustvarjalnosti po svoji naravi, pa če se likovnik tega zaveda ali ne, kar pomeni,
da imamo z njimi na eni strani opraviti kot z generativnimi (eksistencialnimi)
fundamenti likovnega jezika, na drugi pa kot z gnoseološkimi rezultati spoznanj o
naravi likovnega jezika. Na prvi ravni temeljne likovne prvine torej razumemo kot
likovna izrazna sredstva, na drugi pa kot abstraktne kategorije likovnega mišljenja.
Same likovne aksiome pa lahko bolj specifično delimo na dve kategoriji.
Temeljne likovne prvine Muhovič imenuje formalni likovni aksiomi, saj nastopajo kot
univerzalna generativna izhodišča likovne gramatike in ontološke predpostavke
likovnega jezika. Poleg njih pa imamo opraviti tudi z aksiomi, ki so operacionalne
narave, zato jih Muhovič imenuje operacionalni likovni aksiomi, ti pa zaobsegajo tisto,
kar sem zgoraj s Chomskyjem identificiral kot pravila formacije in pravila
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transformacije. Pri operacionalnih aksiomih gre torej za zavest o zakonitostih
operiranja s formalnimi likovnimi aksiomi, ta zavest pa je zaobsežena v morfoloških
in sintaktičnih pravilih likovnega jezika. Praktične posledice operacionalnih
likovnih aksiomov so na eni strani oblike, na drugi strani pa morfološke in
kompozicijske operacije s temi oblikami. Na skupnem temelju generativnih
formalnih in operacionalnih aksiomov lahko posledično nastane neskončno
nepredvidljivih konkretnih likovnih del, ki se zato v svoji likovni jezikovni
organizaciji »/…/ obnašajo kot specifični aksiomatski sistemi«.431
Ko generativnim pogojem likovnega jezika »prištejemo« ta neskončni izrazni
potencial, pa dobimo aksiomatski sistem kot generativno transformacijsko matrico »/…/ v
kateri je s pomočjo določenih predpostavk, definicij in pravil mogoče kreativno
razvijati vnaprej nepoznane posledice«. 432 Tako dobljen likovni aksiomatski sistem
tako sestavljajo naslednje »plasti« (sl. 50): 1. formalni aksiomi (temeljne orisne
likovne prvine), 2. definicije (likovna morfologija), 3. operacionalni aksiomi ali
morfološko-sintaktična pravila (pravila morfološke formacije in pravila sintaktične
/prostorske in kompozicijske/ transformacije), 4. izrazi sistema (likovna dela). Prve
tri plasti tvorijo generativno likovno gramatiko, zadnja plast pa doda konkretne
realizacije, ki iz gramatike izhajajo.

Sl. 50. Likovni aksiomatski sistem.
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Baza takega aksiomatskega sistema je likovni jezik kot sistem odprtih likovnih
pojmov (generativna gramatika), njegov izraz pa konkretno likovno delo. V dviganju
iz univerzalnega v partikularno zato lahko sledimo različne ravni splošnosti
slogovnih manifestacij od likovne jezikovne sposobnosti k likovni aktivnosti: od
kolektivnega sloga, preko indvidualnega avtorskega sloga do sloga, ki je lasten
konkretnemu likovnemu delu. Te slogovne ravni postopoma definira vse bolj
zamejen in zaprt izbor aksiomov in njihovih izpeljav. Na ravni likovnega jezika je
prisotna popolna odprtost, zato ta raven zaobsega vse možne likovne izraze.
Kolektivni slog nato tvori tak izbor formalnih in operacionalnih aksiomov, ki združi
možnosti končnih izrazov v okviru nekega kolektivnega sloga, na primer
impresionizma. Pri individualnem slogu se ta izbor še omeji in zapre ter je zato z
njim mogoče zajeti le dela enega posameznika, na primer Moneta. Na koncu tega
procesa pa pridemo do sloga, ki ga definira takšen izbor in izpeljava aksiomov, da je
možno pod njihovo okrilje postaviti zgolj eno delo, na primer Monetove Lokvanje
(sl. 138). Nekemu konkretnemu likovnemu delu je tako mogoče pripisati slogovne
sheme različnih splošnosti: od kolektivnega sloga, ki ga delo deli z drugimi deli neke
dobe, preko individualnega sloga, ki ga delo deli z drugimi deli avtorja, do sloga, ki
je lasten zgolj temu delu.
Precej nazorno ponazoritev take aksiomatske organizacije likovnih artefaktov
so izpeljali računalniški strokovnjaki, ki so raziskovali oblikovne gramatike (ang. shape
grammars).433 Čeprav so ti proučevali le likovna dela, ki jih je mogoče zelo
matematično in šablonsko dekodirati (npr. Mondrianova /sl. 51 / in Mirojeva), pa so
načeloma ponazorili, kar velja prav za vse likovne forme: to je, da so zgrajene na
nekih bazičnih formalnih predpostavkah, ki se transformirajo preko nekih
operacionalnih morfološko-sintaktičnih pravil. Ko so te formalne in operacionalne
aksiome izbranih del odkrili, so nato oblikovali računalniške programe, ki so
simulirali kvazi-mondrianske, kvazi-mirojevske ipd. slogovne variacije.
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Sl. 51. Aksiomatizacija Mondrianovega slikarstva.

S tem pa so računalniški strokovnjaki pravzaprav pokazali, na kakšen način
generativna narava likovnega jezika likovniku omogoča, da lahko vstopi v jezikovno
strukturo kateregakoli že ustvarjenega likovnega sloga in ustvarja v njem. 434
Likovnik gramatiko nekega sloga namreč dekodira tako, da na eni strani prouči
njegove bazične formalne predpostavke, na drugi strani pa njegove operacionalne
mehanizme. Likovnik to seveda počne v veliki meri intuitivno, organsko, zato lahko
v primerjavi z računalnikom, ki je zmožen proizvajati le precej šablonske formulacije
kvazi-Mondrianov, kvazi-Mirojev ipd., razvije izjemno artikulacijsko kompleksnost.
Pri tem ni odveč opozoriti tudi na to, da se likovnikova poustvarjalna sposobnost
tudi ne konča v »optiki«, pač pa seže tudi na polje tistih ravni likovnega jezika, na
primer v potezo, nanos barve ipd., kamor računalnik nima dostopa. Eden izmed
briljantnih ponarejevalcev je bil na primer David Stein, ki je bil pri svojih
poustvaritvah različnih likovnih slogov tako spreten, da ni uspešno kopiral samo
obstoječih del, pač pa je v izjemno zapletenih slogih, kot sta Matissov in Chagallov,
celo ustvarjal nova dela take kvalitete, da so celo strokovnjaki nasedli njihovi
avtentičnosti. To pomeni, da je Stein dosegel uvid v naravo slogov, v katerih je
ustvarjal, na ravni njihove globinske jezikovne strukture, ne pa samo na ravni naivne
površinske podobnosti — in zato je bil zares prepričljiv.
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Seveda pa fundamentalno bistvo likovne ustvarjalnosti ni v posnemanju in
ustvarjanju likovnih del v že obstoječih primarnih diskurzih, saj to na nek način
zmore tudi ustrezno zakodiran avtomat, pač pa v ustvarjanju novih originalnih
slogovnih okolij. Ker pa je to v precejšnji meri plod intuicije in občutka, feelinga, ki
se rojeva v stiku z materijo in ki ga avtomat nikoli ne more imeti, pa lahko to počne
le človek, čeprav tega niti sam ne more zares voditi in razumeti. Zato velja za konec
razglabljanja o slogih in aksiomatski organizaciji likovnega jezika poudariti tisto, kar
je pri generativni gramatiki poudaril že Chomsky: tako kot je generativna
gramatika, ki jo reflektira lingvist, le približek realni gramatiki, ki vodi človekovo
jezikovno aktivnost, tako je tudi tisto, kar človek o aksiomatski naravi likovne
ustvarjalnosti spozna, le približek realnosti resnične likovne sposobnosti. Če bi
človek o generativnih in aksiomatskih temeljih svojega jezikovnega delovanja lahko
vedel vse, bi namreč lahko tudi zakodiral avtomat, ki bi deloval kot deluje sam. To
pa kot razmišlja Ernst Gombrich na srečo ni mogoče: »Kako naredi umetnik
odločilni preskok od tega, da zgolj meša (pastiche) sloge, do tega, da svobodno
izumlja slog? /…/ Velja si zapomniti, da, če bi lahko dokončno odgovorili na to
vprašanje, bi lahko zgradili robota Rafaela. Seveda ni nikakršne nevarnosti, da bi se
to lahko kdaj zares zgodilo.«435 Tako kot torej otrok intuitivno razvije in ponotranji
generativno gramatiko v kompleksnosti, ki daleč presega vsakršno lingvistovo
sposobnost, da bi vse njene vidike zapisal v učbenik, tako tudi likovnik ponotranji
generativno likovno gramatiko do kompleksnosti, ki daleč presega vsakršno
likovnoteoretsko eksplikacijo in vpis v računalnik. Bistvena odlika teoretske
»papirnate« aksiomatizacije likovnosti zato ni v tem, da lahko spozna in
diskurzificira vse njene skrivnosti, pač pa v tem, da pokaže celovitost, izhajanje in
interakcijo jezikovnih ravni likovnega dela, ki jih večinoma sicer obravnavamo
ločeno, kot da bi bile neodvisne. Lahko pokaže, kako jezikovna celota dela temelji
na določenih generativnih likovnih izhodiščih, kako se nato oblike s potezami iz te
generativne baze tvorijo kot morfološke celote in kako nato te celote stopajo v
interakcijo dveh ravni sintakse, ki sta si na prvi pogled v konfliktu, vendar pa je prav
njun konflikt za likovno prakso ključen. Aksiomatska metoda likovno delo tako
obravnava kot celovit izraz interakcije med vsemi jezikovnimi ravni, ne pa samo kot
izoliran prepis katerega izmed pravil likovnega jezika.
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V prejšnjem poglavju sem ugotovil, da je mogoče tudi na polju likovnosti prepoznati
generativne zakonitosti jezikovnosti, ki po kompleksnosti v ničemer ne zaostajajo
za verbalno jezikovnostjo. Kljub tem enakim strukturnim členitvam verbalnosti in
likovnosti, ki obe postavlja na isto raven jezikovne kompleksnosti, pa se vsakdanji
verbalni jezikovni izraz in poetični likovni jezikovni izraz pomembno razlikujeta.
Zato se bom sedaj osredotočil prav na jezikovne in semiotične razlike, ki poetična
likovna sporočila odločilno razlikujejo od vsakdanjih verbalnih sporočil. Zakaj
poudarjam besedi »poetična« in »vsakdanjih«? Zato, ker moram opozoriti, da
komunikacijske razlike prečijo splošno delitev verbalni jezik – likovni jezik le, v
kolikor se pokrijejo tudi s posebno delitvijo vsakdanji jezik (verbalni, vizualni …) –
poetični jezik (pesniški, likovni …). Med vsakdanjo rabo verbalnega jezika in pesniško
rabo verbalnega jezika je namreč s stališča komunikacijskih intenc v resnici večja
razlika kot med pesniško rabo verbalnega jezika in likovnim jezikom. 436
Razliki, ki ju bom spremljal, sta torej predvsem dve: (1) različnost
komunikacijsko-jezikovnih intenc med vsakdanjim verbalnim izrazom in poetičnim
likovnim izrazom ter (2) različna semiotična tipologija odnosa med označencem in
označevalcem v njiju.437 Oziroma če se poskušam z Gumbrechtom in Steinerjem za
vzpodbudo vprašati bolj lirično: Kaj je tisto, kar nas v objektu fascinacije navdušuje?
Na kakšen način nas klicalec, ko pride na naš prag, pokliče?

č
Človek biva v dveh sferah eksistence, ki sem ju s Paulom Ricoeurjem imenoval sfera
biosa, torej narava, in sfera logosa, torej družba. Ker korenini generativna jezikovna
sposobnost, ki poganja človekovo ustvarjalnost, v sferi biosa in ima arhetipske
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temelje, ki presegajo diskurzivne pogoje eksistence, lahko posledično naša dejanja
sfero logosa in diskurzivne mere izražanja spreminjajo, namesto da so jim zgolj
podrejena. Ricoeur zato ugotavlja, da posameznik v svojem delovanju sočasno vselej
izgrajuje dve identiteti, ki ju lahko prepoznam tudi kot dva pola človekovih dejanj
nasploh: idem-identiteto in ipse-identiteto (sl. 52).438

Sl. 52. Dve identiteti človekovih dejanj.

Tako kot ima človek neko identiteto enakosti (lat. idem – 'enak'), ki posameznika
na temelju družbenih konvencij veže z drugimi ljudmi ter ga definira kot njim
enakega (vsi smo »enaki pred zakonom«), tako tudi neko človekovo dejanje v okviru
diskurzivnega polja, ki določa pojmovno-jezikovno mero za njegovo enakost, lahko
velja za enako drugemu dejanju. Toda tako kot sta dva človeka lahko le enaka, nikoli
pa ista (lat. ipse – 'sam'), saj vsak človek na temelju svojih generativnih zmožnosti, ki
mu jih je dala narava, izgradi neko svojo enkratno istost (smo sicer del otočja, pa
vendar vsak svoj otok439), pa je tudi vsako človekovo dejanje v prvi vrsti nek časovno
in prostorsko enkraten posamični dogodek, ki ga ni mogoče nadzorovati in
predvideti. Dejanje je zato mogoče diskurzivno nadzorovati in ponoviti samo kot tip
dejanja, zato pa ni absolutno ponovljivo, pač pa je relativno ali diskurzivno ponovljivo.
Vsako dejanje se torej tako kot človek artikulira kot nekakšna vmesnost med
dogodkovno izvirnostjo in neponovljivostjo ter diskurzivno tipičnostjo in
ponovljivostjo — med singularnim dogodkom in družbeno strukturo.440 Taka
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osnovna dinamika med diskurzivnim in transdiskurzivnim, ki jo lahko spremljamo v
vsakem jezikovnem dejanju, pa ima v različnih dejanjih – kot rečeno me bo zanimala
predvsem primerjava med vsakdanjim verbalnim in poetičnim likovnim izražanjem –
različen karakter. Način, kako se to razmerje vzpostavi, je namreč bistveno odvisen
od jezikovne funkcije in vrste komunikacije, ki ji je dejanje namenjeno — v kateri
nastaja in ji služi. Zato pa moram, če želim premisliti to razmerje v likovnih delih,
najprej premisliti jezikovno funkcijo in vrsto komunikacije, ki ji ta služijo.
Filozof Nelson Goodman, ko spremlja razvoj jezikovnih sistemov, ugotavlja,
da se je v nekaterih človekovih delovanjih zaradi nujnosti čim učinkovitejšega
sodelovanja med ljudmi pojavila potreba po vzpostavitvi mehanizmov čim lažje
komunikacije, ki bi omogočili fiksiranje in prenašanje pomena neodvisno od omejitev
materialnosti časovno-prostorskega trenutka. To se je zgodilo predvsem v vsakdanji
ter znanstveni (verbalni in vizualni) komunikaciji. Tako transcendiranje materialnosti
komunikacije je omogočil proces t. i. alografskosti, ki inteligibilne in pomenonosne
lastnosti nekega dejanja opredeli kot bistvene ali konstitutivne, lastnosti, ki so vezane
na način artikulacije in proces, ki jih je naredil, pa kot nebistvene ali kontingentne.441
Goodman zato dejanja, ki temeljijo na alografskosti in omogočajo olajšano
komunikacijo, imenuje alografska, sam pa jih bom v navezavi na spoznanja iz drugega
dela disertacije (primerjaj podpoglavji Logos in topos – realnost in virtualnost ter Med
dvema vrstama znakovnosti) imenoval modeli. Model je torej tako dejanje, v katerem
se je dvojnost med formo in vsebino, dogodkom (ipse-identiteto) in tipom (idemidentiteto) jasno razločila in eksplicirala. Ta razdelitev se nato lahko utrdi tudi kot
notacija, to je kot nek kodirni postopek, ki sistematizira kriterije enakosti zapisa (ang.
score), ki se zato lahko javlja v različnih manifestacijah, ki so vse enako delo.

n. d., s. 187). Izjave za Foucaulta tako niso samo nekaj konvencionalnega (kot je langue), pač pa so
predvsem individualizirane (kot je parole), zato pa jih tudi ni mogoče ponavljati brez vsakršne večje
izgube pomena, kot je to značilno za čiste strukture v nekem sistemu diskurza. To pomeni, da so
izjave hkrati elementi sistema (tipi ali sheme), ki jih je mogoče reproducirati, hkrati pa so posamičnosti,
za katere je značilna enkratnost situacije in nereproduktibilnost pomena: »Izjava (énoncé) stoji torej
nekje med ekskluzivno enkratnostjo énonciation in ponovljivostjo salva significatione jezikovne ali
logične ali kakorkoli še k sistemu pripadajoče sheme. V več različnih énonciations se lahko izrazi en
in isti énoncé, nasprotno pa se lahko v različnih ponovljenih in gramatično pravilno tvorjenih stavkih
(phrases) z enakim smislom izrazi en vsakokrat različen énoncé.« (prav tam, s. 188–189)
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Vendar pa tako lajšanje transmisije pomena ni smoter vsake komunikacije.
Določene oblike komunikacije (lahko jih imenujem poetične) so ostale v službi bolj
celovitega doživljanja, zato pa v njihovih dejanjih ni prišlo do ostro določene
konvencionalne delitve med bistvenim pomenom in nebistvenimi materialnostmi,
saj je ravno način artikulacije materialnosti tisti, ki v pomembni meri občutja in
doživetje aktivira. Ker je zato v taki komunikaciji ključno vlogo ohranil tudi
oblikotvorni proces artikulacije, Goodman dejanja take komunikacije imenuje
avtografska, sam pa jih bom v navezavi na spoznanja iz drugega dela disertacije
imenoval artefakti. Za artefakte je torej značilno ravno nasprotno kot za modele:
zaradi poudarka na procesu artikulacije njihova dogodena prezentnost stopi v
ospredje in se ne potopi v ozadje. Ker v artefaktih zato ne pride do umetne delitve
med bistvenim in nebistvenim, pa se med pomenom in materialnostmi vzpostavi
nekakšno ozračje »provokativne nestabilnosti«, v katerem prezenca teh dejanj
predira njihov pomen in obratno. Obliko komunikacije z artefakti, v katerih se
prezenca nekako »preliva« preko semantičnega pomena in ga »moti«, lahko zato
označim kot obliko otežene komunikacije. Otežene pa seveda le v tem smislu, kot
rečeno že zgoraj, da nam je danes izjemno težko stvari ne brati in predvsem občudovati.
Goodman skuša razliko med alografskim in avtografskim prenesti tudi v polje
umetnosti, pri čemer loči alografske in avtografske umetnosti. Za primer prvih daje
glasbo in literaturo, saj lahko ob predpostavki, da izvajamo povsod enak zapis (ang.
score), ki v različnih izvedbah definira enako delo, bistvo njunih del ponavljamo,
izvajamo in reproduciramo v neskončno različnih variacijah ali manifestacijah.
Nasprotno pa je za avtografske umetnosti, med katere umesti likovno umetnost,
značilno, da ni mogoče pokazati na nobeno lastnost dela in je postaviti kot bistvene,
za drugo pa reči, da ni bistvena. Lahko bi rekli, da so vse lastnosti bistvene in ker je
empiričnih lastnosti, ki jim ima neka stvar neskončno, potem je bistvenih lastnosti
neskončno. Prav zato pa je avtografska umetnina tudi absolutno enkratna in
neponovljiva, saj ne obstoji nikakršna konvencija, ki bi določila: enako delo mora
imeti te in te lastnosti, ostale pa se lahko zanemari.442

442

Kot sicer ugotavlja Goodman, se ena izmed najbolj očitnih razlik med enimi in drugimi vrstami
umetnosti kaže v odnosu do možnosti njihovega ponarejanja. Likovno delo, na primer Rembrandtovo
sliko, je mogoče ponarediti in ponaredek prodajati »kot-da-je-original«. Toda Beethovnove simfonije
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Čeprav je res, da je otežena komunikacija še posebej specifična za likovno
umetnost, pa tako enoznačen prenos razlike med alografskim in avtografskim v
polje umetnostmi kot ga naredi Goodman, po mojem mnenju ni ustrezen. Zato
želim opozoriti na tisto, na kar je v kritiki Goodmana opozoril že filozof Gerard
Genette. Genette opozarja, da tudi skladba ali pesem ne moreta niti nastati brez
artefaktne izvedbe (saj lahko nastaneta le v artikulaciji materije), niti ju ni mogoče
brez izvedbe doživljati, pač pa morata biti manifestirani kot dogodka, ki nas
prevzameta s svojo prisotnostjo in »zasičenostjo« (ang. saturation), kjer vsaka
podrobnost šteje.443 Čeprav je s stališča vedenja logično bistvo glasbe morda res v
abstraktnem notnem zapisu (oz. v idealni imanenci, kot temu pravi Genette), pa je v
doživljajskem smislu tudi za skladbo, tako kot za likovno delo, ključno to, da se jo
doživlja v manifestaciji, ne pa da se jo le abstraktno »bere«. To pa velja za vsako
umetnino: ni je mogoče niti ustvariti, če se sočasno ne artikulira v izvedbi, niti je ni
mogoče doživljati, če ni izvedena. Umetnina, ki bi bila zgolj alografska, tako sploh
ni mogoča, saj ne bi mogla funkcionirati kot objekt fascinacije: bila bi namreč kot
pojem samo misljiva — bila bi lahko le hipotetična.
Za razliko od Goodmana torej želim poudariti dvoje. Najprej, da je vsaka
umetnina (tudi tista, ki jo Goodman označi kot alografsko) v svojem bistvu nujno
avtografska, saj vse umetnine lahko nastanejo in so doživete le v manifestaciji. Zato
so vse umetnine – naj bodo slike, pesmi, skladbe – v končni instanci pravzaprav
artefakti, ki komunikacijo otežujejo, ne pa jo lajšajo.
Vendar pa želim po drugi strani prav tako opozoriti, da ima vsaka umetnina
(tudi tista, ki jo Goodman označi za avtografsko) nujno tudi nekakšne alografske
dimenzije. To se kaže v tem, kot pravi Genette, da je identiteta avtografskih umetnin
kljub temu nekako vztrajna, čeprav ni trajna. Nek likovni artefakt moramo namreč
biti sposobni v toku ustvarjanja in tudi v toku doživljanja identificirati kot en in isti
artefakt, ne glede na to, da se s časom njegova fizična imanenca (Genettov izraz za
avtografsko delo) zaradi takih ali drugačnih nepredvidljivih vplivov spreminja.444
99). Možno je sicer ustvariti simfonijo in jo lažno pripisati Beethovnu, enako kot je mogoče neko
novo sliko lažno pripisati Rembrandtu. Toda neke konkretne simfonije, za katero se ve, da je
Beethovnova, ni mogoče ponarediti kot je mogoče ponarediti neko konkretno Rembrandtovo sliko.
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Podobno kot morajo biti alografske umetnine torej nekako »imanencirane«, tako
morajo biti tudi avtografske umetnine transcendirane.445
To transcendiranje likovnih del pa se dogaja prav v oblikotvornem procesu
njihovega nastanka in v hermenevtičnem procesu njihovega doživljanja. Zato se
postavlja

vprašanje,

kaj

to

transcendiranje omogoča. Omogoča ga

prav

likovnojezikovna narava likovne oblikotvorne prakse, ki je bila obravnavana zgoraj.
Likovnikovo delovanje namreč nujno zahteva odločanje, da se neke jezikovne
lastnosti likovnega dela, ki tekom ustvarjalnega procesa nastajajo, ohrani, da se
druge spremeni, ker še niso zadovoljive in da se tretje vnese na novo. V likovnem
delu likovnik zato vselej gradi neko hierarhijo likovnih artikulusov tako v odnosu
drug do drugega kot do celote likovne kompozicije, ki nastaja. Z vsakim
artikulusom se namreč hkrati omeji in regulira polje možnosti za vse nadaljnje
artikuluse, ki se bodo pojavili, ti pa prav tako nazaj vplivajo in spremenijo status
prejšnjih. Prav zato pa so slike, enako kot pesmi, na eni strani nepredvidljive, saj niti
pesnik niti likovnik ne vesta, kakšno bo delo, ki bo nastalo. Hkrati pa lahko, ko
pesem in slika enkrat že obstojita, v njima preberemo neko hierarhično urejenost.
Oblikotvorni proces lahko prav zato tudi skozi različna likovna dela »potegne«
neko slogovno rdečo nit in jih na osnovi določenih jezikovnih značilnosti poveže. 446
H Guernici (sl. 53) tako z oblikotvornega stališča ne spada le končna slika, pač pa
tudi skice zanjo in v tem primeru celo posamezne oblikotvorne faze, ki kot
avtonomni artefakti sicer sploh ne obstojijo, jih je pa fotografsko dokumentirala
Dora Maar. Skice za Matissov Pariški ples (sl. 54) kot stojijo same po sebi tako morda
res ne definirajo dela, kot pravi Goodman, pač pa so delo, toda z oblikotvornega
stališča lahko v njih vseeno prepoznamo logične jezikovne stopnje na poti h
končnemu delu, v katerih likovnik preučuje in preigrava različne jezikovne
strukture (morfologijo, kompozicijsko razporeditev ipd.).
kar v času nastanka ni bilo del njega ali pa mu odvzame kaj, kar je bilo del njega. Pri tem nastane
»modus transcendence«, ki mu Genette pravi delnost imanence, ki ga še vedno obravnavamo kot
izvorno delo (prim. prav tam, s. 161). To naravno spreminjanje, ki nekako naravno doustvarja likovno
delo, zato na poseben način postaja del njegovega bistva. Tako Miloška Venera ni bila vedno brez rok,
vendar pa si danes težko predstavljamo njeno kvaliteto brez te pohabljenosti. Grški kipi so bili
pobarvani, pa jih vseeno imamo za bele, in ta belina je za nas pomemben vir njihove kvalitete. Skrajni
primeri tega posega transdiskurzivnega, pa so prav tisti vdori, ko narava prepreči, da bi delo nastalo
ali ostalo tako kot si ga je zamislil umetnik (prim. Michelangelovi Sužnji, Duchampovo Veliko steklo),
vendar pa ta nenadzorovan poseg danes smatramo kot del njegove nujne kvalitete.
445
Prim. prav tam, s. 8–9.
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Sl. 53. Guernica, faze 1–4, fotografirala Dora Maar.

Sl. 54. Henri Matisse, skice za Pariški ples, 1932, Barnes Foundation, Merion, Philadelphia.

Razlika med alografsko umetniško ustvarjalnostjo (npr. pesniško) in
avtografsko umetniško ustvarjalnostjo (npr. likovno) torej ni tako prepadna kot želi
postaviti Goodman. V pesmi lahko med abstraktnim zapisom in artefaktno izvedbo
sicer lažje ločimo kot v likovnem delu ter zato pesem tudi prevajamo v različne
jezike. Vendar pa vsi dobro vemo, da prevajanje pesmi nikakor ni tako preprosto
kot prevajanje vsakdanjih verbalnih izrazov (npr. recepta, pravil za britje ipd.;
primerjaj kasneje podpoglavji Kaj hočejo likovna dela od nas? in Hermenevtični postopek
srečevanja z neizgovorljivim), saj so doživljajsko ravno tako kot likovni artefakti

bistveno odvisne od jezikovno specifične materialne artikulacije. Zato pesmi niso
modeli, saj jih moramo prav tako kot likovna dela doživljati kot artefakte.
Na drugi strani pa lahko tudi v likovnih artefaktih identificiramo neko
hierarhično jezikovno organizacijo. Zato je mogoče tudi likovno delo tako kot
pesem vendarle do neke mere »prevesti«. Likovna kompetenca tako likovniku na
primer omogoča, da naredi transkript likovnega dela v drug prostorski medij (npr.
slike v tapiserijo), kar stori tako, da naredi rez med lastnostmi, ki jih bo prenesel (ki
jih torej ima za bistvene) in lastnostmi, ki jih bo zanemaril. 447 Pri tem sicer ne
nastane isto delo, pač pa novo likovno delo, vendar pa to kljub temu zahteva
alografski vpogled. Podobno se zgodi tudi, ko želi likovnik vstopiti v nek slog in
ustvarjati v njem: znati mora prebrati njegove bistvene značilnosti, enako kot mora
znati gastronom izluščiti ključne sestavine neke jedi, ki jo okuša.
Da ima tudi likovna praksa do neke mere notacijsko naravo, se je na nek način
zavedel tudi Goodman, zato pa ločuje med notacijsko shemo in notacijskim sistemom.
Notacijska shema je tisti pogoj, ki ga lingvisti postavljajo kot kriterij jezikovnosti in
ki mu, kot smo videli zgoraj, zadosti tudi likovni jezik. Dva bistvena kriterija jezika
sta v Goodmanovem izrazju kriterija sintaktične ekvivalentnosti in disjunktivnosti ter
sintaktične končne diferenciranosti.448 Prvi kriterij se nanaša na to, da vsaka oznaka iste
osnovne enote brez pomena, torej »črke«, velja za enako drugi, ne glede na način,
kako je zapisana; ter da neka oznaka ne more hkrati pripadati dvema različnima
»črkama«. Drug kriterij pa zahteva, da je mogoče neko »črko« končno zamejiti in jo
ločiti od druge.449 Pri tem pa je notacijska shema sintaktično zgoščena, če je med
katerikoli dve »črki« mogoče postaviti tretjo in tako v neskončnost. 450
Ker pa je bistvo vsakega jezika, da vzpostavlja relacijo med sintakso in
semantiko, pa se mora v jeziku notacijska shema povezovati s poljem semantičnih
referenc, pri čemer dobimo jezikovni sistem.451 Ta jezikovni sistem pa je lahko
notacijski le, če poleg tega, da zadošča sintaktičnim kriterijem, zadosti še
semantičnim kriterijem, kot sta semantična nedvoumnost in disjunktivnost ter končna
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Prim. prav tam, s. 52.
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semantična diferenciacija. Prvi kriterij pomeni, da neka oznaka ne sme imeti več
referenc v različnih časih in v različnih kontekstih, oziroma, v skrajnem primeru, da
je ne sme vsak človek doživljati po svoje, pač pa, da mora obstajati nek univerzalen
slovar jasnih pomenov.452 Drugi kriterij pa se nanaša na to, da sistem ne sme biti
semantično zgoščen, to je tak, da je v njem mogoče med dve referenci postaviti neko,
za katero ne moremo določiti, ali se neka jezikovna oznaka na njo nanaša ali ne.
Razliko med nenotacijskim in notacijskim jezikovnim sistemom je mogoče
najlažje prikazati na razliki med analognim in digitalnim sistemom.453 Ta je v tem, da so
prvi vselej sintaktično, pogosto pa tudi semantično, zgoščeni, medtem ko digitalni
sistemi ne smejo biti ne eno ne drugo. Seveda pa, ker stoji na poti strogi
notacijskosti v notacijskih sistemih samo semantična zgoščenost ne pa tudi
sintaktična zgoščenost, to pri analognih sistemih ne implicira umanjkanja vsakršne
jezikovne diferenciacije, saj drugače ne bi imeli analognih merilnih naprav.
Če v odnosu do problema notacije primerjam vsakdanji jezik (predvsem
verbalni, pa tudi vizualni), ki lajša komunikacijo, in poetični jezik (predvsem likovni,
deloma pa tudi pesniški), ki je oblika otežene komunikacije, tako lahko ugotovim
naslednje. Ne eden ne drugi nista notacijska in digitalna sistema v najstrožjem
smislu, saj ne zadostita semantičnim kriterijem notacije. Tako vsakdanjim izrazom
kot poetičnim oblikam namreč ni mogoče pripisati enoumnih semantičnih
pomenov, saj so pogosto dvoumni in jih doživljamo na različne načine. Vendar pa je
za vsakdanji jezik vseeno bolj značilno limitiranje k digitalnemu — saj prav digitalni
sistem komunikacijo najbolj olajša (zato postaneta v znanosti, ko določimo
znanstvenim terminom in shemam enoumne pomene, verbalni in vizualni jezik
prava notacijska sistema). Na drugi strani pa je za poetični likovni jezik značilno
limitiranje k analognosti, ker ta komunikacijo otežuje. Likovno delo tako sicer
zadosti sintaktičnim kriterijem notacije, saj ga je mogoče sintaktično diferencirati
na različne jezikovne ravni, vendar pa je za razliko od vsakdanjega (verbalnega,
vizualnega) izraza zanj značilno, da je tako kot analogni sistem sintaktično zgoščeno.
To pomeni, da v njem ni mogoče ničesar odpisati kot nepomembnega, saj vsak
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detajl šteje. Prav to pa je tisto, kar razlikuje modele od artefaktov. Če lahko iz
vsakdanjega stavka ali vizualne podobe nebistvene dele odstranimo, pa tega ne
moremo narediti v likovnem delu. Ali kot pove slikar Henri Matisse, ko pravi: »V
sliki bo sleherni del postal viden in bo imel vlogo, glavno ali stransko. Vse tisto, kar
v sliki ni koristno, je potemtakem škodljivo.«454
Tako sintaktično diferencirano, a hkrati zgoščeno naravo likovnega dela je
mogoče ponazoriti, s tem, da likovni artefakt razumemo kot organizem. V
organizmu namreč lahko govorimo o diferenciaciji na različne organe izmed katerih
so nekateri vitalni, drugi pa ne. Vendar pa to ne pomeni, da je mogoče organizem
reducirati samo na vitalne organe, saj v njem prav vsaka najmanjša dlaka služi
organizaciji celote in preživetju organizma. Vsaka redukcija še tako nevitalnega
organa organizem prizadene in mu oteži preživetje. Toda če parafraziram Matissa,
enako kot organizmu ne moremo ničesar odvzeti, pa mu tudi ne moremo ničesar
dodati. Vsak tujek zmoti delovanje celote organizma, četudi se sam po sebi ne zdi
neškodljiv. Povsem enako pa velja za likovni artefakt. Sintaktično ga sicer lahko
diferenciramo na elemente, ki so bolj ali manj bistveni, toda vseeno pa iz njega ne
moremo reducirati nobenega detajla niti mu ničesar ne moremo poljubno dodati.

Delitev na alografsko in avtografsko, modele in artefakte opozarja na dvoje. Kot
prvič opozarja na razlikovanje jezikovnih dejanj glede na komunikacijsko funkcijo,
ki jo izpolnjujejo. Komunikacijski procesi imajo torej različne funkcije, na kar je že
davno opozoril lingvist Roman Jakobson, ko je pisal o jezikovnih funkcijah, ki so
vezane na posamezne dele komunikacijskega procesa:455 funkcija, ki je usmerjena v
kontekst in k referentu, je referencialna, denotativna ali kognitivna; funkcija, ki se
osredotoča na pošiljatelja, je emotivna ali izrazna; funkcija, ki je osredotočena na
sprejemnika sporočila, je konotativna; funkcija, ki se osredotoča na fizični in
psihološki stik, je fatična; funkcija, ki se osredotoča na kod, je metajezikovna;
funkcija, ki se osredotoča k načinu artikulacije samega sporočila, pa je poetska. Glede
na prepoznanje teh funkcij je Jakobson tako prišel do spoznanja, da ima v vsakdanji
454
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komunikaciji glavno vlogo sicer res »oblikovanje idej« (torej referencialna funkcija),
da pa ta prevlada še ne dovoljuje lingvistiki, da bi zanemarila ostale funkcije v drugih
vrstah komunikacij. V odnosu do te tipologije se zato bistvena razlika med
modelom in artefaktom kaže v tem, da prvi na glavno mesto postavlja referencialno
funkcijo, na zadnjo pa poetsko, drugi pa poetsko postavi ravno na prvo mesto.
Kot drugič pa iz te različnosti komunikacijskih funkcij izhaja, da lahko
jezikovna dejanja v komunikaciji posredujejo različne vrste informacij, pri čemer pa
smo v zahodni kulturi tisti tip informacije, ki je vezan na privilegirano denotativno
funkcijo (torej denotiran intelektualni pomen), posvetili kot edino primeren, ostale
vrste informacij pa smo potisnili v ozadje.
Informacijski teoretik Abraham Moles je zato, da bi pozabljen celovit
informacijski potencial sporočil ponovno pritegnil v ospredje zanimanja, v
semiotično teorijo vpeljal posebno distinkcijo med dvema vrstama informacij,
semantično in estetsko.456 Sporočila, ki jih posredujemo v vsakdanjem komuniciranju in
v znanosti, se osredotočajo izključno na posredovanje denotiranega intelektualnega
pomena, zato je tako vrsto informacije Moles poimenoval semantična informacija. Za
sporočilo, ki večinoma prenaša semantično informacijo, velja, da je za nas toliko
manj informativno, kolikor več o njem vemo in če imamo o njem popolno vedenje,
potem ne nosi več nikakršne informacije. Če nekaj že poznamo, zato nimamo več
potrebe, da bi se s tem še srečevali. Ko slišimo novico na radiu, je ne bomo poslušali
še enkrat — razen, če je prvič nismo dobro razumeli.
Toda vse informacije pa nimajo take narave. Ko se seznanimo z nekim
sporočilom, kot je likovno delo, to za nas ne izgubi aktualnosti, pač pa ravno
obratno, bolj kot ga spoznavamo, bolj skrivnostno postaja. Paradoks je tako v tem,
da več kot o likovnem delu vemo, bolj nas privlači in manj se nam zdi, da smo ga
zapopadli. Zato se Moles vpraša: Kakšno informacijo nam sporočilo, o katerem že vse
vemo, lahko še sporoča?457 Očitno nam posreduje neko informacijo, ki presega vedenje
in se ne more mentalno izčrpati, saj aktivira tudi druge vidike našega doživljanja,
zato pa je lahko sveža in izvirna, vsakič, ko na novo doživimo prezenco objekta
fascinacije. Prav zato, ker se taka informacija ne more izčrpati, saj je čutni stik vselej
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nepredvidljiv in nov, pa po njenem vedno vnovičnem doživetju tudi hrepenimo. Ker
se taka informacija generira le v neposrednem čutnem (gr. aisthesis) stiku in je vezana
na specifično organizacijo dražljaja, jo Moles imenuje estetska informacija.
Če je semantična informacija, ker stavi zgolj na vedenje, neodvisna od
materialnosti komunikacije, pa je estetska bistveno povezana ravno z doživljanjem
specifične

formalne

artikulacije

medija.

Semantična

informacija

je

zato

normalizirana (lahko bi rekel tudi standardizirana ali diskurzificirana), temelji na
skupnem vedenju in na splošni sposobnosti, da razumemo na enak način, estetska
pa je personalizirana, kar pomeni, da jo vsak doživi po svoje, na temelju lastnega
telesa. Ena izmed pomembnih razlik, ki se na osnovi tega javlja, je zato visoka
stopnja hermenevtične neprevedljivosti estetske informacije. Ker

semantična

informacija ni vezana na medij, pač pa ga transcendira, je prevedljiva v različne
jezikovne sisteme in medije. Nasprotno pa je estetska vezana ravno na medij, zato je
ni mogoče posredovati v drugih materialnostih. Posledično je prevajanje vsakdanjih
izrazov v drug medij in jezik precej enostavno, medtem ko je prevajanje poetičnih
izrazov bistveno težje. Kot rečeno v prejšnjem podpoglavju, je tako pesem kot sliko
do neke mere sicer mogoče prevesti v drug medij, saj imata obe alografske
dimenzije. Vendar pa v absolutnem smislu tega ni mogoče storiti, saj je njuna
informacijska vrednost izrazito vezana na posebno in nestandardizirano artikulacijo
njune artefaktičnosti. Zato je mogoče artefakte v drug medij le približno
transponirati. To pomeni, piše Jožef Muhovič, da je prevodom poetičnih izrazov »/…/
nedostopno ravno tisto, kar je v umetniških delih izvirno (= nestandardizirano) in
doživljajsko enkratno; zajamejo pa lahko motivne, narativne in stilne reference
/…/«.458 Če na primer precej veliko in izrazito pastozno sliko »prevedem« v majhno
reprodukcijo, osnovna optična struktura sicer ostane enaka (razporeditev oblik
ipd.), toda bistveno pa se izgubi doživljajska moč velikosti in teksture, ki se na
reprodukciji ravno obrne na glavo (iz velikega v majhno, iz hrapavega v lakirano).
Zato Muhovič pravi: Beuys iz monografije je naravnost ne-Beuys.
Kljub temu pa bi bilo preveč poenostavljeno trditi, da jezikovna dejanja
vsakdanjosti nosijo zgolj semantično informacijo, poetična jezikovna dejanja pa
zgolj estetsko. Tudi ne gre samo za to, da ima vsako sporočilo sicer obe dimenziji,
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ki pa različno prevladata. Ne, tisto, kar je bistveno, je šele odnos med njima, ki je v
jezikovnih dejanjih, ki služijo različnim komunikacijskim funkcijam, različen. Tista
jezikovna dejanja, ki sem jih zgoraj imenoval modeli, so namreč strukturirana na tak
način, da sta ti dve vrsti informacije povsem ločeni in zgolj arbitrarno povezani, zato
lahko semantično informacijo v njih jasno abstrahiramo od estetske, slednjo pa
reduciramo in odpišemo kot nekakšen šum. Tako je na primer v shematičnem
načrtu za električno instalacijo precej vseeno ali je ta načrt narisan s svinčnikom, z
rdečo, rumeno ali katero drugo barvo ipd. Estetsko informacijo je v takih primerih
mogoče in tudi nujno filtrirati — materialnosti je potrebno odmisliti.
Toda na drugi strani pa v likovnem delu nikakor ne moremo filtrirati
semantične informacije (kot skuša sicer sugerirati Moles).459 Ko namreč reduciramo
semantično informacijo, takoj ugotovimo, da s tem izgubimo tudi estetsko.
Zamislite si na primer Rembrandtov avtoportret brez »avtoportreta«, ali
Leonardovo Zadnjo večerjo, brez »zadnje večerje«. To je nemogoče, ne da bi pri tem
izgubili tudi estetsko vrednost. To zato opozarja, da povezava med estetsko in
semantično informacijo v poetičnem izrazu ni arbitrarna kot je v vsakdanjem izrazu,
zato med njima tudi ni mogoče strogo ločiti kot je to mogoče v vsakdanji
komunikaciji. Za likovno delo je očitno pomembno ravno to, da uspe v svoji
artikulirani strukturi semantično informacijo vzpostaviti v prepleten odnos z
estetsko, zato pa ne moremo v artefaktu reducirati niti estetske niti semantične
informacije (!). Bistvo artefakta je tako ravno v tem, da estetski ali likovni način
artikulacije medija na poseben način izraža semantično informacijo in jo estetizira
ter personalizira; da torej sam način likovne artikulacije bistveno vpliva na
semantično raven in zato neko splošno vsebino dobesedno pretvori v likovno vsebino.
Tako imajo lahko različna likovna dela načeloma sicer res enako semantično
vsebino (na primer ikonografijo križanja), ki pa je vselej izražena v različnih
estetskih informacijah in je zato v vsakem delu povsem drugačna (sl. 55–64). Zato v
likovnosti ni dovolj reči samo, da je neka vsebina v različnih delih samo drugače
izražena, ampak je drugače izražena vsebina že kar druga vsebina.460
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Sl. 55. Masaccio, Križanje, 1426, tempera na lesu, 83 × 63 cm, Museo e Gallerie Nazionali di
Capodimonte, Neapelj; Sl. 56. Masaccio, Sveta trojica, freska, 1427–1428, freska, 667 × 317 cm,
Santa Maria Novella, Firence; Sl. 57. Antonello da Messina, Križanje, 1475, tempera na lesu,
52,5 × 42,5 cm, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.

Sl. 58. Matthias Grünewald, Križanje, del Isenheimskega oltarja, 1515, olje na lesu, 269 × 307
cm, Musee d'Unterlinden, Colmar; Sl. 59. Jacopo Tintoretto, Križanje, 1568, olje na platnu, 341
× 371 cm, San Cassiano, Benetke.

Sl. 60. Jacopo Tintoretto, Križanje, 1565, olje na platnu, 536 × 1224 cm, Scuola Grande di San
Rocco, Benetke.
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Sl. 61. Emil Nolde, Križanje, 1912, olje na platnu, 220,5 × 193,5 cm, Nolde-Stiftung
Seebull, Neukirchen; Sl. 62. Paul Gauguin, Rumeni Kristus, 1889, olje na platnu, 92,1 ×
73,4 cm, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY.

Sl. 63. Marc Chagall, Belo križanje, 1938, olje na platnu, 153 × 140 cm, The Art
Institute of Chicago, Chicago; Sl. 64. Andres Serrano, Kristus v urinu, 1987,
fotografija, 101,6 × 76 cm, Stux Gallery, New York.

Obravnavano Molesovo razlikovanje med semantično in estetsko informacijo
opozarja, da komunikacijska dejanja pri izpolnjevanju različnih komunikacijskih
funkcij vzpostavljajo različne vrste odnosov med različnimi informacijskimi ravnmi.
Vprašanje percepcije nekega jezikovnega dejanja kot artefakta ali kot modela tako
ni zgolj stvar poljubne usmerjenosti našega razumevanja, pač pa predvsem tega,
kako nas že samo dejanje vleče v en ali drug način izkušanja, s tem ko preferira
različno komunikacijsko intenco in različno posredovanje informacij. Tako je

značilno za dejanja (na primer za znanstvene grafe461), ki želijo lajšati komunikacijo
in posredovati zgolj pomen, da zahtevajo od nas filtriranje njihove artefaktičnosti.
Na drugi strani pa za objekte fascinacije – pa naj bodo v Goodmanovi terminologiji
del alografske ali pa avtografske umetnosti – ni značilno to, da zahtevajo filtiranje
semantične informacije, kot bi lahko na hitro sklepali, pač pa, da naše doživljanje
vodijo k temu, da jih izmenično beremo intranzitivno in tranzitivno,462 kot monument
(kjer vsak detajl v artefaktičnosti šteje) in kot instrument (kjer so pomembni le
določeni konceptualni poudarki). Prav ta izmeničnost branja pa je tista, ki po
mojem mnenju pričara, kar Gumbrecht imenuje »provokativna nestabilnost«
objekta fascinacije. Zato se je mogoče strinjati z Jožefom Muhovičem, ko pravi »/…/
da je v umetnosti najpogostejša in najbolj zaželena prav najtežja varianta nakazanih
odnosov, se pravi tista, pri kateri skuša umetnik oba modusa informacij tako
nerazdružno povezati, da drug brez drugega enostavno nimata smisla.« 463

č
Semantična informacija je v likovnem delu torej neposredno odvisna od estetske,
kar, kot rečeno, opozarja, da likovni artefakt ne posreduje samo drugačnih vrst
informacij kot model, pač pa med njimi predvsem vzpostavlja drugačno vrsto
odnosa. V likovnem artefaktu se zato kvaliteta semantične vsebine vselej izraža in
spreminja vzporedno s kvaliteto formalne organizacije, zato nosijo formalnomaterialne spremembe v artefaktu vedno tudi semantične konsekvence.
Ker je mogoče v semiotičnem smislu likovno delo razumeti kot nekakšen
likovni znak, pa terja opisana informacijska specifičnost artefakta tudi podrobnejše
semiotične premisleke o naravi relacij med označencem in označevalcem v njem.
Načeloma danes sicer ni sporno, da so formalni ali označevalni vidiki likovnih del
pomembni, vendar pa je bistveno prav vprašanje, na kakšen način so povezani z
vsebinskimi ali označevanimi in kaj to pomeni za njihovo doživljanje.464
Dodaten razlog za ta premislek je v tem, da večina uveljavljenih semiotičnih
modelov komunikacije in na njih utemeljenih umetnostnih hermenevtičnih
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pristopov, ki so bili obravnavani v tretjem delu disertacije, realnosti semiotične
narave artefaktov ne zadosti. Ti znakovni modeli namreč temeljijo na predpostavki
arbitrarne de Saussureove znakovnosti in zato domnevajo, da je smisel komunikacije
le v čim bolj olajšanem in izoliranem posredovanju semantične informacije, zato
dajejo na medij ali kanal komunikacije pozornost le toliko, kolikor je potrebno
poznati kod, po katerem se informacija arbitrarno prenaša. V teh semiotičnih
modelih komunikacije ima medij zato vlogo samo kot »nujno zlo« — toliko časa,
dokler ni semantična informacija enoumno dekodirana in izolirana. Vse tiste
doživljajske specifike, ki jih lahko materialnosti komunikacije aktivirajo poleg
denotiranega pomena in sodijo v spekter estetske informacije, te teorije zato
definirajo kot šum, to je kot »zvok, ki ga ne želimo slišati«, 465 torej kot nekaj
mentalno nezapopadljivega in neizgovorljivega, zato pa nesmiselnega.
Očitno je, da so taki semiotični modeli lahko primerni zgolj za razlago tistih
komunikacijskih praks, katerih dejanja so modeli. Ta je namreč mogoče razlagati s
pomočjo arbitrarne znakovnosti, saj je v njih poudarek na vedenju semantičnega
bistva neodvisno od materialnosti komunikacije. Toda dejstvo je, da delajo taki
semiotični modeli krivico vsem tistim oblikam komunikacije, ki za svoj smoter ne
postavljajo posredovanja izolirane semantične informacije, pač pa celovito
semantično-estetsko doživetje. Zato pa zahtevajo likovni artefakti drugačno vrsto
semiotičnega pristopa, takega, ki izpostavlja prav posebno prepletenost med
pomenom in materialno prisotnostjo, kar jih v znakovnem smislu dela bližje
Aristotelovi bitnosti.

Sl. 65 a, b. Lingvistični trikotnik.
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V semiotično značilnost artefaktov je mogoče vstopiti v odnosu do
lingvističnega trikotnika po Ogdenu in Richardsu (sl. 65 b).466 Če njuno shemo
preoblikujem tako, da bolje izraža semiotične relacije (sl. 65 a), dobim shemo, v
kateri:467 »A« predstavlja izhodišče označevanja, ki so predmeti in pojavi v notranji
ali zunanji stvarnosti; »a« označuje doživljajske 468 procese, ki jih predmeti in pojavi
izzovejo in ki formirajo označence (»B«) predmetov in pojavov; ti označenci pa se
nato s pomočjo neke znakovne relacije (»b«) izrazijo preko označevalca (»C«), ki kaže
(»c«) na izhodiščni predmet (»A«). Pri tem pa nanj ne kaže neposredno, pač pa preko
označenca (»B«), na osnovi katerega se je oblikoval. Ta proces, v katerem
označevalec (»C«) preko označenca (»B«) kaže na predmet (»A«), lahko imenujem
simbolizacija ali »način ustvarjanja sveta«.469 Celota označenca (»B«), znakovne
relacije (»b«) in označevalca (»C«) tvori znak (»D«). Simbolizacija je torej proces, v
katerem z znaki osmišljamo predmete in pojave. Znaki so zato simboli zanje.
Tisto, kar me v tej shemi najbolj zanima, so znakovne relacije (»b«) med
označencem in označevalcem, saj te določajo naravo znaka. Te relacije so lahko
različne, če se vzpostavijo v različnih vrstah simbolizacije. Naj zato sedaj premislim
dve vrsti, ki ju bom z Goodmanom imenoval denotacija in eksemplifikacija (ang.
exemplification). Slednjo bom kasneje, v okviru posebnih hermevtičnih potreb,
imenoval še demonstracija ali deixis (pokaz).
Bistvo znakovne relacije, ki se vzpostavi v denotaciji je v tem, da usmerja našo
pozornost v znaku izključno na označene pomene (semantično informacijo), zato pa
stran od materialnosti označevalca, ki lahko poleg pomena aktivirajo tudi druge
spektre našega doživljanja (estetsko informacijo). Denotacijo zato uporabljamo v
primerih – v vsakdanji komunikaciji in v znanosti – ko želimo posredovati zgolj
semantično informacijo in to kar se da olajšati.
Taka denotacija pa je lahko dvojna. Idealna je v primerih, kjer označenci, to je
pomeni predmetov, niso izrazljivi drugače kot s konvencijo, saj med (prostorskim)
medijem predmeta in (časovnim) medijem označevalca ni nobene strukturalne
466
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analogije. V takih primerih se zato med označencem in označevalcem vzpostavi
arbitrarna in konvencionalna relacija, v kateri lahko katerikoli označevalec denotira
katerikoli označenec in s tem simbolizira katerikoli predmet ali pojav.470 To je
očitno v vsakdanjem verbalnem jeziku, kjer lahko neka beseda označuje karkoli.
Vsak jezik ima različne akustične slike za isto vrsto predmetov (npr. »chair«,
»chaise«, »Stuhl« …). Taka denotacija zato zahteva vedenje konvencij, torej »skupno
vedenje«, da nek označevalec »preberemo« kot nekaj, kar stoji za nek pojmovni
označenec. Arbitrarna denotacija je očitno ideal de Saussureove znakovnosti.
Drugačna oblika denotacije pa je reprezentacija, ki poteče v primerih, ko sta
medija

predmeta

in

označevalca

med

seboj

strukturalno

kompatibilna.

Reprezentacija tako ni več arbitrarna, pač pa temelji na analognosti strukturalnih
odnosov med predmetom in označevalcem. Ta je zato običajna v vizualni
komunikaciji, ki poteka preko slikovnih znakov. Čeprav reprezentacija ni več
arbitrarna, pa je kljub temu še vedno denotacija, saj usmerja našo pozornost zgolj na
reprezentiran pomen, ne pa na medij in način, kako je nekaj reprezentirano. Zato
zahteva zgolj tisto, kar sem z Butino imenoval podobotvorno (vizualno) mišljenje in
slikovno kompetenco, ne pa tudi oblikotvornega mišljenja in likovne kompetence.
Z interakcijami med specifikami različnih vrst denotacij se je na primer
poigral slikar Rene Magritte v več svojih delih (sl. 66–67).

Sl. 66. René Magritte, To ni pipa, 1928–1929, olje na platnu, 63,5 × 94 cm, Los
Angeles County Museum of Art, Los Angeles; Sl. 67. René Magritte, Ključ do sanj,
1930, olje na platnu, 81 × 60 cm, privatna zbirka.
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Če sedaj v odnosu do značilnosti denotacije premislim drugo vrsto
simbolizacije, to je eksemplifikacijo, pa lahko ugotovim naslednje. 471 V primerjavi z
denotacijo se v eksemplifikaciji bistveno spremeni smer in način znakovne relacije in
zato tudi simbolizacije. Značilno za eksemplifikacijo je namreč, da se v njej formira
nekakšno posedovanje. Če sporočilo, ki denotira, usmerja pozornost na označevani
pomen in s tem na referenco zunaj samega sporočila (naj bo ta v fizični ali psihični
realnosti), pa sporočilo, ki eksemplificira, samo poseduje, oziroma bolje, je
posedovano s strani tistega, na kar se nanaša: nek list papirja ne more
eksemplificirati sive barve, če sam ni siv. Posledično zato eksemplifikacija ne
usmerja več pozornosti na pomen zunaj izkustva označevalne materije, pač pa prav
na izkustvo način artikulacije označevalca.472
Način »biti posedovan« v pokazu pa sestoji iz dveh povezanih podvrst
eksemplifikacije. Prva je dobesedna eksemplifikacija (ang. literal exemplification), kjer gre
za to, da neka stvar pred nas ponuja lastnosti, ki jih ima kot fizična prisotnost: slika
je tako dobesedno »siva«, dobesedno »hrapava«, dobesedno tako in tako narejena.
Ker pa način materialne artikulacije vedno tudi psihosomatsko doživljamo in ne
samo vemo, pa dobesedna eksemplifikacija sproži tudi drugo vrsto eksemplifikacije,
to je preneseno eksemplifikacijo (ang. metaphorical exemplification) ali izraz (ang.
expression), v katerem znaku pripišemo določene antropomorfizirane lastnosti, ki jih
mi sami v eksemplifikaciji doživimo in ki presegajo vedenje. Tako znak teh lastnosti
ne kaže zares, pač pa ga le doživimo, kot da bi jih imel: ko pravimo, da slika izraža
»žalost«, to ne pomeni niti da mi vemo, da denotira neko žalostno situacijo, niti da
je sama zares žalostna, pač pa, da lahko s svojo narejenostjo vzbudi v nas doživljanje,
ki aktivira našo žalost. Eksemplifikacija nam tako za razliko od denotacije ne
pripoveduje, pač pa kaže, to pokazovanje pa se razpenja med dobesednim in
metaforičnim, ko sporočilo v eksemplifikaciji hkrati kaže svojo prezenco, hkrati pa
doživetja, ki jih ta prezenca vzbuja.
Očitno je, da je prav eksemplifikacija nujen pogoj vsake otežene poetične
komunikacije, ne le likovne, pač pa tudi pesniške. Če je s stališča vsakdanjega
verbalnega jezika načeloma vseeno, katera beseda označuje nek pomen, pa v poeziji
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to niti najmanj ni nepomembno, saj tam ni važen le pomen, ki naj ga neka besedna
zveza denotira, pač pa tudi to, kako določeni zvoki, ritmi, rime ipd. vzbujajo naša
doživljanja in s tem vplivajo na pomen, oziroma bolje, smisel, ki se posreduje. Še bolj
pa je to očitno v likovnosti.
Vendar pa ni eksemplifikacija sama po sebi že tudi zadosten pogoj umetnosti.
Enako kot v odnosu med semantično in estetsko informacijo, kjer sem zgoraj
poudarjal, da bistvo likovnega artefakta ni v tem, da reducira semantično in poudari
zgolj estetsko, velja namreč tudi v odnosu med denotacijo in eksemplifikacijo v
artefaktu. Eksemplifikacija sama po sebi še ni umetnost. Zato pa tudi Brysonovo
favoriziranje t. i. slikarstva bežnega pogleda (ang. painting of the gaze) v primerjavi s
slikarstvom bolščanja (ang. painting of the glance) po mojem mnenju ne zadene bistva.473
Ta delitev sicer dobro ponazori dva pola – pola »realnosti motiva« in »realnosti
medija« – med katerima se neka likovna realnost nahaja, vendar pa razliko na ravni
dveh kulturno različnih tipov slikarstva potegne preveč radikalno ter namesto enega
ekstrema zagovarja drug ekstrem: namesto idealizma pretiran senzualizem. Bryson
tako pri slikah vzhodne kulture sicer izpostavlja njihovo deiktično moč (in jih zato
imenuje deiktično slikarstvo), vendar pa v tem navdušenju pozablja, da te slike nikoli
ne postanejo čisti fakti in so v resnici polne denotiranih vsebin; na drugi strani pa v
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slikah zahoda vidi zgolj reprezentacije, ne opazi pa materialne fluidnosti in
nepredvidljivega preboja telesnega, ki se dogaja v marsikakšni izmed njih in ki jih
prav tako dela deiktične.
V resnici je za artefakt – pa naj bo zahodni ali vzhodni – bistveno ravno
prežetje obojega, tako denotiranega pomena kot eksemplificirane prezence. V tem
duhu pravi filozof Ernst Cassirer: »Iz tega sledi karakteristična dvojna narava teh
formacij: njihova povezana s senzualnostjo, ki pa hkrati vsebuje osvobojenost od
senzualnosti. V /…/ vsaki mitski in umetniški 'podobi' je duhovna vsebina, ki kaže
preko sfere senzualnega, prevedena v senzualno obliko /…/ Pojavi se neka
svojevrstna konfiguracija, ki jo je mogoče ločiti od podatkov neposredne senzacije
in percepcije, ki pa izkorišča te podatke kot izrazna sredstva.«474
Mark Rothko skuša to »svojstveno konfiguracijo« likovnega znaka med
denotacijo in eksemplifickacijo okarakterizirati s pojmom plastičnosti (ang.
plasticity),475 ki bi ga lahko v slovenščino najbolje prevedli kot likovnost. Pri njej
izpostavi dva vidika, ki opozarjata, da ima likovni znak v celoti nekako paradoksno
naravo, oziroma da prihaja likovnost v vsakem likovnem delu na plano v dveh
kontradiktornih modalitetah, ki sta lahko različno poudarjeni. Na eni strani je slika
plastična/likovna realnost v telesnem smislu, torej kot eksemplificirana realnost medija,
ki jo tvorijo plastični elementi razporejeni po njeni površini, kar je v znani frazi
poudaril Maurice Denis: »Preden je slika bojni konj, je površina pokrita z
barvami.«476 In kot ponavlja Rothko: »Slika je stvar iz barv na ploski površini in ni
nikakršnega razloga, da bi jo skušali prikazati kot karkoli drugega /…/«477
Na drugi strani pa prav ta taktilna plastičnost povzroča tudi učinek plastičnega
ali likovnega prostora. Vselej torej vzpostavlja neko realnost motiva, ne glede na to,
ali je ta denotirana tudi pomensko ali pa je zgolj vtis neke abstraktne globine, ki
nastane kot rezultat prekrivanj, stopnjevanj in imanentnih prostorskih učinkovanj
plastičnih elementov kot so barva, tekstura, linija, točka, svetloba-tema ipd. To, kar
se odpira v globini, je »/…/ celoten haptični potencial iluzionirane podobe, naj bo
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realistična, abstraktna, konceptualna ali virtualna«. 478 V intrinzični naravi vseh
plastičnih elementov je namreč, da ustvarjajo občutek prostorskega gibanja in so
zato »sredstva, ki jih uporabljajo slikarji, da bi dosegli učinek gibanja v prostoru«.
Ker ta druga, lahko bi rekel denotirana plastičnost, tisto prvo eksemplificirano
plastičnost, ki jo omogoča, na nek način zanika in prihaja z njo v konflikt, iz tega
sledi, da je v vsaki sliki vselej prisotna neka tenzija med eno in drugo — med
plastično prezenco in iluzijo plastičnosti, med plastično močjo in močjo iluzije.479 Toda tisto
ključno pa je ravno to, da te tenzije ne moremo reducirati v eno ali drugo skrajnost,
kot so to poskušale početi različne teorije, pač pa se moramo zavedati, da je bistvo
vsake odlične slike ravno v njuni konfrontaciji. To pomeni, da bistvo slike ni ne
samo v tem, da je »površina pokrita z barvami«, ne samo v tem, da je »bojni konj«,
pač pa, da ko postane »bojni konj«, pri tem ne preneha biti »površina pokrita z
barvami«,480 ampak oboje stopi v interakcijo in dvigne njeno informacijsko
vrednost. »Slika je podoba in njen nosilec, je skupna pojavnost nematerialne podobe
in njenega nosilca,« zato pravi Tomaž Brejc. 481 Bistveno za likovno delo kot objekt
fascinacije tako ni ne v zdrsu v materialno skrajnost ne v skrajnost iluzionizma, pač
pa v tem, da se uspeta v likovnem delu obe ti dve načeloma izključujoči se dimenziji
nekako vzpostaviti kot medsebojno se podpirajoči, tako da nobena izmed njiju ne
izgubi svoje pomembnosti. Zato pa mene osebno likovno delo nikoli ne prepriča
takrat, ko se mi pozornost ob pogledu nanj ustavi zgolj na površini (kot to počneta
radikalna objektnost in pretiran faktični senzualizem) ali zgolj v iluziji in denotirani
vsebini (kot to počne pretiran iluzionizem), pač pa le takrat, ko uspe v svoji bíti
vzpostaviti neko stanje, ki moj pogled sili, da hkrati izkuša globino likovnega
prostora in »bere« denotirano vsebino, hkrati pa začuti tudi eksemplificirano
fluidnost in gostoto slikovne površine, v kateri se je likovni prostor uspel odpreti.
Oba simbolizacijska načina sta tako nujna, vendar pa po sebi še ne zadostna
pogoja likovnega artefakta. To postaneta šele, ko se na poseben način prepleteta in
ustvarita artefakt kot nekakšno aristotelovsko bitnost — ko se med njima vzpostavi
poseben odnos prežetja, v katerem se obe polarnosti skupaj dvigneta na nek višji
nivo informacijske kompleksnosti.
478
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Prav kompleksnost pa se mi zato zdi tista ključna kategorija, ki lahko naravo
tega semiotičnega odnosa primerno okarakterizira.
Problem, kako razumeti informacijsko kompleksnost artefakta, naslovi
Rudolf Arnheim, ko opozori na paradoks, v katerega vodi razumevanje informacije
v okviru t. i. informacijske teorije.482 Informacija, ki se prenaša v sporočilu, je namreč
za informacijske teoretike zgolj kvantiteta, njena vrednost pa se meri po stopnji
statistične nepredvidljivosti ali neverjetnosti sporočila. Zato imajo po informacijski
teoriji sporočila maksimalno informacijo takrat, ko so elementi sporočila zgolj
naključno navrženi in zato popolnoma kaotični. Takrat je informacija najmanj
strukturirana in tudi najmanj redundantna ali »potratna«, saj ne prenaša ničesar, kar bi
sprejemnik že vedel in bi bilo zato odveč. Prav to pa po Arnheimu vodi v
protislovje, saj mora informacijska teorija očitno maksimalno informacijo – nekaj, kar
za posameznika še nima pomena – istočasno sprejeti tudi kot minimalno informacijo
— saj je tisto, kar še nima pomena, šum, ki ga je potrebno v razumevanju reducirati.
Arnheim ugotovi, da je ta paradoks informacijske teorije posledica očitno
napačnega in neživljenjskega razumevanja strukture.483 Izhodiščna teza informacijske
teorije, da je stopnja informativnosti sporočila popolnoma vzporedna s stopnjo
kaotičnosti in statistične nepredvidljivosti ter zato maksimalna v kaosu, namreč
naleti na problem: maksimalen kaos je popolnoma nepredvidljiv le navidezno, v
resnici pa je ravno tako predvidljiv kot maksimalni red, saj je v kaosu vse enako
možno in vredno. Prav zato je maksimalna informacija enaka minimalni informaciji.
Tako razumevanje informacije je torej očitno napačno. Toda, zakaj? Zato, ker
se v sporočilu osredotoča na napačne dimenzije sporočila. Osredotoča se zgolj na
elemente sporočila in na njihovo statistično predvidljivost, zato je tako razumevanje
elementaristično. Toda, stopnja informativnosti vsake informacije – še posebno pa
informacije prostorskih znakov, kakršni so tudi likovni znaki – pa se ne veže toliko na
elemente sporočila, kot se veže na odnose, v katere lahko elemente damo.
482
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Artikulacijska kompleksnost teh odnosov pa je v dveh ekstremnih situacijah – v
popolnem kaosu in popolnem redu – enaka, to je nič, saj je povsem artikulacijsko
predvidljiva in entropična. Artikulacijska kompleksnost odnosov se v sporočilu zato
dvigne šele, ko ta dva pola artikulacijske predvidljivosti nekako soočimo in s tem
dobimo novo vrsto odnosov (sl. 68, shema). Ti odnosi tvorijo celoto, ki jo biolog
Karsten Bresch imenujemo vzorec, ponazori pa jo na primeru prostorskih
konfiguracij kvadratnih lističev (sl. 68, sličice).484

Sl. 68. Kaos – red – vzorec.

Prva in druga razporeditev lističev sta obe enako predvidljivi ali entropični, saj
je v prvi mogoče vse (kaos), v drugi pa zgolj eno (red). Ne ena ne druga zato ne
zahtevata posebnega »dovajanja energije«. Za vzorec pa je značilno, da s soočenjem
kaosa in reda dovede energijo v prostorsko konfiguracijo in s tem izgradi višjo
stopnjo artikulacijske kompleksnosti, za katero je značilno, da je v naprej ni mogoče
predvideti, je pa mogoče v njej, ko je enkrat vzpostavljena, »prebrati« neko
hierarhično urejenost. Kaos lahko predvidimo v vse smeri širjenja (ker je vse enako
pravilno), prav tako red, vzorca pa ne moremo, saj vzpostavlja usmerjeno in v naprej
nepredvidljivo kompleksnost odnosov znotraj izgrajene celote. Edward Tufte zato
ugotavlja, da informativnost prostorskih ali likovnih znakov ni toliko v samih
podatkih, ki jih nosijo, pač pa protipostavitvi podatkov, v kateri se dvigne
informacijska kompleksnost podatkovne celote sporočila. V primerjavah in
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kontrastih med podatkovnimi elementi, torej v njihovi gostoti in razporeditvi, se
namreč vselej rodi neka informacijska tretjost, ki ni nikoli povsem semantično
napovedljiva in izmerljiva.485 V likovnem smislu se to na zanimiv način kaže na
primer v delih Andya Goldsworthya, ki operira z bizarno enostavnimi elementi, z
nečim, kar nam je povsem poznano in samoumevno, toda ko to konfrontira, dobi
celoto, ki nas fascinira (sl. 69–70). Tisto, kar nas v teh delih prevzame ni ne red, ne
kaos, pač pa učinek urejenosti v okolju neurejenosti. Šele soočenje reda in šuma je
tisto, kar v Goldsworthyevem delu generira presežek v informativnosti.

Sl. 69. Andy Goldsworthy, 1983_152, oktober 1983, vzorec iz bezgovih listov (rob
je narejen tako, da so listi enake velikosti, a različne barve, razrezani na dvoje,
nato pa spojeni v dvobarvni kombinaciji), Helbeck, Cumbria; Sl. 70. Andy
Goldsworthy, 1986_100, november 1986, listi platane, Glasgow, Lanarkshire.

Čeprav je taka značilnost informativnosti načeloma lastna vsem vrstam
znakov, pa pride še posebno do izraza v prostorskih informacijah, ki jih prenašajo
prostorski znaki. Zato je najbolj paradigmatična izmed njih prav likovna informacija, ki
jo nosi likovni znak. Likovni teoretik in slikar Josef Albers je to značilnost likovne
informacije imenoval paradoksna kvaliteta slikarstva, izrazil pa jo je z enačbo 1 + 1 = 3
(ali več).486 Stari kitajski verz pa jo je nekoč opisal takole: »Trideset prečk se steka v
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pestu, v praznem med njimi je bistvo voza. / Gnetejo glino, da iz nje bo posoda, /
votlost v njih dela bistvo posod. / Okna in vrata predirajo stene, / bistvo je hiše iz
samih praznin. / Tako tedaj: / korist je v snovnem, / v brezsnovnosti bistvo.«487
Če v matematiki seštevek dveh elementov vselej da eno in isto vsoto ali
celoto, pa lahko med enakimi elementi v prostoru vzpostavimo najrazličnejše
odnose, ki generirajo celote, ki jih iz samih podatkov ne moremo predvideti — in so
s stališča čiste diskurzivnosti pravzaprav nekakšen šum. To je najbolj očitno v
arhitekturi, ki v podatkovnem smislu, če karikiram, operira s stenami, vendar pa z
njihovo sopostavitvijo v različne odnose vzpostavlja prostore z najrazličnejšimi
uporabnostmi, doživljajskimi karakteristikami in informacijskimi vrednostmi.
Tako razumevanje likovne informacije kot artikulacijske kompleksnosti
odnosov je mogoče še dodatno razložiti na premisleku redundanci nasprotnega
pojma, to je pregnantnosti. Vse teorije komunikacije se načeloma strinjajo, da
moramo biti, ko z nekom komuniciramo, kar se da pregnantni, optimalni, zato
moramo sporočilo omejiti le na tisto, kar je nujno potrebno za prenos informacije.
Seveda pa je razumevanje tega, kako pojmujemo »optimalen prenos informacije«,
bistveno odvisno od tega, kako razumemo samo informacijo. Za primer lahko
vzamem neko Matissovo sliko (sl. 71).

Sl. 71. Henri Matisse, Pogovor, 1908–1912, olje na platnu, 177 ×
217 cm, Eremitaž, St. Petersburg.
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Že omenjena Matissova izjava, da vse, kar v sliki ni koristno, je škodljivo,
radikalno zagovarja prav načelo pregnantnosti, zato bi se z njo načeloma strinjal tudi
vsak informacijski teoretik. Toda ko bi informacijski teoretik videl kakšno izmed
Matissovih slik, pregnantnosti v njej ne bi našel, saj Matisse pregnantnost povsem
drugače razume od njega. Za informacijskega teoretika je tako na primer ravna linija
na neki risbi izjemno redundantna, saj je povezava med dvema točkama v ravno
linijo najbolj predvidljiva in je zato v sporočilu ni potrebno še dodatno manifestirati.
Še bolj pa je redundantno, če že tako redundantne ravne linije v sporočilu še
ponavljamo, saj je eno izmed načel informacijske teorije ravno to, da se
redundantnost krepi s ponavljanjem elementov sporočila. Matissova slika je zato z
informacijskega stališča očitno redundantna.
Seveda pa se pregnantnost razkrije v povsem drugačni luči, če nanjo
pogledamo s stališča informacije kot artikulacijske kompleksnosti. Tam namreč
princip ponavljanja nastopa kot mehanizem vzpostavitve takih odnosov, ki dvignejo
artikulacijsko vrednost sporočila. Če so tako na primer za informacijskega teoretika
mozaiki iz cerkve San Apollinare v Ravenni (sl. 72) ali pa Warholova slika Pločevinke
Campbell's juh (sl. 73) redundantni, saj bi dobili osnoven pomen že iz ene same
podobe svetnika ali pločevinke, pa bi bila ravno taka uporaba popolnoma
predvidljiva za likovnika, ki išče izvirno doživetje.

Sl. 72. Neznani avtor, Sprevod mučencev, pred 526, San Apollinare Nuovo, Ravenna.
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Sl. 73. Andy Warhol, Pločevinke Campbell's juh, 1962, sintetični polimer na 32
platnih, vsaka: 50,8 × 40,6 cm, The Museum of Modern Art, New York.

Šele ponavljanje enakih elementov je v tem primeru tako tisto, kar je za
likovnika in gledalca presenetljivo. Ali kot razloži Arnheim: »Procesije skoraj
identičnih človeških figur na stenah cerkve San Apollinare v Ravenni niso
redundantne. Njihov namen je impresionirati gledalca s spektaklom množice
vernikov, združenih pod okriljem enake religiozne funkcije. V našem času je Andy
Warhol predstavil eno fotografijo v serijah identičnih reprodukcij, da bi raziskal
konotacije mehanične multiplikacije kot fenomena modernega življenja.«488
Tako razumevanje informacije je intimno vezano na izvorni pomen termina
»informacija« v latinskem in-formare (kar pomeni 'v-formo-dati'), saj slika kot informacija ne računa samo na statistično predvidevanje določenih elementov, pač pa
računa na formalno organizacijo odnosov med elementi, ki bo lahko vzbudila nek
celovit psihosomatski odziv našega organizma. 489 Če informacijska teorija razume
strukturo elementaristično, samo kot statistično nepredvidljivost elementov v nekem
sosledju (torej kot nekaj, kar sploh nima forme in ne more biti informacija!), pa
moramo v likovnosti razumeti strukturo holistično, s stališča odnosov, torej kot
kompleksno razporeditev elementov v likovno celoto sporočila, ki izzove nek
488
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doživljajski odziv. Mehanizmi vzpostavljanja takih odnosov višje artikulacijske
kompleksnosti pa so prav različni jezikovni principi likovne artikulacije (morfološki,
prostorski, kompozicijski), v katerih nastane likovni artefakt kot nekakšna
»zgoščena realnost«.490 To dobro ponazori nemški izraz za pesnjenje, »Dichtung«, kar
dobesedno pomeni zgoščevanje: torej hkratno zgoščevanje kompleksnosti dela, s tem
pa tudi človekovega doživljanja. Milan Butina to primerja z naravo: v naravi nas
pritegne tisto, kar se nam zdi vrhunec kompleksnosti stvarstva. Tako nas bolj kot
trava pritegnejo cvetovi, ker se v cvetu kaže vrhunec zgoščenega prizadevanja
rastline, da opravi biološko nalogo. Podobno je tudi umetnina takšen »cvet« višje
stopnje artikulacijske kompleksnosti med drugimi vsakdanjimi predmeti, ki jih je
človek ustvaril. »Slika je maksimalna ekonomija izraznih sredstev, ki gledalca s svojo
zgoščenostjo nagovarja bolj intenzivno kot drugi predmeti in stvari v okolju, tudi če
nima nekega posebnega odnosa od nje,« zato sklene Butina.491

Tisto, kar (me) fascinira v likovnih artefaktih, je tako prav nedoumljiva zgoščenost,
do katere pride med močjo njihove eksemplifikacije in močjo denotacije, med
plastično močjo in močjo iluzije. Za ponazoritev tega pa se mi zdijo posebej
primerna dela Henrija Matissa, še zlasti zato, ker pride pri njih do posebnega
paradoksa. Tega izpostavi umetnostni zgodovinar Gottfried Boehm: po eni strani so
umetnostne zgodovinarje njegove slike vselej navduševale, po drugi strani pa se o
njihovi pomembnosti in vrednosti nikoli niso mogli zediniti. 492 Vir tega nelagodja v
vrednotenju Matissovega slikarstva pa je po Boehmu prav v pomanjkanju primernih
umetnostno-hermenevtičnih pristopov.493
Podano razumevanje artikulacijske kompleksnosti artefaktov se mi zato zdi
tisto hermenevtično sredstvo, ki lahko ovrednoti pomembnost Matissovih del. To
Matisse sam nakaže, ko govori o odnosu med dekoracijo in izrazom. »To, za kar si
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prizadevam pred vsem drugim, je izraz,« pravi. »Zame izraz ni v strasti, ki preblisne
obraz ali se pokaže v sunkovitem gibu. Zame je izraz v celotni razporeditvi moje
slike: mesto, ki ga zasedajo telesa, praznine okrog njih, proporci, vse to ga pomaga
ustvariti. Kompozicija je umetnost dekorativne razporeditve različnih elementov, ki
so na razpolago slikarju, da izrazi svoja občutja. /…/ Kompozicija, ki si prizadeva za
izraz, se spreminja glede na ploskev, ki jo treba prekriti. Če vzamem list papirja
določene dimenzije, bom nanj narisal risbo, ki bo v nujnem razmerju z njegovim
formatom. Prav take risbe ne bom ponovil na drugem listu, katerega dimenzije
bodo različne, ki bo na primer pravokoten namesto kvadraten. Vendar pa se tudi ne
bi zadovoljil s tem, da bi jo povečal, če bi jo moral prenesti na list podobne, vendar
desetkrat večje oblike. /…/ Umetnik, ki hoče prenesti kompozicijo neke slike na
večjo sliko, jo mora, če hoče ohraniti njen izraz, zasnovati na novo, spremeniti jo
mora v njenem videzu, ne sme pa je preprosto prenesti na kvadratno mrežo.«494
Tako postavljeni razumevanji dekoracije in izraza se bistveno razlikujeta od
tega, kar je pod tema terminoma običajno pojmovala umetnostna zgodovina. 495 Če
se njena razumevanja dekoracije in izraza gibljejo predvsem znotraj tistega, čemur
Milan Butina pravi podobotvorni sloj mišljenja, pa Matissovo pojmovanje posega v
sfero oblikotvornosti in se nanaša prav na tisto dvojno funkcijo eksemplifikacije
med dobesednim in metaforičnim, ki je bila predstavljena zgoraj.
Vendar pa Matisse z eksemplifikacijo v svojih delih ne zaide v drugo skrajnost,
kot je pogosto storila ameriška povojna umetnost, ki se je sicer pogosto navdihovala
pri njem, a je zaradi potopitve v ekstrem »čiste objektnosti« izgubila svežino, ki je za
494
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Če poskušamo s temi klasičnimi razumevanji izraza ovrednotiti Picassovo umetnost, pri tem
nimamo večjih težav, imamo pa velike težave pri vrednotenju Matissove umetnosti. Če so namreč
Picassove figure večinoma močno izrazne, Matissove niso. Tudi v ekspresionističnem smislu so
Matissove slike le izraz salonske ležernosti, medtem ko so Picassove revolucionarne in bojevite. In v
kolikor naj bi umetnost vodila v katarzo, se Matissove slike zdijo samo kot prijetne ilustracije.

Matissa ključna. Matisse sam je bil zato precej skeptičen do abstraktnega
ekspresionizma, saj je v njem prepoznal rutinizacijo poteze in oblikovnosti. Sam si
take rutinizacije nikoli ni dopustil, tisto, kar ga je pred tem branilo, pa je bilo
zavestno denotiranje naravnih motivov. To je glavni razlog, zakaj je vztrajal pri
klasičnem »štafelajnem« slikanju po modelu do konca življenja. Če se je
greenbergovska slika izčrpala v nekaj letih, pa je Matissa ravno ta »konzervativnost«
ohranjala svežega do konca svoje več desetletij trajajoče ustvarjalnosti. Motivika
tihožitja (in figure) ima namreč dve odliki: hkrati ima zgolj minimalno žanrsko
vrednost (ne sodi med »velike« teme), hkrati pa lahko s svojo oblikovno
raznolikostjo navdihne precej več likovno-morfoloških inovacij, kot si jih zmore
človek sam izmisliti. Zato pa so se je od nekdaj bolj kot slikarji, ki so želeli uspeti v
družbi, lotevali slikarji, ki so želeli razviti izviren način likovne artikulacije. Tako je
tudi Matissu to omogočilo, kot pravi Boehm, doseči tisto, kar je za njegovo sliko
kot dekoracijo bistveno, to je premakniti »/…/ izraznost svojih slik iz figure na
celoto poslikane površine /.../« 496

Sl. 74. Henri Matisse, Ležeči akt in mala afriška preproga, 1935, tuš na papirju, 38,8 ×
50,7 cm, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, Pariz.

Zaradi interakcije eksemplifikacije z motiviko tihožitja in figure tako pride v
Matissovi sliki do vzpostavitve posebno prežetega odnosa med podobotvornim in
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oblikotvornim, med denotacijo in eksemplifikacijo, med semantičnim in estetskim,
med iluzijo plastičnosti in plastično močjo ipd., ki daje njegovim delom tisto
značilnost, s katero uspe slika našo pozornost hkrati držati tako v globini kot na
površini. To Boehm lepo opiše na primeru Matissove risbe Ležeči akt in mala afriška
preproga (sl. 74), ko pravi: »K temu delu pristopimo v pričakovanju, da se bo naš
pogled v trenutku potopil v realnost risbe kot celote. Ko sledimo obrise ležečega
telesa, nas kmalu zanese v prostorske konflikte, ki nas vodijo preko meja risbe same,
v nek večji, imaginarni prostor. /.../ Tako kot ima celota primat nad posameznimi
deli, tako tudi Matissov akt ni pozicioniran v skladu z zahtevami motiva in
anatomije, pač pa v skladu z dekorativnimi zahtevami kompozicije in njenih občutij.
Žensko telo se v istem trenutku zdi ploskovito in voluminozno; občutek imamo, da
nenehoma osciliramo med otipljivostjo telesa in nedefinirano praznino papirja na
katerem je narisana. Najpomembnejši pa je način, ki pripelje do ritmične
konfiguracije, v kateri se sekata realnost ženskega telesa in realnost arabeske.
Praznine, ki nastanejo vmes med potezami, so ravno tako goste kot linije in grafične
poteze, zato pa je žensko telo ravno toliko ozadje kot figura.« 497
»Dekorativno« pri Matissu torej pomeni, da površina slike postane
enakovredna njeni globini in stopi z njo v polemično interakcijo, ki nas navduši.
Zato pa tudi »izrazno« ni več samo nekaj v sliki, pač pa slika postane sama izrazna,
postane v celoti izraz same sebe, tako svoje površine kot globine. 498 Matisse v doseganju
tega gotovo ni bil ne prvi ne edini, saj mora tako napetost navsezadnje vzpostaviti
vsak slikar. Vendar pa sodi Matisse v skupino tistih redkih likovnikov, ki so uspeli
to napetost med površino in globino vzpostaviti na hkrati tako kompleksen, a
preprost način, da ta neizmerno navdušuje. Zato Boehm pravi, da Matisse s tem ne
spreminja le izraznih ravni slikarstva, pač pa revolucionira tudi način našega
doživljanja — ne le doživljanja slik, pač pa doživljanja vsega okoli nas.

V tem poglavju sem skušal specifično naravo likovnega dela kot objekta fascinacije
opisati z različnimi pojmi, kot sta na primer »zgoščenost« in »kompleksnost«. Glede
na podana spoznanja pa se kot nekakšen sintezni koncept ponuja termin
497
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»vmesnost«. Za naravo likovnega artefakta se namreč zdi bistveno prav to, da uspe
naše izkustvo ohranjati v vmesnem, pulzirajočem ter polemičnem odnosu med
različnimi obravnavanimi polarnostmi: med diskurzivnim in transdiskurzivnim, med
tipom in dogodkom, med bistvenim in nebistvenim, med alografskim in
avtografskim,

med

semantičnim

in

estetskim,

med

denotiranim

in

eksemplificiranim, med močjo iluzije in plastično močjo, med redom in kaosom ipd.
»Forma živi v umetnosti enakovredno na obeh straneh bariere med čutno-nazornim
in duhovnim in ni narobe ugotoviti, da je prav to 'obojestransko stanje' razlog njene
nedoločljivosti,« zato ugotavlja tudi Jožef Muhovič, ko opozori na Derridajev zapis,
v katerem pravi, da umetnina stoji med stvarjo in znakom in da njena moč izvira
prav iz dejstva, da se je sposobna obdržati v tej vmesnosti in da nikoli povsem ne
zapade v nobeno od ontoloških kategorij, ki jih sicer tako radi delimo: niti sferi
narave, niti sferi duha.499 Podobno ugotavlja tudi Paul Ricoeur, ko svoje ugotovitve
o treh temeljnih značilnostih človekove jezikovnosti – simbolnost, ekspresivnost in
generativnost – strne v nečem, kar imenuje »beseda«: beseda je mesto dogajanja
simbolnega, zato je vselej vmes med (družbeno) strukturo in (naravnim) dogodkom,
med lingvističnim in nelingvističnim, je točka interakcije, kjer se srečajo omejitve
jezikovnega sistema in živa izkušnja. »Tam (v besedi, JS),« piše Ricoeur, »je mogoče
izmenjavo med genezo in strukturo mogoče jasno videti. /…/ Beseda se mi zdi, da je
tista točka kristalizacije, v kateri se vežejo vse izmenjave med strukturo in funkcijo.
In če ima to moč, da nas sili v iskanje novih modelov razumevanja, je to zato, ker se
sama nahaja na preseku jezika in govora, sinhronije in diahronije, sistema in procesa.
V dvigovanju iz sistema v dogodek prinaša strukturo v akt govora. V vračanju iz
dogodka v sistem, prinaša v sistem kontingentnost in ruši ravnovesje, brez česar se
ta ne bi mogel niti spremeniti, niti vztrajati.«500
Za metaforično ponazoritev takšne vmesnosti lahko uporabim slavno
Vermeerjevo sliko (sl. 75), ki nosi pomenljiv naslov Umetnost slikarstva.
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Sl. 75. Johannes Vermeer »van Delft«, Umetnik v ateljeju (Umetnost slikarstva),
1665–1666, olje na platnu, 120 × 100 cm, Kunsthistorisches Museum, Dunaj.

Lahko se vprašam, kaj slikar na tej sliki sploh slika. Ali slika dekle ali
zemljevid? Pravzaprav oboje. Dekle lahko vidim kot simbol neke transdiskurzivne
realnosti, ki slikarja – kot v zgoraj navedenem Matissovem primeru – erotično
navdušuje in ga vodi v neznano, stran od rutine; zemljevid pa lahko vidim kot
simbol uveljavljenih diskurzivno-slogovnih shem, ki slikarju ponujajo racionalno in
družbeno preverjeno znanje.
Ta napetost med »dekletom« in »zemljevidom« je sicer značilna za vsako
jezikovno posredovanje informacij, vendar pa se v modelu in artefaktu zaradi
drugačnih komunikacijskih funkcij bistveno drugače vzpostavi. Tudi znanost se
navdihuje v neposredni stvarnosti in posreduje informacije, ki jih na osnovi tega
navdiha izgradi. Toda vsi dobro vemo, da tako izgrajeni objekti znanosti sami po
sebi ne uspejo ne prepričati, še manj pa navdušiti. Komunikacijski smoter modela je
namreč izključno semantično branje, zato erotično navdušenje nad »dekletom« pri

svojem delu postopoma izloči, tako da posledično v njenih objektih preostanejo
samo »zemljevidi«. Ti pa lahko s svojo čisto razumnostjo proizvedejo zgolj razumno,
ne pa psihofizične akcije.
Umetniški artefakt pa ne želi nagovarjati samo človekovih racionalnih potreb,
pač pa tudi iracionalne. Zato skuša vzbuditi obsežno mrežo arhetipičnih in
subjektivnih vsebin, na katere je posameznik zelo intimno navezan. Seveda pa to ne
pomeni, da se zato nebrzdano podreja erotiki in iracionalnemu. Nasprotno. Takrat,
ko zmagajo nagoni, to lahko vodi v destruktivne posledice, zato pa skuša umetnost
iracionalno na human (torej odgôvoren/odgovóren) način vključiti v racionalno. Ker pa
lahko semantične vsebine navdušijo človeka v vsej njegovi psihosomatski celovitosti
šele takrat, ko se združijo z učinkovito čutno obliko, je zato glavna naloga forme
artefakta prav ta, da vzpostavi med čutnim in racionalnim stanje posebne
prežetosti, vmesnosti, s tem pa da racionalnemu doživljajski zalet. Posledično so zato
likovni artefakti sposobni tako sporočati kot navduševati. 501 S tem pa na nek način
izpolnjujejo prav tisto temeljno potrebo človeka po »biti eno«, po »izkušnji enotne
resničnosti« (če ponovno uporabim Neumannovo sintagmo), ki je, kot pravi
Muhovič, »nekaj antropološko centralnega«. 502
Tisto, kar se nam v vsakdanjosti razkriva preko ločenih nasprotjih čutnega in
duhovnega, partikularnega in univerzalnega, transdiskurzivnega in diskurzivnega,
forma artefakta torej nekako zgosti v fuzijo in z njenim doživetjem človeku poteši
temeljna hrepenenja na vseh razpoložljivih nivojih. Če forme modelov razumemo,
pa jih ne občutimo, ali pa jih občutimo, pa jih ne razumemo, pa forme artefaktov
pripravijo naše izkušanje, da stori ravno tisto, kar je na spontani ravni nesposobno
storiti, to je, da med seboj učinkovito poveže »/…/ vektorje bližine in distance,
involviranosti in kritičnosti, intimnosti in objektivnosti«. 503 Taka forma artefakta je
zato suverena na način, na katerega forma modela v svoji razcepljenosti ne more biti.
Razumevanje modela je namreč bistveno pogojeno s človekovo suverenostjo, s tem,
da ima človek dovolj diskurzivnega znanja. Artefakt pa tega ne potrebuje, saj nam
ne dovoljuje, da bi si ga podredili, pač pa si sam podredi nas, ko s svojo suvereno
močjo nagovori celoto našega izkustva in ga vodi v doživetje.
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Suverena forma artefakta zato postane tudi na poseben način nenadomestljiva,
saj je nepogrešljiva za edinstveno aktivacijo našega doživetja. Za naše vedenje je
nekaj sicer lahko posebno, nikoli pa ni povsem nenadomestljivo, saj lahko tako
postane šele takrat, ko zahteva od nas doživetje in praesentia. Tistega, kar postane za
nas nenadomestljivo, si namreč ne izmislimo sami, pač pa nas samo s svojo prezenco
v to navdušenje vplete. Umetnine, kakršna je Fontana,504 je zato mogoče
nadomestiti, medtem ko Michelangelovih, Rembrandtovih ali Matissovih ni
mogoče, tudi, če bi vsi ti umetniki še živeli, da bi naredili nove. Izguba suverene
umetnine namreč pomeni nenadomestljivo izgubo za človekovo doživljanje.
Na osnovi povedanega lahko sedaj za konec tega poglavja strnem ugotovitve s
primerjavo vsakdanje in poetične (likovne) komunikacije. To lahko poskušam storiti
s pomočjo klasifikacije produkcije znakov po Umbertu Ecu, s katero opozori, da
jezikovnih dejanj nikakor ne moremo umerjati po enotnem kopitu, kot to poskuša
storiti strukturalistična semiotika, pač pa moramo njihovo naravo presojati v
odnosu do njim lastnih komunikacijskih intenc in prepoznati njihove semiotične
specifike znotraj te celote. Eco zato raje kot o znakih govori o različnih modusih
produkcije znakovnih funkcij, ki nastajajo in služijo v različnih vrstah komunikacije. 505
Ecova klasifikacija zaobsega naslednje parametre:
(1) Prvi parameter je delo oziroma trud (ang. labour), ki je potreben, da se
jezikovno dejanje artikulira v nekem oblikotvornem procesu. To po zahtevnosti
sega od rutinizirane prepoznave (ang. recognition) že obstoječega, prikaza (ang.
ostension) obstoječega, replike (ang. replica) obstoječega, do najvišje stopnje
zahtevnosti, to je do invencije (ang. invention) predhodno še neobstoječih in še
nekodiranih izrazov. Če je za komunikacije, ki ne terjajo invencije, značilno, da so
močno rutinizirane, saj temeljijo na v naprej danem kodu in v naprej vzpostavljenih
gramatičnih enotah, pa skrajna invencija zahteva tudi invencijo koda in gramatičnih
enot. Prav zato se likovni jezik v primerjavi z običajno verbalno znakovno
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produkcijo nahaja na polu skrajne invencije. Bistvo likovnikovega delovanja namreč
ni v uporabi »besed« in gramatičnih načinov, ki so že v »slovarju« in »slovnici«, pač pa
v tem, da sam izumi nove načine artikulacije.
(2) Drugi parameter je relacija tip/posamičnost (ang. type/token). Ta se nanaša na
zgoraj obravnavane relacije med tipom in dogodkom, bistvenim in nebistvenim,
semantičnim in estetskim, denotiranim in eksemplificiranim ipd. v nekem znaku.
Ker je glavni smoter vsakdanje in znanstvene rabe verbalnega jezika lajšanje
komunikacije, mora biti v njenih jezikovnih dejanjih znakovna relacija facilis (lahka).
Facilis je tista relacija, ki jasno določa, kaj je bistven semantični pomen in kako se
mora ta preko strogo določenega koda transponirati v konkretnost. Taka relacija je
torej prisotna v modelih, v katerih je mogoče estetsko informacijo brez težav
filtrirati. Na drugi strani pa je smoter likovne komunikacije poetičen, ta pa
vzpostavlja znakovno relacijo, ki je difficilis (težka). Taka relacija je prisotna v
simbolih v izvornem pomenu te besede.506 V stari Grčiji je simbol namreč označeval
prezentno polovico razlomljene medalje, ki na razlomljenem delu evocira tisto
polovico, ki ni prisotna, a se jo potencialno da rekonstruirati prav zato, ker je
prezentna polovica naravno-vzročno povezana z neprisotno polovico. Bistvo
simbola torej ni v tem, da bi bil arbitraren, saj se v celoto ne moreta povezati
katerikoli poljubni polovici, pač pa le polovici, ki sta nastali v razlamljanju. Tak
simbol je torej naraven oziroma indeksikalen in skoraj v dobesednem smislu likoven
ali oblikoven, saj povezava med označencem in označevalcem v njem temelji na
naravni oblikovni zvezi. Z difficilis relacijo imamo torej opraviti takrat, ko odnos
med tipom in dogodkom ni poljuben — ko ne moremo izluščiti abstraktnega bistva,
ki bi bil ločen od materialne manifestacije in neodvisen od oblikotvornega procesa
artikulacije znaka. Formalna artikulacija postane zato v takem znaku semantična
kategorija par excellence, saj ne služi zgolj materializaciji že v naprej jasnih vsebin, pač
pa njihovi izgraditvi in realizaciji. Med semantičnim in formalnim se tako vzpostavi
funkcionalna soodvisnost, razmerje vzajemne artikulacije, v katerih se v skladu z
naravnimi zakonitostmi materije hkrati razvije narava duhovnih vsebin, hkrati pa v
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skladu z intencionalnim nabojem duhovnih vsebin tudi dokončno uredi (in-formira)
označevalna materija. In ta soodvisnost je toliko bolj premosorazmerna, kolikor bolj
se oblikotvorni proces oddaljuje od rutinskega opravila k invenciji.507 Tako razmerje
zato posledično komunikacijo otežuje. Povsem očitno je taka znakovna relacija
prisotna v vseh vrstah umetniške komunikacije, še posebno pa v likovnem artefaktu,
ki je objekt skrajne invencije. Prav zato Milan Butina pravi, da je »… likovni znak
pravi simbol, ker je v njem ta sled naravne zveze jasno ohranjena«. 508
(3) Tretji parameter pa se nanaša na modus in kompleksnost artikulacije. Tu lahko
na eni strani ločimo oblike komunikacije, ki imajo jasno družbeno normiran kodirni
sistem (tako jezikovne enote kot gramatična pravila), na drugi strani pa oblike
komunikacije, pri katerih kodirni sistem ni do take mere standardiziran (jezikovne
enote niso v naprej določene, pač pa jih je potrebno šele izumiti, prav tako pa tudi
gramatična pravila ne determinirajo, pač pa služijo zgolj kot usmerjevalna načela).
Vzporedno s prvima parametroma, po katerima je likovna praksa v primerjavi z
vsakdanjo komunikacijo visoko inventivna in visoko difficilis, tako hodi tudi dejstvo,
da ima bolj svoboden, zato pa tudi kompleksnejši modus artikulacije.
Ker mora biti v vsakdanji komunikaciji zaradi potrebe čim lažjega
komuniciranja odnos med signifikatom in signifikantom facillis, to tudi zahteva, da
mora biti velik del procesa medsebojnega prilagajanja misli in materije opravljen
rutinsko in določen v naprej, preko standardizacije, konvencij in eksplicitne
kodifikacije.509 Ker ta zaobsega vse ravni jezikovne artikulacije (tako primarno kot
sekundarno), ima v vsakdanjem verbalnem jeziku zato govorec precej malo
neposrednega stika z označevalno materijo, saj jo dobi na standardni način
preoblikovano že v naprej. Vsakdanji govorec tako običajno ne ustvarja niti besed
niti sintaktičnih pravil, ampak oboje dobi v družbi, svoboden pa je le v
kombinatornih možnostih njihove izrabe. Bistvo vsakdanjega govora je zato v
uporabi koda in prilagajanju vsebin njegovim standardom.
Na drugi strani pa je bistvo poetične komunikacije v izumu koda. Poetično
ustvarjanje mora izumljati novo stvarnost, nove znakovne svetove in nove kodirne
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načine, zato pa mora biti v tem smislu bolj svobodno, s tem pa tudi bolj
kompleksno. Bolj svobodno namreč ne pomeni, da je bolj relativistično, pač pa, da
lahko označevalni material glede na družbene norme svobodneje prilagaja svojim
potrebam, vendar pa mora pri tem zato toliko bolj paziti, da to počne ustrezno v
odnosu do naravnih zakonitosti same označevalne materije. Če kodifikacijo
vsakdanjega jezika v veliki meri narekuje družba, pa kodifikacijo poetičnega jezika
narekuje predvsem narava. Zato je odnos med označencem in označevalcem v
vsakdanji komunikaciji tako na ravni oblik (morfologija) kot na ravni kombinacije
teh oblik (sintaksa) izrazito družbeno normiran in standardiziran, medtem ko je v
poetičnem jeziku prisotna zgolj neka na naravnih pogojih utemeljena kodifikacija
izraznih sredstev ter gramatičnih zakonitosti operiranja z njimi. Posledično je
kodifikacija v likovnosti manj družbeno determinirana in bolj vezana na naravne
pogoje, zaradi tega pa zaobsega zgolj izrazna sredstva, ne pa tudi izraženih oblik.
Opisane semiotične razlike lahko zato spremljamo prav na vseh ravneh
vsakdanjega (verbalnega, vizualnega) in poetičnega (pesniškega, likovnega) jezika.
Razlike se najprej kažejo na fonološki/fotološki ravni. V likovnosti je to
mogoče ponazoriti na primeru barve. Če so v vsakdanji vizualni zaznavi barve
spontane lastnosti stvari (so predmetne barve), pa mora biti barva kot izrazno
sredstvo fotološke ravni od take predmetne kodifikacije odnosa barva – oblika
ločena, saj smisel poetične likovne artikulacije ni zgolj v posnemanju, pač pa v
ustvarjanju »nove realnosti«. Barva kot izrazno sredstvo mora torej omogočati
artikulacijo neskončno slikarskih barv in možnosti njihovih povezav z neskončno
oblikami. Vendar pa morajo biti oblike, ki se z barvo artikulirajo, vseeno čutno
smiselne in v skladu z zakonitostmi čutnega zaznavanja. Zato morajo biti v likovnosti
izrazna sredstva sicer še brez slikarskih pomenov, imeti pa morajo določene
minimalne semantične vrednosti, ki izhajajo iz njihovih bazičnih sposobnosti
vzbujanja psihosomatskih doživljajev in lahko zato za likovno delovanje narekujejo
oblikotvorne regulative.

Tako

na

primer

rdeča

barva

povzroča

drugačno

psihofiziološko reakcijo kot zelena, s tem pa narekuje drugačno likovno rabo. S tako
minimalno semantično vrednostjo likovne prvine zato ničesar ne povedo o tem,
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kakšne oblike in sintaktične celote se morajo artikulirati, pač pa dajejo za naslednje
ravni (morfološko in sintaktično) zgolj osnovne operativne usmeritve.510
Na ravni morfologije likovne oblike za razliko od vsakdanjih besed in podob
posledično niso družbeno standardizirane. V vsakdanji verbalni praksi nam slovarji
in pravopisi povedo, katere lekseme smemo uporabljati, kako se sklanjajo, spregajo
ipd. Na drugi strani pa ne obstoji nikakršen »likovni slovar« pravilnih »likovnih
besed«, ki bi nam povedal, katere oblike so pravilne in katere ne — čeprav obstoji
neka historično-slogovna zbirka že uporabljenih oblik. Bistvo likovne morfologije
namreč ni v uporabi oblik, pač pa v spodbujanju kreativnosti za izumljanje novih
oblik, ki jih v zgodovini še ni. Likovnik zato ne računa le na simbolno odprtost že
uveljavljenega repertoarja oblik, ki ga je akumulirala preteklost, pač pa mora
»besede« izumiti sam, svoj repertoar si mora šele ustvariti. Likovna izrazna sredstva
zato ne določajo, kakšne »likovne besede« tvoriti, pač pa postulirajo zgolj tista
naravna morfološka načela (npr. modelacijo), ki zagotavljajo, da bodo oblike
zaznavno smiselne.511
Opisana specifika pa se nato ustrezno prenaša tudi na sintaktično raven. Ta je
v vsakdanjem jeziku enako kot morfološka raven determinirana s standardizacijo,
zato pravopis in slovnica jasno določata, kako se tvorijo pravilni in nepravilni stavki
in podobno. Nasprotno pa v likovnosti in poetični komunikaciji nasploh ni mogoče
na enako objektiven način ločevati med pravilno in nepravilno sintaktično rabo jezika.
To je sicer deloma mogoče, če stremimo k nekemu cilju, ki ga izoliramo z vedenjem
(kar pogosto počnemo med študijem), na primer, ko si zadamo za cilj pravilno rabo
nekega prostorskega ključa. V tem primeru je zato na primer mogoče ločevati slabo
perspektivično gradnjo od dobre ipd. Ker pa lahko v celovitem likovnem interesu –
kot sem že na več mestih opozoril – cilji prostorske gradnje prihajajo v navidezni
konflikt s kompozicijskimi cilji in zato zahtevajo medsebojno preoblikovanje, v
likovnosti nikoli ni mogoče determinirati pravilnosti celokupne sintaktične gradnje.
Kot sem ugotavljal zgoraj, lahko namreč prav kompozicijske odločitve opravičijo
perspektivične napake in obratno. Zato lahko ena sintaktična operacija, ki v nekem
likovnem delu ob drugi operaciji deluje napačno, v drugem delu ob drugačni
510
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operaciji deluje odlično. Zato pa so strategije sintaktične transformacije v likovnosti
bolj kot restriktivna lingvistična pravila nekakšna usmerjevalna načela, ki kažejo,
kako, v primeru, da želimo priti do določenih doživljajskih odzivov, ustvariti to
tako, da bo zaznavno smiselno. Tako je na primer zaznavno smiselno, če želimo kar
se da poudariti vizualno težo neke oblike, to obliko postaviti v kompoziciji na
položaj zgoraj in desno v formatu.
Prav zaradi opisanih specifik poetične komunikacije pa se najpomembnejše
razlike med vsakdanjim in poetičnim jezikom kažejo na semantični ravni. Če
vsakdanji jezik z uporabo uveljavljenih morfološko-sintaktičnih konvencij pomene
zgolj posreduje, pa likovni jezik smisle z artikulacijo formalno-jezikovnega tkiva in
izumom koda šele izgrajuje. Zato pa razumevanje semantične ravni likovnih izrazov
ne more biti končano z identifikacijo denotirane vsebine, po kateri bi lahko povsem
pozabili na materialne vidike jezika, pač pa zahteva sledenje in neposredno
doživljanje samih načinov materialne artikulacije, ki jih je likovnik izumil. Zahteva
torej doživljanje specifične semantične vsebine, ki je postala dobesedno likovna
vsebina, saj jo je likovnojezikovni način artikulacije bistveno okarakteriziral. Zato
likovna semantika ni semantika, kot jo imamo običajno v mislih, saj ne zaobsega le
identifikacije pomenov, pojmov in slogovnih značilnosti, pač pa zahteva premislek
specifičnega smisla, ki se izraža v likovni formi.
Ta značilnost likovne semantike se še dodatno razkrije ob premisleku
odnosamed globinsko in površinsko strukturo ter odnosa med semantično in
fonološko/fotološko interpretacijo v vsakdanjem verbalnem jeziku in likovnem jeziku.
Chomskyjeva teza, da se semantično ovrednotenje verbalnih izrazov dogaja zgolj
tako, da površinskim strukturam pripišemo neko globinsko strukturo, namreč
predpostavlja, da taka semantična interpretacija zaobsega le intelektualno
ovrednotenje globinske strukture, ne zaobsega pa drugih doživljajskih vidikov
osmišljanja površinske pojavnosti izraza. Posledično sta zato po Chomskyju
semantična in fonološka interpretacija vsakdanjega verbalnega jezika neodvisni
oziroma arbitrarno odvisni, saj je semantična interpretacija odvisna zgolj od vedenja
globinske, ne pa tudi od doživetja površinske strukture. To pomeni, da fonološka
interpretacija nič ne prispeva k semantičnemu izkustvu vsakdanjega verbalnega
izraza. Ena in ista semantična interpretacija ima zato lahko različne fonološke
interpretacije, enako kot ima lahko en in isti označenec v arbitrarnem znaku
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različne označevalce. V shemi generativne gramatike vsakdanjega verbalnega jezika
podane zgoraj zato med semantično in fonološko interpretacijo ni povezave (sl. 36).
Taka Chomskyjeva teza pa ne more zadostiti naravi likovnih artefaktov kot
likovnih znakov, saj je tam izkustvo formalno-materialne specifičnosti označevalca
tudi semantično relevantno. V likovnem znaku en in isti označenec zato ne more
imeti različnih označevalcev, pač pa vsaka sprememba označevalca spremeni tudi
označenec. Posledično je tam odnos med globinsko in površinsko strukturo nekako
paradoksen. Ker ima likovni artefakt tudi alografske dimenzije, saj drugače ne bi
imel jezikovne narave, lahko po eni strani tudi površinskim strukturam različnih
artefaktov do neke mere pripišemo enako globinsko strukturo ter jih s tem
smatramo kot enake in enakopomenske. Prav na ta način v različnih artefaktih tudi
prepoznamo skupne slogovne značilnosti. Toda po drugi strani pa s takim slogovnim
»branjem« nikakor ne izčrpamo semantične vrednosti artefakta. Ni dovolj samo, da
vemo, kaj je njegovo tipizirano bistvo, pač pa moramo v neposredni prisotnosti
doživeti in osmisliti vsako specifiko njegove površinske enkratnosti. To pa pomeni,
da sta v artefaktu enako kot označenec in označevalec neposredno prežeta tudi
globinska in površinska struktura ter semantična in fotološka interpretacija.
Ta paradoksen odnos lahko ponazorim s pomočjo likovnoteoretske distinkcije
med strukturo in teksturo (in fakturo). V likovnoteoretskem smislu sodi struktura na
področje bistvenih lastnosti likovnega dela in torej v njegovo globinsko strukturo.
Tekstura pa v likovnoteoretskem smislu sodi na področje likovnih spremenljivk ter
zaobsega njegovo površinsko strukturo. Čeprav lahko teoretsko med strukturo in
teksturo v likovnem delu dokaj enostavno ločujemo, pa sta v artefaktu kot
enkratnem dogodku vselej neločljivo prepleteni tako v ustvarjalnem kot
hermenevtičnem smislu. Struktura in tekstura namreč nikoli ne nastajata ločeno,
pač pa v sodelovanju. Likovnikove odločitve o strukturi vselej vplivajo na površinski
izgled dela, prav tako pa tudi pogosto nepredvidljivo nastajanje teksture vpliva na
to, da spremenimo odločitve o strukturi na način, ki si ga na začetku poti sploh ne
bi mogli zamisliti. Neka poteza, ki se na prvi pogled zdi irelevantna, lahko zato v
trenutku postane strukturalni globinski nosilec kompozicije in likovnega prostora.
Odličen primer za to so že omenjeni Michelangelovi Sužnji, pri katerih je
nastajajoča tekstura Michelangelu očitno nekako pokazala, da je bolje pustiti
strukturo »nedokončano« — površinska struktura se je prelila v globinsko.

Semantičnega statusa likovnih del z enako globinsko, a različno površinsko
strukturo, tako ne moremo kar enačiti, kot je to mogoče v vsakdanji verbalni
komunikaciji. Njihov semantični status je namreč odvisen od doživetja celote vseh
elementov, tudi če kateri od njih ni del globinske strukture v strogo lingvističnem
smislu. Ko artefakt doživljamo v njegovi prezenci, nas namreč vsak najmanjši
element, ki ga zaznamo na površini, fascinira in ga imamo za neobhodno
potrebnega za naše doživetje. Če ga spremenimo, se spremeni naše doživetje.
Semantična in fotološka interpretacija v gramatiki likovnega jezika zato nista
neodvisni oziroma arbitrarno odvisni kot pri vsakdanjem jeziku, pač pa sta
soodvisni, kar v shemi generativne gramatike likovnega jezika lahko ponazorim
tako, da vnesem manjkajočo povezavo med semantično in fotološko komponento
(sl. 44). V gramatiki likovnega jezika ima zato tako semantična komponenta svojo
estetsko relevanco, kot ima tudi fonološka komponenta svojo semantično
relevanco. Posledica tega pa je prav vmesnost, v kateri med različnimi polarnostmi, ki
so v modelu jasno razločljive (med označencem in označevalcem, semantično in
estetsko informacijo ipd.) v artefaktu ni mogoče strogo ločevati. Zato bi lahko
rekel, da so v sliki pravzaprav vse lastnosti strukturno odvisne, če uporabim
Chomskyjev izraz. Neke površinske poteze ni mogoče kar tako reducirati kot
globinsko nepomembne, saj mora biti prav vse v sliki v službi gradnje celovitega
semantično-estetskega doživetja. Prav na to pa se nanaša tudi zgoraj navedena
Matissova trditev, da je vse, kar v sliki ni koristno, škodljivo. Sliki ni mogoče ničesar
niti odvzeti niti dodati, saj dodajanje, odvzemanje, zamenjava ali spreminjanje
katerekoli oblike, poteze ipd. spremeni njeno doživljajsko specifičnost. Igre
materiala nikoli ne moremo odmisliti in ohraniti od nje neodvisno shemo slike, pač
pa se slednja hkrati z igro potez in tekstur rojeva, hkrati pa to igro tudi sama
narekuje. Zato je v nekaterih primerih, na primer pri poznem Rembrandtu ali van
Goghu, pogosto večji greh zanemariti njihovo haptično senzibilnost kot izpustiti ali
prestaviti kakšno izmed oblik.
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Epistemološki zasuk k prednosti objekta se, kot opozori Tomaž Brejc, v polju
umetnostne hermenevtike konkretizira v specifično vprašanje: Kaj hočejo podobe od
nas? Če so se hermenevtiki do danes bolj kot ne spraševali, kaj hočejo oni od
umetnin in na kakšen način lahko podobe uporabijo in priredijo svojim željam, pa
moramo danes »/…/ znova pretehtati tale miselni obrat: kaj hočejo podobe od nas in
kakšna je recipročnost tega razmerja«. 512 Ker je odgovor na to vprašanje po mojem
mnenju bistveno odvisen od (semiotične in jezikovne) narave likovnih del in od
tega, kako nastanejo, lahko poskušam sedaj na osnovi spoznanj pridobljenih v
obratu k primarnemu diskurzu premisliti prav implikacije, ki jih opisana jezikovna
in semiotična narava likovnih artefaktov pusti na hermenevtičnem razumevanju.

č
Temeljna spoznanja pridobljena v obratu k likovnosti in primarnemu diskurzu lahko
najprej povzamem takole: ker v likovnih artefaktih, ki razkrivajo posebno prežet
odnos med označencem in označevalcem, ne gre le za preprosto ponazarjanje »že
izgotovljenih« duhovnih vsebin, pač pa za njihovo artikulacijo in verifikacijo s
pomočjo artikulacijskih jezikovnih postopkov, se v njih semantična vsebina vselej
izraža kot funkcija ureditve označevalne forme.513 Likovna forma je zato hkrati
čutnost, izraz in sistem.514 Čutnost je po svoji senzualni pojavnosti, izraz po svoji
informacijski specifiki, sistem pa po svoji likovni jezikovni organizaciji.
To pa ima za posledico naslednji dve hermenevtični konsekvenci, ki druga z
drugo navidezno prihajata celo v konflikt.
(1) Prva konsekvenca je vezana na likovno formo kot čutnost in izraz, v ospredje
pa prihaja v nečem, kar lahko z Nelsonom Goodmanom imenujem simptomi
estetskega — to so značilnosti, ki razlikujejo umetnostne od neumetnostnih
pojavov.515 Prvi simptom je posebna usmerjenost simbolizacije, ki sem ga zgoraj
imenoval eksemplifikacija, kasneje v tem poglavju pa ga bom v polje hermenevtike
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prenesel kot demonstracijo oziroma deixis (pokaz). V eksemplifikaciji nek znak ne
denotira nečesa zunaj svoje materialne narejenosti, pač pa ravno obratno, najprej
pokaže na način svoje artefaktičnosti (dobesedna eksemplifikacija), nato pa tudi na
doživljajski izraz, ki iz nje izhaja (prenesena eksemplifikacija). Temu nato sledita dva
simptoma, ki ju Goodman imenuje sintaktična zgoščenost (ang. syntactic density) in
semantična zgoščenost (ang. semantic density). Sintaktična zgoščenost pomeni, da
postane v eksemplifikaciji pomemben vsak najmanjši detajl likovnega artefakta,
semantična zgoščenost pa, da semantično relevantne niso zgolj določene točke v
artefaktičnosti, pač pa prav vsak njen del. Zadnji in najpomembnejši simptom, ki iz
tega izhaja, je zato sintaktična prenasičenost (ang. syntactic repleteness). Ker je formalnih
lastnosti, ki jih artefakt dobesedno eksemplificira, neskončno, sintaktična in
semantična zgoščenost posledično presegata našo sposobnost diferenciacije in
»branja« ter povzročita nezmožnost končne determinacije pomena. Ta nemoč, da bi
likovno delo intelektualno obvladali in izčrpali, ima zato za posledico, da se v njem
nekako izgubimo in nas prisili, da v preneseni eksemplifikaciji aktiviramo tudi
druge načine prisvajanja. Artefakt v nas tako po eni strani sicer vzbudi željo po
absolutnem doumetju, vendar pa njeno potešitev z zgoščenostjo in prenasičenostjo
eksemplifikacije tudi prepreči, s tem pa v nas vzbudi širše dimenzije doživljanja.
(2) Druga hermenevtična konsekvenca pa je vezana na likovno formo kot
jezikovni sistem. Če sta čutnost in izraznost v simptomih estetskega zelo opazni, pa
prihaja sistemskost oziroma notacijskost s temi simptomi na prvi pogled v konflikt.
Toda ker se, kot sem pokazal v prejšnjem poglavju, alografski in avtografski vidiki v
likovnih delih ne izključujejo, pač pa šele v prežetju generirajo temeljne jezikovne in
semiotične značilnosti artefaktov, pa se posledično tudi izkaže, da notacijski vidik
(celo v aksiomatskem smislu!) simptome estetskega v resnici šele omogoča. Prav
likovna forma kot jezikovni sistem namreč služi kot tisti skupni imenovalec in
integracijsko polje, na katerem se duhovna in materialna dimenzija medsebojno
artikulirata in prežameta v likovni izraz, ki lahko hkrati nosi tako semantično kot
estetsko informacijo, tako denotacijo kot eksemplifikacijo.516 Simptomi estetskega
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so zato v likovnih artefaktih toliko bolj intenzivni, kolikor kompleksnejši je
formalno-jezikovni ustroj, ki jih izraža.
Jezikovno-sistemski vidik likovnih form ima za naravo hermenevtičnega
razumevanja likovnih artefaktov zato zelo pomembne hermenevtične konsekvence.
Prav to, da so likovna dela posebni likovni jezikovni sistemi, ki imajo svojo lastno
gramatiko in terjajo posebno likovno mišljenje ter likovno kompetenco, namreč
implicira, da nam je tudi v hermenevtičnem smislu (tako v intelektualnem kot
doživljajskem!) njihov likovni smisel dostopen le tako, da vstopimo v svet njihove
likovne jezikovne kompleksnosti in aktiviramo naše lastno likovno mišljenje in
likovno kompetenco.
Na osnovi opisanih hermenevtičnih konsekvenc lahko sedaj poskušam odgovoriti
na temeljno hermenevtično vprašanje: Kaj likovno delo hoče od mene?
Umetnostni zgodovinar Meyer Schapiro hermenevtične zahteve artefaktne
umetnosti (umetnosti prezence) lepo opiše, ko jih primerja s zahtevami konceptualne
umetnosti (umetnosti pomena). Takole pravi: »Drugi vidik /…/ je razlika med
slikarstvom in kiparstvom na eni strani in med tem, kar imenujemo 'komunikacijske
umetnosti', na drugi strani. /…/ Danes komunikacijska teorija in praksa pomagata
graditi in karakterizirati svet družbenih odnosov, ki je v svojih elementih neoseben,
preračunan, nadzorovan in ki vedno teži k hitrosti in učinkovitosti. /…/ Vendar pa
moramo reči, da je tisto, zaradi česar sta slikarstvo in kiparstvo v našem času tako
zanimiva, predvsem njuna visoka stopnja nekomunikativnosti. Iz slike ne moreš
izvleči sporočila z navadnimi sredstvi; navadna pravila komunikacije tu ne veljajo,
nikakršnega jasnega koda ali trdno določenega slovarja ni, nobene gotovosti učinka
v času prezentacije. /…/ Umetnik ne želi ustvariti dela, v katerega bi prenesel že
pripravljeno in izgotovljeno sporočilo, prilagojeno indiferentnemu sprejemniku.
Slikar teži prej k taki kvaliteti celote, pri kateri ne boš občutil in spoznal prav
ničesar, če ne boš dosegel prave naravnanosti in čustev do nje. Samo duh, odprt za
kvalitete stvari, navajen razločevanja, občutljiv zaradi izkušenj in zmožen odzivanja
na nove forme in ideje, je sposoben uživati ob tej umetnosti. Izkustvo umetnine je,
podobno kot njegovo ustvarjanje, proces. Kar se ob prvem srečanju z umetnino
zdijo šumi, postane na koncu sporočilo ali nujnost, čeprav nikoli sporočilo v
navadnem smislu. /…/ Slikarstvo in kiparstvo ne komunicirata, ampak ustvarjata

držo občestva in kontemplacije. Mnogim ponujata ekvivalent tega, kar imamo za
del religioznega življenja: iskreno, ponižno podreditev duhovnemu objektu,
izkustvo, ki ni dano avtomatično, ampak zahteva pripravo in čistost duha.« 517
Če je v hermenevtičnem razumevanju umetnin pomena mogoče in celo nujno
čutne in izrazne specifike materialnosti reducirati – saj je bistvo teh umetnin enako
kot bistvo modelov v tem, da jih vemo v njihovi splošnosti in ne, da jih doživimo v
njihovi posamičnosti – pa je pri likovnih artefaktih ravno nasprotno: ti zahtevajo od
nas, da se poglobimo v njihovo čutno in izrazno posamičnost in jo tudi doživimo.
Ker pa likovna forma ni le čutnost in izraz, pač pa tudi jezikovni sistem, pa zahteva
poglobitev v njeno posamičnost prav poglobitev v njeno posebno jezikovno naravo.
V kolikor se na tako specifično jezikovno organizacijo likovnega artefakta
nismo sposobni ali pripravljeni odzvati – in jo celo zavestno reduciramo – takrat se
znajdemo v situaciji »funkcionalističnih izenačevanj«, kakršne smo lahko spremljali
zgoraj, na primer v obliki zanikanja razlik med pesmijo in receptom, med Davidom
in blokom marmorja ipd. Do takih izenačevanj namreč pride prav zato, ker
hermenevtik ni sposoben vstopiti v specifike jezikovne kompleksnosti artefakta, jih
pokazati in doživeti. Le če nismo sposobni pokazati in doživeti razlike v artefaktni
naravi med pesmijo in receptom ali med Davidom in blokom marmorja, lahko
namreč suvereno trdimo, da med njimi obstoji le razlika v vedenju in kontekstu.
Cilji interpretacije likovne umetnosti zato ne morejo biti niveliranje,
reduciranje in kontekstualiziranje, pač pa opozarjanje na specifike jezikovne
kompleksnosti likovnega dela in odpiranje v živo izkušnjo. V tem smislu pa
opredeljuje artefakt podobna hermenevtična dinamika, ki je značilna za
srednjeveške simbole in se razpenja med razkrivanje in skrivanje.518 Namen simbolov
v patristiki je bil namreč v (jezikovni) formi evocirati tisto (npr. božje), česar ni
mogoče diskurzificirati in spraviti v pojem. Srednjeveški simbol je s svojo formo
tako hkrati opozarjal na nezmožnost diskurzifikacije, da bi lahko povsem zapopadla
in opomenila drugo, hkrati pa je z njo napeljeval k izkustvom drugačne vrste, to je
predvsem k mističnemu prisvajanju, epifaničnemu razsvetljenju, ekstazi ipd. 519 V
tem smislu je simbol tih in glasen preden in mimo tega, da nekaj jasnega pove.
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Podobno hermenevtično funkcijo pa imajo tudi likovni artefakti. Likovno delo
namreč ne izraža samo s tem, ko nekaj eksplicitno pove, pač pa tudi s tem, ko
marsikaj zamolči ali pove s šumom. Hermenevtik mora zato znati slišati tudi šum,
molk in tišino, torej tisto, kar v jezikovni strukturi na prvi pogled nima nekega
diskurzivnega pomena, je pa mogoče to osmisliti v drugačnih oblikah izkustvenih
prisvajanj. V likovnem delu zato ne moremo biti pozorni samo na področja
denotacije, repezentacije in slogovnih premen, pač pa ga moramo doživeti v njegovi
likovnojezikovni celovitosti, v kateri ni mogoče ničesar odvzeti in ničesar dodati.
Zato mora razumevanje likovnega artefakta za hermenevtika pomeniti predvsem to,
da ga je zmožen doživeti, z njim živeti, se vanj vživeti, ne pa, da zna le kot avtomat
izolirati denotacije, ki se v njem posredujejo in ki jih konsolidira kontekst.
Tak hermenevtični pristop k jezikovni specifičnosti artefakta kot simbola
zato zahteva nekakšno previdnost, saj si ga ne smemo z vnaprejšnjimi koncepti
podrediti, pač pa moramo poskusiti izslediti, kako s svojo prisotnostjo nagovarja
našo prisotnost. Zahteva torej nekakšen hermenevtični ethos v podobi zgoraj
naslovljene odvisnosti, zaupanja in odgôvornosti, ki so tisti mehanizmi, s katerimi se
lahko uspemo nekako prebiti v bližino objekta fascinacije. Lahko bi torej rekel, da
nas spoznanje o tem, da umetnine ne moremo mentalizirati in izgovoriti do kraja,
enako kot pri simbolih božjega ne bi smelo voditi k sklepu, da Boga ni in da je
dovoljeno vse (izgovoriti), pač bi nas moralo vzpodbuditi ravno k temu, da se
moramo tistemu, česar ni mogoče izreči, približati še bolj pazljivo. To, da drugega ne
moremo spoznati, nas zavezuje k še večji previdnosti in zaupanju do njega.
Zato ni nenavadno, da daje Hans Georg Gadamer za paradigmo takega
hermenevtičnega pristopanja prav nekoga, ki pristopa k božjim sporočilom (kot
simbolom par excellence), to je tolmača božjega oraklja. Tolmač v predmoderni dobi
božje volje namreč ni razumeval, razlagal in apliciral tako, kot bi si sam samovoljno
izmislil, pač pa je skušal slediti jezikovno specifičnost božjega sporočila in jo nato
posredovati drugim tako, da bi jo tudi ti lahko doživeli in razumeli v svoji konkretni
življenjski situaciji.520 Ker Gadamer razume tak hermenevtični proces kot etičen v
najbolj izvornem smislu odgôvornosti do objekta razumevanja, tudi ni nenavadno, da
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hermenevtična spoznanja pa veže na »hermenevtično aktualizacijo Aristotela«. 522 V
izvorni hermenevtični tradiciji je bila namreč prav aplikacija na konkretno delovanje
tista dimenzija hermenevtike, ki je aktivirala širše doživljajske dimenzije in s tem
ohranjala konstruktivno napetost z intelektualnim momentom ter preprečevala, da
bi interpretacija zdrsnila v neživljenjskost. 523 Zato interpretacija ni bila toliko metoda
in ni imela izpostavljenega samo racionalnega bistva, pač pa je bila nekakšna
subtilitas, torej veščina, njena temeljna odlika pa je bila tankočutnost ali senzibilnost,
torej sposobnost, ki ni samo intelektualno, pač pa širše doživljajsko vezana.524
Gadamerjeva prispodoba o tolmaču božjega orakla pa opozarja še na en
pomemben vidik take hermenevtike. Na to, da jo lahko razumemo kot neke vrste
prevajanje,525 hermenevtika pa kot tolmača ali prevajalca. Tako kot je mogoče
likovnikovo delovanje videti kot nekakšno oblikotvorno prevajanje, bi lahko zato tudi
nalogo hermenevtika opisal kot nekakšno hermenevtično prevajanje.
Če je oblikotvorni prevod »tehnično« gledano prevajanje neobstoječega na
obstoječe, potem je hermenevtični prevod prevajanje obstoječega na obstoječe. To pa
prinese s seboj specifične probleme. Filozof Gorazd Kocijančič tako ugotavlja, da je
temeljni problem hermenevtičnega prevajanja vezan na to, da se v tem prenosu
enega obstoječega na drugo obstoječe vselej nekaj izgubi.526 To izgubljanje pa ni
samo posledica različnosti jezikovnih sistemov med katerima se prevaja in
heterogenosti kulturnih svetov, ki uporabljajo različne jezike, pač predvsem tega, da
smisel mnogih znakov ni nek izoliran in arbitrarno lebdeč pomen, kot v de
Saussureovem primeru, pač pa je tesno vraščen v »telo« jezika, ki evocira sebi lastno
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mrežo občutenj in podob.527 Izgubljanje v prevodu je tako vezano predvsem na to,
da je individualno bivajoče v svoji posamičnosti vselej ireduktibilno in
neizgovorljivo, zato pa tudi neprevedljivo in nezvedljivo na drugo bivajoče.
Ključno vprašanje, ki se tiče hermenevtičnega prevajanja je zato v tem, kako se
ustrezno odzvati na izgubljanje. Kocijančič v odnosu tega vprašanja ugotavlja, da
obstajata dve poti prevajanja: prva pot je samozavestna, saj prevajalec misli, da je
privilegirani medij, ki lahko prevajano popolnoma obvlada in osvoji. Prepričan je, da
sme prevajano povedati popolnoma po svoje, kot se njemu, ki vse razume, zdi
primerno. Tak prevod je torej eisegetski, zato je izgubljanje s prevodom na tej poti
prevajanja za prevajalca postranska stvar, saj je tako ali tako prepričan, da sam
najbolje ve, kako mora prevajano v prevodu razjasniti. V semiotičnem smislu ta tip
prevoda temelji na predpostavki arbitrarne znakovnosti, torej na prepričanju, da je
mogoče miselno vsebino popolnoma razločiti od materialnosti jezikovnega izraza,
zato pa jo tudi brez preostanka obleči v druge materialnosti. Tako funkcionalistično
prevajanje ima lahko zato svoje mesto le pri prevajanju izrazov, s katerimi se
srečujemo v eksaktni znanosti in v vsakdanjem funkcionalizmu (na primer pri
navodilih za uporabo brivnika528), torej za prevajanje modelov, v katerih je zares
mogoče identificirati absolutni in od materialnosti izoliran pomen.
Vendar pa nastane velik problem, ko hoče tako prevajanje poseči tudi v polje
razumevanja tistih jezikovnih dejanj, v katerih je smisel neposredno vpleten v
formalno-jezikovno strukturo — torej za prevajanje artefaktov. Problem prevajanja
v tem primeru sega bistveno globlje od problema prevajanja nekega izoliranega
pomena, zato pa artefaktov, na primer pesmi, ne moremo prevajati, kot da bi bili
modeli (npr. recept ali navodila za uporabo brivnika). Artefakti so namreč nekako
tuji, nosijo vsebine, ki so za njih medijsko specifične in jih ni mogoče posredovati v
drugem mediju, zato pa metodološka orodja vsakdanjega in znanstvenega
(verbalnega) razumevanja pri njih odpovedo. Posledično so zato taka dela
neizgovorljiva. Njihovo prevajanje je zato s tem po eni strani bistveno oteženo, po
drugi strani pa prav to nalogo tudi naredi za večji izziv. Kot namreč pravi Borut
Pihler se »/…/ V tistem trenutku (se) vprašamo po specifičnosti teksta ali
sogovornika, pojavi se problem individualnega, ki ni več razpoložljivo metodi kot
527
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nečemu splošnemu, kar principielno nikoli ne more doseči individualnosti
individualnega«.529 Zato se odpre potreba po takem hermenevtičnem načinu
prisvajanja, ki bi lahko v specifičnost takih individualnosti vstopil.
Artefakt torej terja od nas vstop in soočenje s kompleksnostjo njegove
posamičnosti. Zato pa mora biti pot prevajanja umetnosti, kot pravi Kocijančič,
»ponižnejša«, zahteva več vljudnosti in previdnosti, saj prevod ne sme »/…/ zakriti
sledi, na osnovi katerih je ta ekstaza mogoča«.530 Prevajalec se zato »/…/ odpoveduje
(se) privilegiju takšnega in tolikšnega uvida v miselni in duhovni svet avtorja /…/«,
pač pa daje prednost objektu in se skuša poglobiti v njegovo izrazno sled. Ker pa je, kot
rečeno, taka »izrazna sled« artefakta jezikovne narave, pa to pomeni, da mora
prevajalec poskušati izslediti njegovo specifično jezikovno formo in jo tako kot
tolmač božjega orakla posredovati tako, da ostaja izvorna neizgovorljivost izvirnika
odprta tudi v prevodu. Zato jo lahko bralec prevoda semantično razreši sam,
namesto da mu enoumen in »pravilen« pomen prinese na pladnju že prevajalec.531

Likovno delo torej želi od hermenevtika, da se poglobi v njegovo specifično
likovnojezikovno kompleksnost, opozori v njej na tiste lastnosti, ki ga delajo tako
artikulacijsko kompleksnega in s tem poglobi svoje doživljanje. Zato se postavlja
vprašanje, kako to storiti.
Večina hermenevtik prednosti subjekta obravnavanih v tretjem delu
disertacije razkriva tisto, kar velja v zahodni hermenevtiki nasploh za samoumevno,
to je, da mora interpretacija potekati v mediju verbalnega jezika, naj bo medij
interpretiranega objekta kakršen koli. Toda pristopanje k specifičnosti likovnega
artefakta v mediju verbalnega pa ima svoje meje, pri čemer velja izpostaviti
predvsem dvoje. Prvič to, da je verbalno izgovarjanje vselej, kot ugotavlja tudi
umetnostni zgodovinar Michael Baxandall, omejeno s tem, kako lahko pojavi v času
(torej pojmi) opišejo pojave v prostoru (torej predmete).532 Verbalna deskripcija je
529
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»serialna konceptualizacija«, nekakšna časovna hermenevtika, kot taka pa izključno
pojmovna, torej splošna in indirektna, zato pa ne more zares vstopiti v posamičnost
in kompleksnost pojavov, ki so po svojem bistvu prostorske narave, saj lahko le
kroži okoli njih in jih ovija v blazine pomena. Iz tega zato izhaja tudi druga omejitev
in problematičnost verbalne hermenevtike. Kot ugotavlja Baxandall, verbalni opis
likovnega dela posledično namreč ni toliko opis artefakta samega, pač pa opis
mišljenja, s katerim ga opisujemo. Ko verbalno opisujemo sliko, pravzaprav
opisujemo naše splošne koncepte o sliki. 533 To pa nas lahko pripelje v začaran krog,
v katerem svoja pojmovanja postavimo na mesto likovnega dela, ne da bi se ozirali
na to, ali mu ta kakorkoli ustrezajo.
Kako opisan problem razrešiti? Tako, da upoštevamo in damo prednost
specifičnim semiotičnim značilnostim artefakta in se jim prilagodimo. V prejšnjem
poglavju sem obravnaval dve taki značilnosti: kot prvič sem ugotavljal, da v
simbolnem smislu naravo likovnega dela bistveno opredeljuje način simbolizacije
preko eksemplifikacije. To pomeni, da likovna dela v prvi vrsti ne denotirajo in ne
pripovedujejo samo nekega semantičnega pomena v času, pač pa najprej dobesedno
kažejo (dobesedna eksemplifikacija) način, kako so v prostoru, nato pa s to svojo
prisotnostjo tudi metaforično kažejo oziroma izražajo (metaforična eksemplifikacija ali
izraz) vsebine, ki presegajo pomenjanje. Kot drugič pa sem ugotavljal, da je likovni
artefakt oblika prostorske ali likovne informacije, za katero je značilna posebna
artikulacijska kompleksnost, v kateri se vzpostavijo dimenzije sporočilnosti, ki jih ni
mogoče predvideti in diskurzificirati.
Ker sta prav ti dve temeljni semiotični in informacijski značilnosti artefaktov,
razlog, da jih ni mogoče intelektualno in verbalno popolnoma zapopasti in
izgovoriti, pa to posledično pravzaprav pomeni, da likovna dela tudi od nas
hermenevtikov ne zahtevajo toliko izgovarjanja in intelektualiziranja v času, pač pa
to, da tudi mi v prostoru pokažemo, eksemplificiramo oziroma demonstriramo, kako
tisto, kar one kažejo, postaja izraz. Ker likovni artefakt ne govori v času, pač pa je
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deixis (pokaz) v prostoru, zato tudi od nas kot hermenevtikov zahteva prostorsko
hermenevtiko, to je nekakšen hermenevtivčni deixis oziroma deiktično hermenevtiko.534
Da bi se kot hermenevtik približal specifični naravi prostorske informacije
kakršna je likovni artefakt in virom doživetja, ki jih vzbuja, se torej zdi, da moram –
vsaj na začetku – ostati v istem mediju kot je tisti, ki ga interpretiram, torej
prostorskem. Moram, kot pravi Tomaž Brejc, brati v sliko in ne o sliki. Pokazati
moram tisto vmes »/…/ med tistim, kar zaznavam na njeni površini, in vsem, kar se
mi mentalno odpira v njeni globini /…/«535 Ni dovolj, če sliko zgolj poznam in vem o
njej nekaj povedati, pač pa moram znati pokazati tiste njene posamične značilnosti,
ki jo delajo tako fascinantno, s tem pa svoje doživljanje še poglobiti in okrepiti. Ali
kot na nek način opiše pisatelj Walter Pater, ko pravi: »Naloga kritika je torej
pokazati (ležeče, JS) izvor tega vtisa, pod kakšnimi pogoji ga je mogoče izkusiti, ter
analizirati in razločiti tisto odliko, s katero slika /…/ ustvarja ta poseben vtis lepote
oziroma užitka. Svoj namen zase in za druge doseže, ko uspe izločiti to odliko in jo
zabeleži, podobno kot kemik zabeleži nek naravni element; /…/ Zato ni pomembno,
da bi moral kritik intelektualno posedovati neko abstraktno definicijo lepote, pač
pa, da razvije sposobnost, da ga lahko lepe stvari nagovorijo s svojo prisotnostjo.« 536
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Izraz »deixis« bom torej uporabljal za označitev neposredne demonstracije v prostoru (gr. deiknunai –
'pokazati', 'izpostaviti'). Podobno kot izraz »prezenca« se torej tudi deixis bolj kot na časovno
razmerje do stvari na naša na prostorsko razmerje do njih.
Če skušam tako deiktično hermenevtiko premisliti v odnosu do zgoraj obravnavanih formalnih in
kontekstualnih metodologij (s. 186), lahko ugotovim naslednje. Z Davidom Summersom in
Normanom Brysonom sem ugotavljal, da večina uveljavljenih metod spregleda tiste lastnosti
likovnega dela, ki ga delajo prostorsko specifičnega. To so zato lastnosti, ki niso izgovorljive, pač pa
predvsem pokazne narave. Zato v metodološkem oziru sodobni hermenevtiki manjkajo predvsem
orodja, ki bi pokazala specifično naravo likovnih del. S stališča umetnostnozgodovinske metodologije
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njihova izključno slogovna in esencialistična orientacija, ki preprečuje, da bi v formo kot nekaj
specifičnega in posamičnega zares lahko vstopili in jo doživeli. Formalna analiza torej ni
problematična po sebi, zaradi usmeritve v formo, pač pa zaradi svoje esencialistične usmeritve. Zato
se je mogoče povsem strinjati s Thomasom Putffarkenom, ki pravi: »Naša kritika restriktivne prakse
moderne 'formalne analize' ne pomeni, da moramo kar zanemariti bazične konstitutivne elemente
slike, njenega formata in njene površine. Pomeni zgolj to, da na meje slike ne smemo gledati zgolj
kot na zamejitve, ki ščitijo 'višjo realnost znotraj' od 'nižje realnosti zunaj', pač pa kot na strukturo,
ki organizira odnos med sliko in gledalcem.« (Thomas Puttfarken, The Discovery of Pictorial
Composition. Theories of Visual Order in Painting 1400-1800, London: Yale University Press, 2000, s. 20)
Ključ do sodobne formalne metodologije je zato mogoče videti prav v deiktičnosti, saj le ta lahko
preusmeri hermenevtično pozornost v posamičnost likovnega dela: pokaže lahko tisto kompleksnost
artefakta, ki na poseben način organizira odnos med njim in gledalcem. Zato predlagano
hermenevtično metodo z umetnostnozgodovinskega vidika smatram kot dediča formalne analize.
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Hermenevtično razumevanje mora zato, če se želi zares približati specifičnosti
artefakta, tudi samo nekako risati v likovnem jeziku. Hermenevtične moči takšnih
likovnih sodb ali likovnih propozicij se bistveno premalo zavedamo. »Diagram je
vreden 1000 besed,«537 pravi pregovor in prav to je odlika deiktične hermenevtike.
Ali kot je nekoč poetično opisal pesnik Paul Valery, ko je dejal: »Velika razlika je
med videti kakšno stvar brez svinčnika v roki in videti jo takrat, ko jo rišemo ...«538
To pomeni, da če želim nek likovni pojav res razumeti in doživeti v njegovi
prostorski enkratnosti, potem je najbolje, da poskusim to narisati, shematizirati,
skicirati ipd., torej vanj nekako vstopiti v tistem mediju, ki mu je lasten.
Seveda pa to ne pomeni, da verbalna konceptualizacija v okvirih deiktične
hermenevtike nima mesta. Ravno nasprotno, s tem se šele razkrije njeno pravo
mesto v hermenevtičnem razumevanju likovnih del. Enako kot v primeru opisovanja
barv,539 lahko tudi v razumevanju likovnih del smiselno nastopa šele kot dopolnilo in
kot konceptualna refleksija, ki se oprime tistega, kar neposredna demonstracija
izpostavi. Verbalni izrazi lahko zato postanejo bolj specifični in konkretni šele, ko
sami postanejo deiktični, torej takrat, ko lahko hkrati z branjem opisa sliko tudi
neposredno opazujemo in nanjo kažemo. Glavni hermenevtični namen verbalne
konceptualizacije je zato v tem, da nastopi kot sredstvo refleksije pokazanega.
Ključno operativno vprašanje, ki se postavlja ob zasnutku takšne deiktične
hermenevtike, pa je: Kaj in kako pokazati?
Kot sem ugotavljal v prejšnjem poglavju, tisto, kar dviga informacijsko
kompleksnost pojavov v prostoru niso toliko posamezni elementi, pač pa odnosi, ki
se med njimi vzpostavijo. Da bi likovno delo zato lahko razumeli, ni dovolj samo
videti in pokazati posameznih njegovih delov, pač pa predvsem tisto, kar je vmes
med njimi. Pokazati moramo torej prostorske oziroma likovne odnose, ki tvorijo
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hermenevtično vlogo odnosov ponazoriti na nekaj konkretnih primerih.
Najprej jo lahko pokažem na primeru vsakdanje vizualne zaznave, konkretno
na primeru vizualne iluzije, ki sem jo v začetku disertacije že omenil, vendar nanjo
(še) nisem podal rešitve. To je Amesova soba (sl. 14). Kaj se pravzaprav dogaja v tej
iluziji, oziroma, zakaj sploh je iluzija? Vidimo sobo v obliki kvadra in osebe različnih
velikosti. Ker se nam to zdi realno nemogoče, se seveda takoj vprašamo, če prav
vidimo in zakaj vidimo nekaj, kar se zdi realno nemogoče.
Ključno vlogo pri tem imajo omejitve, ki jih Amesova soba narekuje pogledu
gledalca. Pogled v Amesovo sobo mora biti namreč fiksiran in monokularen,
natanko takšen kot ga zahteva logika linearne perspektive. Amesova soba s tem
izkorišča neko preprosto dejstvo o perspektivi, ki pravi, da lahko ena in ista 2-D
perspektivična projekcija nastane kot plod neskončno mnogo različnih trapezoidnih
oblik, ki so v prostoru zarotirane tako ali drugače (sl. 76 a). Na osnovi ene same 2-D
projekcije torej nikakor ne moremo videti, kakšna je oblika in oddaljenost predmeta
ali pojava v prostoru, ki ga gledamo. Zato v takih primerih, ko se okoli predmetov in
pojavov v prostoru ne moremo gibati in s tem preverjati relacije med tem, kar
vidimo in tem kar gledamo, vidimo tisto, kar se nam zdi najbolj verjetno.
Če našo zaznavo osvobodimo omejitev ter se okoli Amesove sobe
»sprehodimo«, zato z lahkoto odkrijemo, da smo v resnici vseskozi gledali osebe, ki
so sicer enako velike, da pa je soba v resnici tista, ki je čudne trapezoidne oblike;
kot sobo v obliki kvadra smo jo videli samo zato, ker je bila njena perspektivična
projekcija v dani točki gledanja enaka perspektivični projekciji kvadra (sl. 76 b).

Sl. 76 a, b. Perspektivične projekcije.
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Nauk Amesove sobe je tako v tem, da je (pravilno) razumevanje prostorskih
pojavov nujno pogojeno z razumevanjem odnosov med posameznimi elementi
prostora, ne pa zgolj z identifikacijo elementov. Ene in iste elemente namreč lahko
postavimo v neskončno mnogo odnosov in v neskončno mnogo bolj ali manj
kompleksnih prostorskih celot (štiri stene lahko tvorijo sobo, lahko pa zid). Tisto,
kar daje presežno vrednost in pomen v prostoru zato niso sami elementi, pač pa
odnosi med njimi. Ti so bistvo prostora in če želimo »videti« prostor, moramo
gledati odnose. Vizualne iluzije kot je Amesova soba nas z omejevanjem pogleda in
gibanja torej prisilijo, da gledamo zgolj elemente, ne moremo pa videti odnosov, to
je »niča« med njimi; in ker odnosov ne moremo videti, moramo nanje zgolj logično
sklepati. Pri tem pa se lahko seveda zmotimo. Pravilno zato vidimo šele takrat, ko
se omejitve, ki nam preprečujejo gibanje in gledanje odnosov, sprostijo.
Povsem podobno pa velja tudi v sferi likovnega. Tudi tu moramo sprostiti
omejitve, ki nas usmerjajo zgolj v gledanje podob in denotiranih vsebin ter nam
preprečujejo gibanje skozi likovne odnose, ki tvorijo bistvo likovnega prostora in
likovne narejenosti. Nekako se moramo torej odzvati na hermenevtično zahtevo, ki
jo Mark Rothko opiše, ko pravi: »Likovnik povabi gledalca k potovanju po realnosti
platna. Gledalec se mora gibati z likovnikovimi oblikami not in ven, dol in gor,
diagonalno in horizontalno; mora krožiti okoli okroglin, prečiti tunele, drseti po
nakloninah, včasih preleteti iz ene točke v likovnem prostoru na drugo, nato
vstopiti v skrivnostni odmor /…/ ta gibanja so tista, ki tvorijo bistvo plastične
izkušnje. Če se gledalec na to pot ne poda, zamudi, kar je za sliko bistveno.«540
Na atraktiven način nas k temu »gibanju« preko likovnih odnosov usmerjajo
iluzionistična likovna dela, na primer dela Edgarja Muellerja. Ta temeljijo na enaki
logiki linearne perspektive kot vizualne iluzije, kakršna je Amesova soba. Mueller
ustvarja cestne poslikave, ki so na prvi pogled, ko se po njih sprehajamo, zgolj
abstraktne packe (sl. 77 a). Toda, ko pridemo na določeno točko v prostoru (sl. 77
b), pa v teh packah kar naenkrat prepoznamo iluzionistično podobo (sl. 77 c). Prav
ta konflikt med podobo, ki jo iz določene točke vidimo, ter abstraktnimi in
navidezno brezsmiselnimi površinami, po katerih se sprehajamo, pa nas usmeri v
premislek in refleksijo likovnih odnosov med packami, ki podobo generirajo.
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Sl. 77 a, b, c. Edgar Mueller, Izbruh lave, 9.–10. avgust 2008, akril na
asfaltu, Geldern.

Seveda pa smisel likovnih odnosov, ki gradijo likovno delo, ni nujno v
generiranju iluzionistične podobe. Muellerjeve iluzije fascinirajo predvsem na
podobotvorni ravni, v likovno pa usmerjajo le toliko, kolikor je v službi iluzionizma.
Zato moram navesti tudi nekaj primerov likovnih odnosov, ki presegajo
podobotvorno branje in ne usmerjajo v proučevanje likovnega le zavoljo
podobotvornega, pač pa zaradi njim lastnih doživljajskih specifik, ki jih izražajo.
Kot prvi tak primer mi lahko služi Escherjeva grafika Ribe (sl. 78). Njen primer je
nazoren zato, ker opozarja na vlogo likovnih odnosov na zelo metodičen, skoraj
matematičen način.
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Sl. 78. Maurits Cornelius Escher, Ribe.

Če bi ta Escherjev vzorec skušali poustvariti, bi verjetno skušali spontano
posneti videz rib in jih po občutku nekako povezati. S tem pa ne bi prišli daleč.
Niso ribe namreč tiste, ki so bistvo tega dela, pač pa odnosi med njimi. Ključno
vprašanje je zato, kako ta »nič« med oblikami videti in razvozlati. Pri vrstah likovnih
del, kot je Escherjevo, kjer se oblike reproducirajo in popolnoma stikajo, moramo
odkriti princip modularnosti. To pa v tem primeru sestoji iz treh korakov: prvi korak
je, da moramo poiskati točke simetrij, kjer se gradniki likovnega dela (ribe) zrcalijo
drug v drugega. To so točke, na katerih so odnosi med gradniki utemeljeni in
gledalcu tudi najlažje dostopni. V drugem koraku moramo te točke povezati, da
dobimo osnovne module dela. V tretjem koraku pa moramo razložiti same delitve
znotraj teh modulov, ki v končni fazi gradijo podobotvorno specifiko dela.
Točke zrcaljenja lahko v dani Escherjevi grafiki poiščemo na dva načina: prve
točke dajejo simetrije večvalentnega zrcaljenja (pri katerih imamo opraviti z
zrcaljenjem vseh treh rib), druge točke pa dajejo simetrije dvovalentnega zrcaljenja
(kjer se zrcali zgolj ena riba). Ker lahko za izhodišče vzamemo ene ali druge točke
simetrij, pa imamo vsaj dva načina, kako razvozlati uganko te grafike.
(1) Pot preko večvalentne simetrije je bolj enostavna (sl. 79 a). Ko odkrijemo te
točke, jih povežemo (sl. 79 b). Tako dobimo mrežo enakostraničnih trikotnikov, ki
imajo oglišča v točkah simetrij. Ker so vsi ti trikotniki po svojih notranjih delitvah
povsem identični, nam preostane le še, da razložimo delitve znotraj enega
trikotnika (sl. 79 c), ter delitve iz enega prenesemo v druge trikotnike.

Sl. 79 a, b, c. Analiza Rib 1.

Sl. 80 a, b, c. Analiza Rib 2.
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(2) Pot preko točk dvovalentne simetrije pa je nekoliko bolj zahtevna.
Ponovno poiščemo točke simetrije in jih povežemo (sl. 80 a, b). Zopet dobimo
mrežo enakostraničnih trikotnikov, le da so tokrat horizontalno stoječi. Zaplete pa
se pri naslednjem koraku, ko moramo razložiti delitve znotraj trikotnikov.
Ugotovimo, da se v tem primeru v trikotnikih delitve ne ponavljajo kot pri prvi poti,
pač pa imamo dva tipa delitve osnovnih celic. Prvi tip nam da glave rib, drug tip
delitve pa trup rib (sl. 80 c). To pomeni, da imamo dve osnovni celici: modul glave
in modul trupa, pri čemer se na en modul glave pripenjajo trije moduli trupa.
Escherjev primer zaradi svoje modularne in strogo metodične narave nazorno
pokaže, da je za ustrezen hermenevtični pristop k likovnim delom ključnega
pomena, da preidemo od identifikacije podobotvorne narave oblik k razumevanju in
demonstraciji likovnih odnosov, ki celoto likovnega dela gradijo. Zahteva torej
prevpraševanje v smislu: »Kakšne simetrije in ostale relacije so prisotne? Kakšne
dolžine in koti so povezani s temi relacijami?« 541 Likovnik namreč ne računa samo
na smiselnost oblik, ki jih ustvarja, pač pa predvsem na pomenljivost »niča« med
oblikami. Če želimo ustrezno videti Escherjevo grafiko, moramo zato preiti od
gledanja nekaj (ribe) k videti nič (odnose med ribami).

Sl. 81. Paul Cézanne, Velike kopalke, 1906, olje na platnu, 210,5 ×
250,8 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia.
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Seveda pa so najbolj vrhunska likovna redko tako tehnično zgrajena, in tudi
redko so odnosi, ki jih definirajo, tako enoumni in dokončni kot pri Escherju.
Vendar pa je značilno prav za vsako likovno delo, da vsebuje neko posebno likovno
geometrijo (skrito geometrijo slikarjev, kot pravi Charles Bouleau), ki likovno delo
naredi tako fascinantno. To je na primer lepo razvidno iz Cezannovih Velikih kopalk
(sl. 81), v katerih lahko poseben doživljajski karakter slike razložimo s pomočjo
kompozicijskega principa dinamične simetrije. Ta je izkoriščen na način, ki je
specifičen prav za to delo in zato tudi na poseben način okarakterizira njeno
semantično vsebino. Ker motiv kopalk nima že v naprej določenega semantičnega
okvira, pač pa je podobno kot motiv tihožitja samo neko tematsko izhodišče, lahko
pridobi v odnosu do različnih formalnih artikulacij zelo različne doživljajske
karakteristike. Bistveno za Cezannovo artikulacijo je po mojem mnenju predvsem
to, da s kupolasto strukturo, ki jo določa princip dinamične simetrije, dâ motivu, ki
v vsakdanjih okvirih sugerira na lahkotnost in bežnost, neko resnost, trdnost,
veličastnost in trajnost. Vzpostavi se skorajda nek religiozni moment, ki drevesa
spreminja v katedralo, kopalce pa v svečenike. To postane še bolj očitno, če to
Cezannovo sliko primerjamo z drugimi njegovimi slikami in skicami kopalk, ki so
prav zaradi drugačne kompozicijske strukture lahkotnejše (kar seveda ni narobe).
Taki primeri kažejo, da geometrija likovnih odnosov sama po sebi sicer nima
neke semantične vsebine, ki bi jo lahko jasno intelektualno prebrali, zato je s strogo
semantičnega stališča pravzaprav »nepomenljiva«, nekakšen šum. Ima pa očitno nek
minimalni semantični radij, nek doživljajski potencial, ki definira osnovno
izkustveno vrednost likovnega dela. Likovna dobesedna eksemplifikacija zato vselej
vzbuja in aktivira neka specifična občutja (metaforično eksemplifikacijo ali izraz), ki jih
ni mogoče verbalno opisati, pač pa zgolj doživeti. Pri tem pa lahko ta izraz služi
različnim bolj ali manj eksplicitnim semantičnim funkcijam: lahko podpira in
likovno okarakterizira neko podobotvorno vsebino, ki je tudi sicer že denotirana v
oblikah (npr. ikonografijo »Kristusa in Pilata«; sl. 82 a, b); lahko likovno izrazi
vsebino, ki je verbalno denotirana v naslovu in intenci dela, ni pa reprezentirana na
podobotvorni ravni (npr. spomeniška dela; sl. 83); lahko likovno izrazi nek
reprezentiran motiv, ki pa sam po sebi ne nosi še nobene zavezujoče vsebine (npr.
motiv kopalk; sl. 81); lahko pa izraža neke miselne svetove, ki niso ne denotirani, ne
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repezentirani, pač pa le evocirani s pomočjo imanentne simbolne vrednosti likovnih
izraznih sredstev (npr. pri nepredmetni umetnosti, kakršna je Mondrianova ipd.).

Sl. 82 a, b. Max Beckmann, Kristus in Pilat, 1946, litografija, plošča 15 iz cikla
Dan in sanje, odtis: 34 × 27 cm, The Saint Louis Art Museum, St. Louis.
S podobotvornega stališča Beckmannova grafika denotira znano ikonografsko vsebino. Vendar pa je
pomembno, kako Beckmann to ikonografijo podpre likovno. Kristusa in Pilata različno morfološko
artikulira: Kristus je zgrajen s pomočjo razbite in grobe linije, kar poudarja vsebino prebičanosti in
trpljenja; Pilat pa je narisan v zaobljenih linijah, kar poudari njegov karakter izmuzljivosti,
neodločnosti, hinavščine ipd. Prav odnos med morfologijo linij pa je tisti, ki tvori likovno jedro dela.

Sl. 83. Janez Lenassi, Spomenik NOB, 1965, armiran beton, Ilirska Bistrica.
Ta spomenik je zanimiv predvsem zato, ker neko zelo eksplicitno vsebino izraža na povsem likoven
način, brez vsakršne podobotvornosti. Spomenik je namenjen poklonitvi padlim v vojni, kar likovna
forma izrazi s tem, da iz masivnega kubusa (ki simbolizira celoto naroda) iztrga elemente njegove
mase (kar simbolizira »iztrganje« padlih vojakov iz celote narodovega telesa).

Gotovo je, da likovniki teh odnosov v likovno delo ne vnesemo na tako
tehnicističen način, kot jih je nato mogoče hermenevtično pokazati. Kot rečeno
zgoraj v podpoglavju Diskurz, ki kaže, pa to sploh ni pomembno, saj je ključno samo
to, da je neko ureditev v delu mogoče pokazati, ne pa to, po kakšnih skrivnostnih
potih je vanj prišla. Podobno pa velja tudi glede dileme, ali je neka deiktična
demonstracija likovnih odnosov v nekem delu tudi edina možna. »Nič« oziroma
odnosi, ki so vir doživljajske kompleksnosti likovnega dela, v resnici nikoli niso tako
enoumni, da bi jih mogli pokazati samo na en, ne pa tudi na drugačen način. In
ravno to je čar kompleksnosti likovnega dela: ni je mogoče izčrpati. Vselej je zato
mogoče narediti različne demonstracije. To lahko ponazorim na konkretnem
primeru Rembrandtove slike Anatomija dr. Tulpa (sl. 84).

Sl. 84. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Anatomija dr. Tulpa, 1632, olje na platnu,
169,5 × 216,5 cm, Mauritshuis, Haag.

Sam poznam tri različne hermenevtične demonstracije te Rembrandtove slike,
ki skušajo opozoriti na vire tiste likovne moči, ki povzroča v nas doživljajsko
fascinacijo in tudi daje specifično estetsko vrednost sicer denotirani semantični
vsebini. Pri tem ima odločilno vlogo predvsem nenavadno vodenje, s katerim slika
naš pogled usmerja po sliki.
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Prvo, ki jo imenuje formalni model »točk pozornosti«, predlaga François
Molnar (sl. 85).542

Sl. 85. Organizacija točk pozornosti v Anatomiji dr. Tulpa po F. Molnarju.

Drugačno predlaga Charles Bouleau, ki išče izkustveno jedro Rembrandtove
slike v odnosu do muzikalnih sorazmerij (sl. 86 a, b):543

Sl. 86 a, b. Analiza slike Anatomija dr. Tulpa po C. Bouleauju.

542

Prim. François Molnar, The Unit and the Whole: Fundamental Problem of the Plastic Arts, v:
Gyorgy Kepes (ur.), Module Symmetry Proportion, London: Studio Vista, 1966, s. 215.
543
Prim. Bouleau, The Painter's …, n. d., s. 185.

Tretjo, v referenci na princip dinamične simetrije, pa predlaga Jožef Muhovič (sl.
87):

Sl. 87. Formalni model Anatomije v referenci na princip dinamične simetrije.

Primeri teh demonstracij torej kažejo, da pri deiktični hermenevtiki ne gre za
to, da bi interpretacija morala biti enoumna, da bi morali vsi pokazati in razumeti
enako in da bi morali tiste demonstracije, ki se ne skladajo z našo izključiti in
zanikati. Absolutna enoumnost se vsiljuje kot kriterij le, ko gre za zahteve
hermenevtik prednosti subjekta po dokončni identifikaciji. Takrat te hermenevtike
tekmujejo, katera se je prikopala do bolj pravilnega pomena. Smoter deiktične
hermenevtike pa je drugačen. Čeprav so navedene demonstracije Rembrandtove
slike različne in bi se dalo tudi razpravljati o njihovi različni ustreznosti, pa niso
tekmovalne. Cilj deiktične hermenevtike je namreč globlje doživljanje na pobudo
objekta, ne pa dokončna identifikacija na zahtevo subjekta. Zato hierarhijo
razumevanj in pokazov v deiktični hermenevtiki narekuje objekt sam s svojimi
formalnimi specifikami. To vodenje pa nikoli ni absolutno enoumno in tako
izključujoče, da v okvirih, ki jih artefaktičnost dopušča, ne bi mogli pokazati vire
fascinantnosti na zelo različne načine. S tem pa tudi na različne načine poglobiti
doživljanje.

č
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V likovnem delu je torej mogoče pokazati različne vrste odnosov, prav tako pa jih je
mogoče pokazati na različne načine. V resnici z demonstracijo artefakta ne moremo
nikoli izčrpati, saj takrat, ko iz neskončne polnosti likovnega dela – sintaktične
zgoščenosti, kot to imenuje Goodman – nek vidik izpostavimo, druge nujno
zanemarimo. To pa pomeni, da v deiktični hermenevtiki artefakt nekako razcepimo
(prim. sl. 52) na nek tip, v katerem pokažemo likovne odnose, ki jih želimo
izpostaviti, neskončno pomembnih odnosov, ki tvorijo artefakt kot realni dogodek,
pa ostane nepokazanih in nereflektiranih (če iz neskončnosti nekaj odvzamemo, ta
ostane še vedno neskončnost). V taki demonstraciji tako pravzaprav izvedemo
transformacijo likovnega artefakta v model (oz. več modelov), ki hkrati s tem, ko iz
neskončnosti nekaj izpostavi, neskončnost tudi izgubi. Odnosi, ki sem jih v zgornjih
primerih izpostavljal so se tako večinoma osredotočali zgolj na optično strukturo
dela, na kompozicijo, nič pa pravzaprav niso pokazali o drugih likovnih jezikovnih
dimenzijah, na primer o morfologiji in haptični površini.
Tako hermenevtično pokazovanje je zato nek potencialno neskončen proces,
hermenevtični krog, ki se nikoli ne more zares zaključiti, saj sintaktična prenasičenost
likovnega dela vzpodbuja »/…/ korenski vzgib človeškega duha, da preiskuje
možnosti pomena in resnice, ki jih empirično ni mogoče zgrabiti oz. dokazati
/…/«.544 To pa vodi v dva nasproti stoječa si problema. Prvič, ker zato obstoji
nevarnost, da postane tako demonstriranje nekako brezglavo, to odpira
metodološki problem postopka deiktične hermenevtike, v katerem pokazovanje
usmerimo ter mu damo začetek in konec. Ker pa s tem – to je značilno za vsak
metodološki postopek, še posebno pa pride do izraza v umetnosti – neskončnost
umetno reduciramo na končnost, pa moramo, kot drugič, paziti, da bo ta postopek
kar se da nevsiljiv in nenasilen, čim bolj odgôvoren ter neki naravni logiki primeren.
Hermenevtični postopek mora torej metodološko uresničiti zaupanje in
odgôvornost/odgovórnost sekundarnega do primarnega diskurza. Zato ga lahko
razumemo kot nekakšno obredje. George Steiner pojmuje tak odgovoren postopek
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Prim. Steiner, Resnične …, n. d., s. 192.

kot posebno vrsto cortesie (vljudnosti).545 Cortesia je »vljudnost uma«, »pretanjenost
zaznavanja«, »uglajenost razumevanja«, skratka postopek gostoljubnosti, v katerem
sprejmemo gosta, ki trka na naša vrata in uresničimo zaupanje, da so pesem, slika ali
glasba raison d'être, »temelj in podlaga biti« interpretacij in sodb, ki jih izvabljajo.
Kakšen naj bo torej ta metodološki postopek gostoljubnosti?
Steiner pri formulaciji take metode izhaja iz pozicije vsakdanjega razumevanja
med ljudmi. Čeprav sočloveka ne moremo dokončno spoznati in obvladati, ga lahko
vseeno razumemo in se mu približamo. To storimo tako, da »spoznamo govorico«, v
kateri nam govori in se naučimo slišati njegov jezik. To pa pravzaprav pomeni, da ga
poskušamo razumeti na vsaki izmed jezikovnih ravni, na katerih nam nekaj sporoča.
Zato Steiner reaktualizira prav filološko metodo, ki proučuje tekste po jezikovnih
ravneh: »Kadar smo iz obličja v obličje s prisotnostjo ponujenega pomenjanja, ki ga
imenujem tekst (ali slika, ali simfonija), skušamo poslušati njegov jezik (ležeče, JS).
Tako kot bi poslušali jezik izbranega tujca, ki prihaja k nam. /…/ Da bi v svoji
majhni kašči občutenja in razumevanja izkazali pravo gostoljubje /…/ moramo biti
zmožni poslušati slovnico /…/«546
Ker je likovna forma prav tako jezikovni sistem, pa zato tudi pri likovnem
artefaktu »spoznati govorico« pomeni razumeti jezik, v katerem nam govori. Likovni
jezik in likovna kompetenca tako nista le temelj likovne oblikotvorne prakse, pač pa
lahko istočasno predstavljata tudi temelj hermenevtičnega razumevanja, saj ne
omogočata le prevajanja neobstoječega v obstoječe, pač pa tudi, da lahko ta vsebina
vstopi v nas in se »prevede« v naše izkustvo. Postopke »vljudnostnega seznanjanja« z
artefaktom lahko zato tudi tu razumem kot postopke leksično-gramatičnega
proučevanja. Filološki postopek se zato zdi najbolj naraven in nevsiljiv mehanizem
tudi za vstop v likovne artefakte — seveda v smislu sledenja njim lastnih jezikovnih
specifik, ne pa v smislu nasilnega prenašanja verbalnih zakonitosti v polje likovnega.
Kako konkretno naj hermenevtik v tem procesu na vsaki izmed jezikovnih
ravni postopa, da ne bi osiromašil maksimizacije doživljajske potence artefakta, pa
zelo nazorno ponazori Gorazd Kocijančič, ko govori o prevajanju. Hermenevtikprevajalec mora poiskati jedrne točke – vodilne točke – objekta, ki ga prevaja ter jih
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Prim. prav tam, s. 129–136.
Prav tam, s. 135–140.
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spoštovati.547 To so točke, kjer se fascinantnost in moč artefakta rojevata in h
katerim senzibilnega hermenevtika v izkustvu zavezujoče vleče. Vodilne točke so
zato »pravica besedila«, ki je ne smemo podrediti svoji samovoljnosti in jih po svoje
izgovoriti, saj bi delo s tem izgubilo svojo skrivnostnost. Skrivnostnosti izvirnika ne
smemo prevajati z navidezno jasnostjo prevoda, vendar pa tudi jasnosti izvirnika ne
smemo zakrivati v prenarejeno enigmatičnost prevoda. Prevod mora zato biti
»formalno ekvivalenten«, kot pravi Kocijančič, 548 kar pomeni, da mora ohraniti isto
raven jezikovne kompleksnosti, s katero izvirnik v nas vzbuja posebna doživetja. Na
tistih mestih, kjer je izvirnik enako kot »navodila za uporabo brivnika« semantično
ekspliciten in jasen, ga je zato potrebno prevesti brez preostanka, na tistih mestih –
vodilnih točkah – kjer se moč fascinacije rojeva, pa prevajalec ne sme determinirati
privilegiranega razumevanja, zato mora ta mesta prevesti čim bolj dobesedno,
oziroma, v primeru likovnih del, jih zgolj pokazati, da bo lahko bralec prevoda nato
sam doživel izvorno enigmatičnost izvirnika. 549
Glede na likovne jezikovne ravni tako lahko ločim naslednje ravni postopka
deiktične hermenevtike, izmed katerih ima vsaka svoje »terjatve in žetev«:550
(1) Na prvi fotološki ravni likovnega jezika poiščemo in raziščemo glavna –
torej vodilna – formalna izhodišča, ki jih likovno delo ima in ki s svojim minimalnim
semantičnim radijem okarakterizirajo njegov temeljni doživljajski karakter.
Izsledimo torej temeljne likovne prvine, na katerih je likovno delo utemeljeno.
Tako na primer pri impresionistični sliki v izhodišču najdemo točko in barvo, pri
baročni sliki svetlo-temno, pri Matissu pa barvo, linijo in ploskev.
(2) Drugi korak hermenevtičnega postopka je nato leksična ali morfološka
cortesia, ki nam odpre »besedni« oziroma »oblikovni zaklad«. To pa zahteva
547

Kocijančič daje za primer t. i. vodilne besede, to so na primer besede, ki se v izvornem besedilu
večkrat ponavljajo. Kot ugotavlja, so »pogumni« prevodi take besede vselej prevajali tako, da so za
njih iskali različne izraze, češ da se s tem v prevod vnese raznolikost in pestrost. Vendar pa, kot
ugotavlja Kocijančič, ritem ponavljanja besed v izvornem besedilu ni znak pomanjkanja izvirnosti, ki
bi jo moral prevajalec sam dopolniti, pač pa vztrajanje na poudarjanju smisla, ki ga prav ta beseda
nosi. Zato mora tudi prevajalec iste besede prevajati z istimi besedami, ne pa iskati množice
sinonimov (prim. Kocijančič, O prevodu …, n. d., s. 38).
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Prim. Kocijančič, O prevodu …, n. d., s. 43.
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Parametre, na katere moramo biti pri teh prevpraševanjih na različnih ravneh pozorni, zelo
natančno sicer našteva Darko Slavec (prim. Darko Slavec, Nekateri parametri na katere smo pozorni
pri ustvarjanju, vrednotenju in vizualnem branju likovnih del, nastalih v pedagoškem procesu pri
predmetu »Risanje in slikanje« (1. del), v: Zbornik predavanj in posterjev / 31. Simpozij o novostih v
tekstilstvu, Ljubljana, 12. in 13. junij 1997, Ljubljana: NTF, Oddelek za tekstilstvo, 1997, s. 72–84).

preiskavo in demonstracijo načina, kako je likovnik s pomočjo izbranih
formotvornih sredstev artikuliral oblike, kakšne so te – ploskovne ali prostorske,
organske ali anorganske, ikonične ali abstraktne – in s katerimi likovnimi
spremenljivkami jih je variiral. Ker je ena izmed spremenljivk tudi tekstura, ima na
tej ravni zato pomembno mesto tudi preiskava haptične površine slike in fakture.
(3) Naslednji korak je nato sintaktična cortesia, izostrena občutljivost za
skladnjo, ki zahteva tako demonstracijo sintakse likovnega prostora kot likovne
kompozicije, predvsem pa načina, kako ti dve stopata v interakcijo (!). Na ravni
sintakse nas morajo zato zanimati načini, kako je v likovnem delu grajen prostor
(prostorski ključi), kako se artikulirata dva tipa kompozicijskih relacij (odnosi med
oblikami in odnosi oblik do celote formata) in kako zahteve kompozicije
preoblikujejo logiko prostora (oziroma zahteve prostora preoblikujejo kompozicijo).
(4) Kot ugotavlja Steiner, je za vse te formalne-jezikovne ravni (to so ravni pred
semantično ravnjo) pri umetninah značilno, da so vselej na robu normalne leksike in
skladnje, saj mora likovno delo razkrivati nove načine jezikovne gradnje, ne pa le
slediti uveljavljenim konvencijam. Prav zato pa tudi prehoda v naslednjo, to je
semantično raven, ki je, kot pravi Steiner, »izvedbeni prehod sredstev v pomenjanje«,
ni mogoče povsem nadzorovati in izmeriti.
Čeprav imajo vsa likovna dela že v izhodišču na idejni ravni zastavljen nek
semantični problem, pa je ta le meglena in zelo splošna predstava, ki se mora šele izoblikovati hkrati z izumom same jezikovne strategije. Semantični prehod iz ravni
sredstev na raven pomenov v likovnem artefaktu zato ni le v domeni
konvencionalnega pomena, ki bi ga lahko likovnik povsem nadzoroval in poljubno
prenašal, pač pa se izgradi šele skupaj z iznajdbo nove jezikovne artikulacije.
Tako kot semantika v oblikotvornem smislu ni pod absolutnim nadzorom
likovnika, pa zato tudi v hermenevtičnem smislu ne more biti pod absolutnim
nadzorom hermenevtika. To pomeni, da semantike artefakta ne moreta poljubno
določiti niti avtor, niti bralec (seveda pa to ne pomeni, da sta »mrtva«!) — lahko jo s
svojo inovativno formalno-jezikovno zgradbo vzbudi šele artefakt sam. Zato gre v
likovni semantiki za »/…/ maksimizacijo semantične brezmernosti glede na formalna
sredstva izražanja«.551 Prav zato se zadnja faza hermenevtičnega postopka, to je
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kontekstualizacijo in identifikacijo konvencij (kot se lahko pri umetninah pomena
in modelih), pač pa se od nje terja širše doživljajsko soočenje. V semantičnem smislu
moramo tako v likovnemu delu poskušati izslediti tisti specifični doživljajski smisel,
ki izhaja iz inovativne jezikovne artikulacije na prejšnjih ravneh. To pomeni, da
moramo premisliti, kako je tista v začetku »megleno« zastavljena semantična
vsebina postala likovno doživetje, s tem pa dobesedno likovna vsebina, saj jo je
izvirni likovni način artikulacije bistveno okarakteriziral. Semantična cortesia
zahteva torej premislek in-formirane semantičnosti.
Prav to pa je tudi ključno vodilo opisanega postopka deiktične hermenevtike:
premisliti, kako se je neko semantično izhodišče v konkretnem likovnem delu
artikuliralo in estetsko informiralo v izvirni likovni jezikovni formi. Tak postopek
sam po sebi zato sploh ni toliko oblika interpretacije (če interpretacijo razumemo v
skladu z logiko kulture pomena kot intelektualno razlago), kot je nek proces, ki
omogoča vzpostavitev »vljudnostnega stika« z delom ter v njegovo razumevanje in
doživljanje šele vpelje. Ko namreč uspemo pokazati, kaj je tisto v jezikovni strukturi
likovnega artefakta, kar ga dela nekaj posebnega in navdušujočega, takrat svoje
doživljanje okrepimo. Prav to pa je tudi glavni namen deiktične hermenevtike:
omogočiti, da izkustvo reflektiramo in okrepimo v odnosu do artefaktnih zahtev
likovnega dela. V tem smislu se deiktična hermenevtika zato razkriva bolj kot
nekakšna predmetoda, katere namen je šele odpiranje vrat razumevanju in brzdanje
pred hermenevtično samovoljnostjo. 552
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V tem smislu je deiktična hermenevtika nekako podobna prvi fazi v lectio divina, ki zahteva
pozorno branje. Namen takega branja je, da se otresemo nekih vnaprejšnjih sodb in konceptualizacij
ter skušamo zavzeti pozicijo, iz katere lahko opazimo in ozavestimo tiste točke v Bibliji, v katerih bo
tekst prevzel nas, ne pa mi prevzeli njega.
V slovenskem prostoru lahko sicer navedem tri umetnostne hermenevtike, ki v svojih interpretacijah
usmerjajo našo pozornost na način opisane deiktične hermenevtike: Milan Butina, Darko Slavec in
Jožef Muhovič (prim. Butina, Prvine …, n. d., s. 208–212; Darko Slavec, Fotografija. Estetika, likovna
analiza, Ljubljana: Much, 2000; Darko Slavec, Predstavitev novega študijskega predmeta likovne
analize, v: Jožef Muhovič (ur.), Realnost likovne teorije, Ljubljana: Raziskovalni Inštitut Akademije za
likovno umetnost, 1995; Darko Slavec, Likovna analiza dela »Tri žene v cerkvi« /Wilhelm Leibl, 187882/, v: Podiplomski likovnoteoretski seminar, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 7. december
2005 /še neobjavljena publikacija/; Muhovič, O semantiki …, n. d.; Jožef Muhovič, Umetnost in religija,
Ljubljana: KUD Logos, 2003).

Postopek deiktične hermenevtike bom poskušal sedaj predstaviti na konkretnem
primeru slikarja, na katerega sem se v disertaciji že večkrat nanašal, to je Henrija
Matissa ter njegovih dveh delih Ples in Glasba (sl. 88, 89).

Sl. 88. Henri Matisse, Ples, 1909–1910, olje na platnu, 260 × 391 cm, Eremitaž, Sankt Petersburg.

Sl. 89. Henri Matisse, Glasba, 1910, olje na platnu, 260 × 389 cm, Eremitaž, Sankt Petersburg.
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Sliki Ples in Glasba sta bili po naročilu ruskega poslovneža Sergeja Ščukina
narejeni za dve steni stopnišča njegovega doma. Prav to dejstvo, da sta sliki nastali
skupaj, me je, čeprav sem bil najprej pozoren zgolj na Ples, usmerilo k temu, da naj ju
interpretiram hkrati, saj sta očitno tako kontekstualno in vsebinsko, predvsem pa –
kot se da razbrati že na prvi pogled – formalno-jezikovno povezani.
Sliki imata okvirni temi, ki sta izraženi v naslovu, s tem pa imata tudi
zastavljeno neko semantično izhodišče. To sta »ples« in »glasba«. Ti dve deloma
mitološki temi pa je seveda mogoče prikazati na različne načine. Matisse z izborom
teme tako ni izrazil še prav ničesar (kar bi bilo za sliki bistveno), saj je zastavil zgolj
nek zelo splošen semantični okvir, ki ga je šele likovna artikulacija preoblikovala v
posebno likovno vsebino. Prav ta artikulacija pa je bila tista, ki me je posebno
pritegnila. Temi plesa in glasbe sta namreč na prvi pogled izraženi zelo otroško,
preprosto, vendar pa občutek in celotno doživljajsko vzdušje, ki ga sliki vzbujata v
gledalcu kljub temu nista (pre)enostavnost in banalnost, pač pa neka kompleksna
arhetipična veličina. To me je zato vzpodbudilo k interpretaciji in poglobitvi tega
prvotnega vtisa. Vprašal sem se, kako sliki z neko očitno neverjetno ekonomijo
izraznih sredstev tako na oblikovni, barvni, sintaktični kot tudi na tehnični ravni,
dasta zastavljeni tematiki tako doživljajsko globino, da delujeta preprosto, a
kompleksno, otroško, a ne otročje. Želel sem torej pokazati vire likovne suverenosti
in doživljajske moči teh dveh slik.
Na fotološki ravni sem tako najprej identificiral ključna formalna izhodišča
slik. Ta so enaka v obeh (videli bomo, da to ni naključje). Prvo temeljno vlogo ima
barva, toda kakšna. Gre za primarne barve aditivnega mešanja, torej mešanja
barvnih svetlob, ki so hkrati sekundarne barve subtraktivnega mešanja (sl. 90).

Sl. 90. Analiza barvne strukture.

Če skušam premisliti, kaj bi lahko vodilo tak izbor barvnih izhodišč, lahko
sklepam, da jih očitno narekuje želja po takih barvah, ki bi delovale nekako

prvinsko, arhetipično, torej primarno, vendar pa ne tudi plehko in preveč plakatno,
kar je pogost učinek subtraktivnih primarnih barv, še posebno rumene. In to je
mogoče doseči prav z uporabo treh aditivnih primarnih barv. Širše semantične
potenciale tega dejstva bom sicer premislil kasneje.
Zelo pomembno likovno izhodišče obeh slik pa je tudi linija, ki se v figurah
začne kot aktivna in zaključi kot medialna, prehod med tlemi in nebom pa se
vzpostavi preko pasivne linije (sl. 91).

Sl. 91. Analiza linij.

Z likovnega stališča je zanimivo opazovati tudi vlogo svetlo-temnega
kontrasta, ki je reduciran na minimum, saj sta obe sliki svetlostno skoraj izenačeni
(sl. 92). To je v skladu z očitno težnjo po poudarjanju ploskovne barvne gradnje.

Sl. 92. Svetlostna analiza.

Vendar pa je potrebno opozoriti, da prvina svetlo-temno vseeno ni povsem
irelevantna, saj se svetlo-temni kontrast kljub temu na nekaterih mestih pojavi. To
se zgodi predvsem na mestih glavnega prostorskega preloma (med figurami in
ozadjem), torej v medialni liniji, ki definira figure, ki je očitno temnejša od ostalih
delov slike (v Plesu je rjavo-rdeča, v Glasbi pa celo črna). Razlog za to je, kot lahko
sklepam, v tem, da skušata sliki s pomočjo svetlostnih razlik figure bolj jasno izločiti
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iz ozadja, hkrati pa tudi deloma umiriti simultano učinkovanje med barvo ozadja in
barvo figur, do katerega pride zaradi njihove svetlostne izenačenosti.
Iz izbranih formalnih izhodišč nato na morfološki ravni izhaja, da bomo imeli
opraviti s ploskovitimi oblikami. Linearna risba se zaključuje v ploskve, na katerih
dobi barva svojo moč. Vendar pa želita sliki očitno po drugi strani tudi jasno izločiti
figure iz ozadja in jim dati neko ikonično vrednost. To je razlog, da medialna linija
vnese v relacijo med figurami in ozadjem temnejšo mejo in poudari svetlo-temni
kontrast, ki utrdi izločenost rdečih ploskev kot figur. Tok medialne linije je pri tem
tipičen za Matissa: eleganten, tekoč, prelomi pa se le na mestih, kjer pride do
prekrivanj in prostorskih sprememb v figurah (sklepi ipd.). Ta tok tudi ni povsod
enak, pač pa je nanos nekje tanjši, drugje širši. Širši je tam, kjer skuša Matisse figuro
bolj jasno izločiti in poudariti njene prostorske pregibe. Predvsem pa se mi zdi
pomembno, da je na mestih prostorskih prelomov medialna linija anatomsko
pravilno konstruirana, zato figure kljub deformiranosti delujejo anatomsko žive in
»nepolomljene« (sl. 93 a). Prav to pa je eden izmed razlogov (vsaj na morfološki
ravni), zakaj njegova risba kljub preprostosti deluje tako kompleksno. Oblike so
sicer poenostavljene, vendar pa ohranjajo vso živost, ki bi jo imele, kot če bi bile
realistično naslikane. Z namenom prepričljive izločitve figur iz ozadja je v Plesu
prisotno celo nekaj stilizirane modelacije (sl. 93 b). Velja pa opozoriti tudi na
nekakšen brezspolni karakter figur. Ne samo, da njihove individualne ikonične
lastnosti niso izrazite, pač pa so nejasne celo njihove spolne lastnosti. Na nek način
so povsem univerzalizirane in v ikoničnem smislu minimalizirane.

Sl. 93 a, b. Detajli figur.

Delitev na figuro in ozadje je torej po eni strani postavljena na točko
minimum, saj je glavni poudarek na ploskoviti gradnji, prav tako pa je
minimalizirana ikonična in podobotvorna izraznost slike. Vendar pa po drugi strani
svetlo-temni kontrast podobotvorno vsebino slike in osnovno prostorsko delitev
vseeno usmeri in podpre do te mere, da je jasna in nedvoumna. S tem svetlo-temnim
posegom pa je pod nadzor spravljen tudi simultani kontrast med figurami in
ozadjem, kar zopet sledi namenu usmerjene ločitve figur od ozadja (to je sicer
odvisno tudi od razdalje s katere sliki opazujemo; če smo dovolj blizu, pride
temnejša razmejitev med figuro in ozadjem bolj do izraza, medtem ko z
oddaljenostjo optično deloma izgine, zato je simultani kontrast močnejši).
Čeprav sta obe sliki na morfološki ravni načeloma zelo podobno grajeni (kot
bomo videli, se začneta bistveno razlikovati šele na sintaktični ravni), pa med njima
obstoji neka pomembna morfološka razlika, ki jo na reprodukcijah težje opazimo,
pride pa do izraza, ko se z deloma soočimo v živo. To je razlika v slikarski drznosti,
neposrednosti in nepredvidljivosti. Ta se najprej kaže v tem, da Matisse v Glasbi
namesto rjave za linijo uporabi bolj drzno črno. Čeprav se zdi, da črna v to barvno
strukturo načeloma ne sodi, pa prav to nakaže, da ima Glasba neko vehemenco
(transdiskurzivnost?), ki je Ples nima. Ta razlika pa se nato med slikama še bolj
subtilno kaže na ravni njunih tekstur, faktur oziroma haptičnih površin (sl. 94 a, b).

Sl. 94 a, b. Detajla površine.

Ko natančno proučimo obe sliki, ugotovimo, da sta slikani zelo potrpežljivo,
brez norenja. Matisse slika počasi in potrpežljivo tudi tam, kjer bi bilo na prvi
pogled mogoče iti kar z »valjčkom«. Tudi homogene velike ploskve so zato
prefinjeno modulirane. To je ponovno pomemben razlog, zakaj sliki kljub
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enostavnosti ne delujeta naivno in »otročje«. Vendar pa se načina »potrpežljivega«
slikanja ene in druge slike precej razlikujeta.
Kot rečeno, sem bil sam sprva pozoren predvsem na Ples, na Glasbo pa manj.
Prvič zato, ker slednja ni tako poznana, drugič pa zato, ker na prvi pogled nima tako
udarne kompozicijske strukture (ki je dobro razvidna že na reprodukciji). V drugih
lastnostih pa med slikama na reprodukciji nisem opazil razlik. Vendar pa sem
Glasbo, ko sem obe sliki končno videl v živo, doživel kot bolj prepričljivo. V
primerjavi z Glasbo deluje Ples namreč nekako bolj dokončen, kar je gotovo
povezano s tem, da je Matisse zanj naredil več skic v naravni velikosti. Ples je zato
naslikan na en mah kot sinteza večih pripravljalnih slik, medtem ko ima Glasba
povsem drugačno ustvarjalno zgodbo in posledično tudi drugačen karakter. Glasba je
»zmučena« slika, ki sama v sebi vsebuje več preslikanih slik, saj je Matisse skice
zanjo pravzaprav delal kar na njej sami, ko je oblike prestavljal in preslikaval. Toda
prav to, kar se morda v Glasbi zdi kot plod nepremišljenosti in nepredvidenih
popravljanj, je tisto, kar vodi v gradnjo subtilnih barvnih odnosov, do katerih pride
med podslikano (»napačno« figuro) in preslikano površino. To pa da Glasbi poseben
čar, ki ga Ples nima. V živo se zato opazi, da je Glasba naslikana bolj drzno, direktno,
brezkompromisno, brez okolišenj, z več plasti in nepredvidenih prekrivanj, bolj na
gosto ipd. Predhodne naslikane oblike palimpsestno močno prosevajo in žarijo
skozi vrhnje plasti. Ples pa je na drugi strani bolj zadržana in tudi plakatna slika,
slikana bolj na suho in bolj prosojno (nebo je na primer naslikano tako, da je na
temno modro podslikavo nanesena svetlo modra lazura, zelena tla pa so naslikana
zgolj z zeleno lazuro preko beline platna), z veliko presevajočimi belimi površinami
in manj preslikavami. Zato deluje malenkost sprano, medtem ko Glasba neverjetno
zažari prav zaradi barvne globine, ki ji jo da plastenje in gostota nenačrtno
podslikanih plasti. Če torej na reprodukciji obe sliki delujeta približno enake
slikarske kvalitete, pa zato v živo pridobita bistveno drugačen karakter. Glasba ima
zelo pastozen in gost značaj. Deluje precej surovo, fizično in nepredvidljivo, kot da
Matisse ni v naprej natanko vedel, kako bi jo naslikal in se je kar sama rodila. Na
drugi strani pa ima Ples bolj lahkoten in lazuren značaj ter deluje bolj načrtovano,
skoraj šablonsko, kot da je Matisse preveč natančno vedel, kaj mora naslikati

(osebno se mi zato zdi, da Glasba v živo pridobi, medtem ko Ples v primerjavi z
reprodukcijo nekaj izgubi).
Kar se morfološke strukture slik tiče, velja poleg teksture in haptične površine
sicer omeniti še nekaj drugih likovnih spremenljivk. Pomembna je seveda velikost
formata kot takega in posledično tudi velikost figur glede na nas gledalce, ki človeka
v živo kar zaobjamejo vase. Znotraj formata pa so drugače vse figure enako velike,
kar je v skladu z njihovo siceršnjo ikonično univerzalizacijo. Moram pa izpostaviti
tudi število figur, ki jih je v obeh slikah po pet. Za to bi lahko sicer iskal različne
simbolne razloge. Tako je na primer po starogrškem izročilu svet zgrajen iz petih
glavnih elementov (voda, zrak, zemlja, ogenj, eter). Podobno velja tudi v japonski
tradiciji. Mojzesovih knjig je pet, stebrov islama je pet, pentagram ima pomembno
vlogo v mnogih religijah ipd. V glasbeni teoriji je kvinta najbolj konzonančen akord
in kot taka temelj vseh zahodnih sistemov uglaševanja, ter je bila skupaj z oktavo
prva sprejeta harmonija v gregorijanskem koralu. Vsi ti simbolni konteksti
sugerirajo, da ima število pet nekakšno moč simbolizacije nekih izvornih temeljev,
gradnikov in arhetipov bivanja. Čeprav so ti simbolni vidiki gotovo pomembni, pa je
po mojem mnenju glavni razlog za število figur vseeno oblikoven. Matissov preplet
figur v konfiguracijo plesa namreč po mojem mnenju zahteva dvoje: da se oblike
povežejo v neko elegantno skupino, vendar pa morajo pri tem ohraniti svojo
avtonomijo in vehemenco. Tako bi bile tri figure premalo, sedem pa že preveč, saj
bi postale množica. Tako pravzaprav ostane le še pet (število mora biti iz oblikovnih
razlogov liho zato, da v sliki ne pride do pretirane simetrije in rigidne ritmičnosti).
Izmed spremenljivk imata pomembno vlogo tudi položaj in smer, ki pa se
dotikata že sintaktične ravni, zato ju bom naslovil tam.
V formalnih izhodiščih fotološke ravnine nastavljeni potenciali se nato
nadgrajujejo tudi na sintaktični ravni, najprej na ravni likovnega prostora. Izgrajen
prostor je globinsko minimaliziran, vendar pa je dovolj jasen, da lahko prostorsko
identificiramo tri plane: figure, tla in nebo (sl. 95). Pri tem pa so tudi barve glede na
te plane določene tako, da referirajo na naravno stvarnost, kar je v skladu z osnovno
ikonično naravnanostjo podobe: modro nebo, zelena tla in rdeče figure.
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Sl. 95. Analiza prostorskih planov.

Izmed prostorskih ključev so tako prisotni le najosnovnejši: prekrivanje oblik
in prostorsko učinkovanje barv, oboje pa se medsebojno podpira — tople figure
prekrivajo hladno ozadje (sl. 96 a, b).

Sl. 96 a, b, c. Analiza prostorskih ključev.

Lahko si zamislimo tudi situacijo, ko se ta dva ključa ne bi podpirala (sl. 96 c),
pri čemer bi bil rezultat bolj ekspresiven in nenaraven, kar pa ne pomeni slab, pač
pa le to, da bi bil v neskladju z intencami slike, ki se zdijo v tem, da skuša narediti
identifikacijo prostora za gledalca naravno usmerjeno in nedvoumno.
Naslednja sintaktična raven (kompozicija) pa se kaže pri razumevanju Plesa in
Glasbe za ključno v artikulaciji njunega specifičnega izraznega potenciala. Šele na tej
ravni se namreč Ples in Glasba začneta med seboj odločilno razlikovati.

Če najprej pogledam odnose med oblikami, odkrijem, da ima pri obeh slikah
poglavitno povezovalno vlogo rdeča barva (t. i. princip podobnosti). Povezovalna
funkcija barve se dobro razkrije, če to njeno vlogo razbijem (sl. 97).

Sl. 97. Prekinitev principa podobnosti po barvi.

Tu pa se skupni imenovalec med Plesom in Glasbo na kompozicijski ravni tudi
neha. Kot ključni povezovalni princip namreč v Plesu deluje tudi princip kontinuacije,
ki v Glasbi ne nastopa, saj so figure druga od druge ločene in se ne nadaljujejo »iz
roke v roko« (sl. 98 a, b).

Sl. 98 a, b. Analiza kompozicijskega toka.

Ta razlika pa postane še bolj očitna ob preiskavi drugega tipa kompozicijskih
relacij, to je odnosov med oblikami in formatom. Pri Plesu nastopa krožna umestitev
oblik v format. Oblike se kontinuirano nadaljujejo ena v drugo tako, da se zaključijo
v krog, kar daje vtis krožnega prostorskega gibanja. Pri tem pa so v krog
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razpostavljene tako, da se središče njihovega gibanja poenoti s središčem formata,
kar da gibanju nekakšno stabilnost (sl. 99 a). Tudi tla so krožno oblikovana, kar še
poudarja plesno gibanje dogodka (sl. 99 b).

Sl. 99 a, b. Analiza kompozicije Plesa.

Prav ta kompozicijska rešitev pa deloma določa tudi likovni prostor slike in
stopa v interakcijo s sintakso likovnega prostora. Spodnje oblike namreč prekrivajo
zgornje, zato se figure spodaj kažejo kot bližje kot figure zgoraj. Posledično dobimo
nekakšen prostorski valj, ki hkrati določa prostor in kompozicijo, središče
kompozicije pa se pokrije s središčem prostora (center formata je hkrati središče
gibanja figur v prostorskem valju in tudi središče gibanja kompozicijskih oblik po
površini formata; sl. 100 a). Lahko določimo tudi vodilno figuro, to je tista na levi
strani, ki določa smer tega gibanja, ki se konča in zaključi v njej (sl. 100 b). Ta figura
pa tudi povzroči, da se plesno gibanje v smeri urinega kazalca rahlo nagne v desno in
se »zategne« v smeri rastoče (pozitivne) diagonale, kar sicer stabilno gibanje
dinamizira in kompozicijo nekoliko decentralizira. Posledica tega je, da se figure v
kompoziciji razvrstijo tako, da se tri nahajajo na desni strani padajoče (negativne)
diagonale, dve pa na levi strani (sl. 100 c). To razporeditev kompozicijske teže
posledično precej dinamizira.

Sl. 100 a, b, c. Analiza kompozicije Plesa.

Če sedaj s to kompozicijsko strukturo Plesa primerjam Glasbo, ugotovim, da je
kompozicija povsem drugače grajena: ni strukturirana krožno, pač pa lateralno in se
nekako bere od leve proti desni, kot notni zapis, kar potrdi tudi črta ozadja, ki teče
z leve na desno in ne gre v polkrog kot pri Plesu. Tudi razporeditev figur močno
spominja na razporeditev not na notnem črtovju. Če poskušam povezati takšno
kompozicijsko strukturo z zgoraj omenjeno simbolizacijsko vrednostjo števila pet,
bi lahko rekel, da je pri pokrčenih figurah razdalja med glavo in nogami ravno za tri
notna črtovja, kar zaobseže interval kvinte, medtem ko je stegnjena figura visoka
dve kvinti (sl. 101 a).

Sl. 101 a, b. Analiza kompozicije Glasbe.

Tudi interakcija med likovnim prostorom in likovno kompozicijo je zato pri
Glasbi posledično precej drugačna kot pri Plesu. Če pride pri Plesu do precejšnjega
stopnjevanja in prekrivanja oblik v globino, pa je Glasba veliko bolj kot nekakšen
ploskovit friz, v katerem so vse figure v enem planu in se nizajo druga zraven druge,
ne da bi se prekrivale. Če je pri Plesu center formata poudarjen tako v prostorskem
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kot kompozicijskem smislu, pa je Glasba decentralizirana in je večji poudarek na
stranskih robovih, med katerima si figure sledijo z ene na drugo stran (tako
prostorsko kot kompozicijsko). Imata pa Ples in Glasba v kompozicijskem smislu
skupno podobno razporeditev teže, saj je tudi pri Glasbi prisoten nek ritmični
impulz, ki gibanje figur »zategne« v smeri pozitivne diagonale ter povzroči, da se na
desni strani negativne diagonale znajdejo tri figure, na levi pa dve (sl. 101 b).
Sedaj lahko poskušam premisliti semantične konsekvence Plesa in Glasbe. Na
kakšen način torej opisana formalno-jezikovna invencija v teh dveh slikah
preoblikuje in specifizira izhodiščni semantični izhodišči?
Vse formalne strukture, od izbranih formalnih izhodišč, preko morfološke do
sintaktične artikulacije, razkrivajo, da želita sliki izraziti nekaj v povezavi s
prvinskostjo, elementarnostjo in arhetipičnostjo. Izrazila (primarne barve in linija),
ki so vzeta za izhodišče, so morfološko in sintaktično izpeljana do neke
elementarne stopnje. Na morfološki ravni zato gradijo prvinsko morfologijo: figure
so univerzalizirane, arhetipske in nimajo individualnih značilnosti. Tudi sintaksa
likovnega prostora je ekonomična, kot je le mogoče. Uporabljen je le princip
prekrivanja in nedvoumno prostorsko učinkovanje barv. Podobno velja za sintakso
likovne kompozicije. Zanimivo je tudi to, da med posameznimi ravnmi in znotraj
njih ne prihaja do pretiranih konfliktov (npr.: prostorsko učinkovanje barv podpira
prekrivanje oblik; oblike so jasno izločene s pomočjo medialne linije; kompozicija
sledi prostorski logiki in obratno). Zato celota deluje nekako pomirjeno, gledalcu ne
ponuja preveč nejasnih odnosov, semantični učinek tega pa je, da sliki izrazita ples
in glasbo kot dve arhetipični delovanji človeka. Predstavita dogodka, ki
predstavljajo človeka kot človeka, ko je še popolnoma gol, ga Zeus še ni »razcepil«
(primerjaj Platonov Simpozij), zato še ni niti moški niti ženska.
Toda to je le en semantični vidik, ki obe sliki postavlja na skupni imenovalec
in ki ga lahko pravzaprav identificiramo, četudi se pretirano ne poglobimo v
specifično jezikovno naravo dela. Do takih zaključkov lahko namreč pridemo tudi
preko identifikacije kontekstualnih okoliščin, saj vemo, da je ruski balet s Sergejem
Djagilevim in Igorjem Stravinskim takrat doživljal primitivistični preporod in da je
bilo utopistično vračanje k občečloveškim arhetipom nasploh aktualno.
Toda deiktična hermenevtika pa lahko razkrije nekaj semantičnih momentov,
ki jih običajne slogovno usmerjene hermenevtike ne morejo. Razkrije lahko mesta v

formi, kjer pride do diferenciacij, ki opredelijo likovno delo kot nekaj artikulacijsko
specifičnega in posamičnega, kar ni razvidno iz konteksta in sloga, pač pa je lastnost
zgolj dela kot individualne forme. Odlika deiktične hermenevtike je tako v tem, da
lahko opozori na kateri jezikovni ravni se dve sicer slogovno in vsebinsko okvirno
enaki sliki začneta razhajati. Pri Plesu in Glasbi je to raven sintakse likovne
kompozicije. Semantične konsekvence tega dejstva bi lahko razvil takole. Sliki
skušata s tem, ko ostajata enaki vse do sintaktične ravni (ko imata torej enaka
formalna izhodišča in sta podvrženi podobni morfološki artikulaciji) nekako
pokazati, da so izvori vseh človekovih izražanj skupni. Vse človeško delovanje izvira
iz neke temeljne človečnosti in skuša slediti enakim načelom bivanja. Morda bi zato
lahko rekel, da skušata v slikarskem smislu izpostaviti prav tisto osnovno bivanjsko
načelo, ki sem ga zgoraj skušal utemeljiti kot odgôvornost/odgovórnost (verjetno sta
me sliki zaradi te humane podstati podzavestno tudi pritegnili). To je skupna etična
bit vsega. Šele nato pa pride do diferenciacij, po katerih imajo različna človekova
delovanja – znanost, umetnost, religija – svoje posamične značilnosti. Glasba in ples
tako koreninita v isti arhetipični naravi, razlikujeta pa se po specifičnosti medija in
načinu artikulacije, v kateri sledita skupna načela, saj ples zahteva gibanje telesa
(»kroženje«) v prostoru, glasba pa gibanje zvoka v času. In prav na to razliko na nek
način pokažeta sliki z razliko v sintaktični (prostorski in kompozicijski) gradnji.
Pokažeta na tisti ontološki trenutek v bivanju, v katerem se ples in glasba sicer
ločita, a hkrati ostaneta povezani v skupnem temelju.

č
Če sem drugi del disertacije začel s primerom o profesorju Ničnevidi, ki uprizarja
tipično postmoderno hermenevtično stališče, pa lahko konec iskanja ustreznejšega
hermenevtičnega pristopa v tem delu sklenem s primerom, ki kaže ravno
komplementarno hermenevtično situacijo.
Milan Butina v eni izmed knjig poroča o svojem študijskem popotovanju po
galerijah in muzejih Italije.553 Pravi, da se je na pot pripravljal tako, da je o delih, ki si
jih je nameraval ogledati, veliko prebral, da bi si ustvaril čim bolj trdno vnaprejšnjo
predstavo o njihovem pomenu in njihovi vrednosti. Toda ko se je z deli soočil v
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živo, pa je bil izjemno razočaran. Tam namreč ni izkusil ničesar, kar je videl na
reprodukciji in o čemer je bral. Na drugi strani pa poroča, da takega razočaranja ni
doživel pred slikami, o katerih ni nič vedel, jih ni poznal in si zato tudi ni oblikoval
neke predstave, ki bi motila njegovo osebno doživljanje. Na osnovi tega je Butina
spoznal preprosto resnico (ki je ravno nasprotna tisti, v katero je verjel profesor
Ničnevidi!), da izključno zanašanje na vnaprejšnje sodbe preprečuje oseben in
pristen stik z likovnimi deli. Zato je moral, da je lahko slike ponovno doživljal
neobremenjeno, najprej predsodke o njih nekako podreti in sprostiti omejitve
pogleda (podobno kot je potrebno sprostiti omejitve gibanja pri iluziji Amesove
sobe). K slikam se je moral dnevno vračati več kot teden dni, da je naposled le
prevladala suverena moč njihove prisotnosti nad suverenostjo poznavanja.
Ta anekdota po mojem mnenju dobro ponazori, kako moramo vstopiti v
hermenevtični krog razumevanja likovnega dela. Biti moramo nekako prazni. To pa ne
pomeni, da moramo biti brez znanja, pač pa, da se ne smemo slepo zanašati na
vnaprejšnje sodbe in predstave, ampak moramo biti odprti za to, da nas slika
nagovori »iz prve roke«, da začutimo nekakšno »/…/ notranje spletanje in
navezovanje dialoga z njo, ki nekako prihaja od nje same in budi moje zanimanje
zanjo«.554 Vsak gledalec, naj bo strokovni ali laični, mora najprej dati likovnemu delu
možnost, da se mu samo oglasi.
Šele ko se sliki tako odpremo, da se lahko naseli v nas, pa postane naš gost
(Butina sledi enako primerjavo kot Steiner),555 ki mu je potrebno izkazati
gostoljubje. Šele tedaj, ko se zavemo, da, kot pravi Tomaž Brejc, ne moremo
izmeriti »/…/ prav nič, kar bi bilo bistveno za sliko«,556 lahko zato stopimo na pot
analize in »meritev« tistega, kar nas je pri njej fasciniralo. Ker izvajanje teh »meritev«
odlikuje predvsem strokovnjaka, saj naj bi ta znal identificirati lastnosti v artefaktu,
ki fascinacijo povzročajo, pa lahko ta svoje doživljanje potencira na način, na
katerega ga laik ne more. »Obveščena pazljivost na fonetične, leksične in gramatične
instrumentalizacije teksta disciplinira, pa tudi bogati kakovost interpretacijskega in
kritiškega odziva,« zato piše Steiner. »/…/ da bi poznali slovnico poezije, ki je živec
njene glasbe pomena, moramo poznati poezijo slovnice in se odzivati nanjo.« 557
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Hermenevtični postopek mora zato strokovnemu interpretu omogočiti, da
svoje znanje izkoristi za to, da doseže globlje dimenzije doživljanja. Ne sme ga
voditi v instrumentalizacijo odnosa z artefaktom, pač pa ravno nasprotno, v
poglobitev doživetja. Hermenevtična metoda mora zato analitičen proces integrirati
v širši okvir razumevanja in pristopanja k svetu. Z metodološkega stališča mora
pravzaprav doseči prežeto interakcijo med analitičnostjo in sinteznostjo. Če je namen
sinteze, da daje razumevanju nek celovit doživljajski smisel, pa je namen analize
predvsem dvojen: kot prvič, da razkrije in reflektira elemente, ki so vir te
doživljajske fascinacije; in kot drugič, da razumevanje ubrani pred pretirano
naivnostjo in senzualističnostjo, ki jo Mark Rothko opiše nekako takole:
»Poslušalec se lahko namesti v naslanjač in se preda senzualnim valovom tonov, ki
so lahko afrodizični in narkotični. /…/ Toda, če je to vsa njegova reakcija, potem
glasbe ni zares izkusil. Če ne potuje skupaj s skladateljem gor in dol po lestvici in
preko koridorjev polifonije, in ni občutljivo opazoval elementov v odnosu drug do
drugega, potem izkusi zgolj senzualno prijetnost /…/.«558
Tudi Erwin Panofsky zato ugotavlja, da mora hermenevtik prav tako kot
naravoslovec izvajati arheološko analizo, vendar pa mora material, ki ga z njo dobi,
vselej osmisliti v intuitivni estetski poustvaritvi. Procesa analize in sinteze mora
prežeti, tako da »/…/ neprestano preverja rezultate svojih arheoloških raziskav ob
razvidnosti svojih poustvaritvenih izkušenj«.559 Po kantovsko Panofsky tako
povzame, da je arheološko raziskovanje prazno brez estetske poustvaritve, estetska
poustvaritev pa je brez arheološkega raziskovanja iracionalna in naivno slepa. Ali
kot ponazori še drugače: če doživetje ne sprejme racionalizacije pri odprtih vratih,
ta pride skozi dimnik in premetava pohištvo. Če pa racionalizacija ne sprejme pri
vratih doživetja, pa se to splazi v klet kot trop miši in spodkopava temelje. 560
To, da daje hermenevtično razumevanje prednost objektu fascinacije, tako
nikakor ne pomeni, da je pasivno in senzualistično, saj mora biti hermenevtik v
analitičnem udejstvovanju aktiven. Predajati se, kot rečeno s Kocijančičem, pomeni,
da ne sme zakriti sledi, na osnovi katerih je mogoča doživljajska ekstaza, pač pa
mora ravno v to jezikovno sled poskušati tudi analitično vstopiti. Problem zato
nastane samo takrat, ko se analitično preiskovanje ne zave svojih meja, ki se pojavijo
558
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ravno na mestu, ko preide mejo med formalnim in semantičnim, in skuša dokončno
zapreti »semantično brezmernost« objekta fascinacije. Takrat se mora, kot pravi
Michael J. Blee, »Poudarek /…/ premakniti od formalnih k izkustvenim idealom, k
vzbujanju občutij, ki razširjajo in bogatijo življenje. /…/ Izpolnjujoča izkušnja je sicer
lahko odvisna od učinkovitosti izpolnjevanja funkcije – nož mora rezati – ali od
vzbuditve užitka, toda jedro mora biti celovit izkustveni odziv, nekakšna skupnost,
ki nastaja v srečanju, ko se z 'realnim' soočimo iz prve roke.« 561
V opisane metodološke okvire bi zato lahko postopek deiktične hermenevtike
vpletel nekako takole. Ker likovno delo ne nosi zgolj arbitrarnega in
konvencionalnega pomena, pač pa doživljajski smisel vpleta v svojo formalnojezikovno strukturo, se mora hermenevtični postopek začeti z navdušenostjo nad
prezenco objekta fascinacije — z doživljajskim soočenjem. Zato pa mora stopiti z
njim v neposreden duhovno-telesni stik, v srečanje iz prve roke. Vendar pa se mora
hermenevtično razumevanje postopoma nekako oplemenititi. Prav to pa je naloga
deiktične hermenevtike, ki izhaja iz prepričanja, da likovno delo navdušuje kot posebna
likovno-jezikovna realnost in zato kot ta realnost tudi narekuje spekter analitičnih
»meritev«, ki so zanj bolj ali manj primerne. Izhodiščno doživljanje se mora tako
podkrepiti z analitično preiskavo formalne jezikovne kompleksnosti, ki »semantično
brezmernost« povzroča. Hermenevtični proces mora preiti faze analitičnega
proučevanja, v katerem na vsaki jezikovni ravni pokaže tiste vodilne točke, ki so
vozlišča kompleksnosti in izvori semantične brezmernosti objekta fascinacije.
Pravega razumevanja likovnega dela ni brez razumevanja formalno-jezikovnega reda,
v katerem učinkuje. »Bralec ne more nikdar vedeti preveč o kostni strukturi in
živčnemu sistemu jezika.« 562 Seveda pa je zgolj razumevanje tega reda enako kot
plavanje na suhem. Nima posebnega smisla, če ga nismo pripravljeni ponovno
doživeti in semantično nadgraditi v neposrednem doživetju. Zato pride v takem
hermenevtičnem procesu zopet do preobrata. Čim dlje namreč v analizi
napredujemo, vse bolj prihaja na plano potreba, da bi lahko znova aktivirali intimna
občutja. Zato se zdi, da dosežemo neko skrajno točko razumevanja takrat, ko
doživljanje ponovno postane osebno in posamično. Ko se torej na nek način spne z
začetkom, a na višji stopnji, in se izkaže, da so bile, kot pravi Brejc, »/…/ prvotne
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intuicije, prebliski, zanimanja in želje vpisane v sam začetek naše razlage in /…/, da
smo napredovali v interpretaciji zato, ker smo prvotne intuitivne prebliske (zakaj
smo izbrali neko umetnino) /…/ razvili v visoko razvejano razlago, kakršne se veselijo
naši možgani«.563 V končni fazi tako »bivanje ob tekstu« počasi postane
»nediskurzivno utrpevanje teksta«, ko nimamo več potrebe »po pametnjačenju«, pač
pa nas prežema zgolj nekakšna »učljivost, sproščenost in dovzetnost«. 564 Na koncu
tako ni pomembno toliko, kaj vemo, pač pa predvsem, kaj vse smo v dolgotrajnem
ukvarjanju, bivanju in soživljenju z artefaktom doživeli in utrpeli.
V tem smislu pa je s hermenevtikom pravzaprav povsem enako kot z
likovnikom. Dober likovnik nikoli ni samo nekdo, ki je spreten in obvlada
metjejsko znanje, pač pa le tisti, ki zna to znanje izkoristiti, da bo dosegel globine
umetniške biti, ki jih svet še ni videl in doživljal. Zato likovniki pogosto pravimo, da
se moramo metjeja naučiti samo zato, da ga lahko pozabimo. Podobno vlogo pa ima
pozaba tudi pri krepitvi hermenevtične moči: hermenevtik mora znanje izkoristiti
tako, da lahko v osebnem doživljanju izkusi globine, ki jih brez znanja ne bi mogel.
Zato senzibilni teoretiki umetnosti pogosto poročajo o tem, kako so po letih
strokovnega dela kar naenkrat prišli do doživetij, ki so se na prvi pogled zdela
naivna in neodvisna od njihovega znanja, vendar pa so se lahko razvila prav zaradi
nekakšne pozabe vsega, kar so vedeli.565 Najprej moramo vedeti, da nato to lahko
pozabimo in v tej pozabi razvijemo doživetja, ki jih sicer ne bi mogli. Preteklo
znanje v trenutku takih doživetij sicer navidezno izgubi vsakršno vlogo, vendar pa se
ta trenutek lahko krepi le v pozabi vsega kar vemo, saj se rojeva prav iz nekakšnega
kontrasta med tem koliko mislimo, da vemo in prebliskom tega, da pravzaprav ne vemo nič.
Ne gre torej za to, da bi morali biti nevedni, pač pa za to, da pridemo v stanje, ko
lahko pozabimo. In takrat se zgodi sokratovski trenutek, v katerem se začudimo
nad tem, da čeprav toliko vemo, ne vemo prav nič bistvenega — in se nam bistveno
zablisne pred očmi.
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Počasi se bližam koncu svojega raziskovanja v naravo odnosa med primarnim in
sekundarnim diskurzom. Ker vidim glavno področje ovrednotenja in verifikacije
svoje raziskave v likovnem izobraževanju, bom poskušal za konec premisliti prav
njene izobraževalne konsekvence. Te so se mi razkrile tekom mojega sodelovanja na
Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. S tem pa želim
odpreti tudi novo raziskovalno perspektivo, ki iz v disertaciji naslovljene
problematike izhaja in jo nadgrajuje v polju izobraževanja in skrbi za prihodnje
generacije.566

Kot pedagog, ki se srečuje s študenti likovne pedagogike, sem v teh nekaj letih svoje
pedagoške poti, ki je sicer šele v povojih, naletel na izobraževalno problematiko, ki
se na poseben način tiče odnosa med primarnim in sekundarnim diskurzom,
načnem pa jo lahko z naslednjim vprašanjem: Kakšna je razlika med izobraževalno
dejavnostjo interpretacije likovne umetnosti, ki lahko motivira študenta likovne
pedagogike (ali likovne umetnosti nasploh) na eni strani in tisto, ki lahko motivira
študenta teorije umetnosti na drugi? Oziroma če se vprašam drugače: Ali obstoji
bistvena razlika med tem, kako neko učno dejavnost, v danem primeru dejavnost
interpretacije, presoja študent likovne pedagogike in študent teorije umetnosti?
Da bi izobraževalno problematiko, ki jo to vprašanje odpira, lahko podrobneje
naslovil, moram najprej pogledati v naravo tistega čemur pravimo motivacija. To je
pomembno zato, ker ima ta med dejavniki, ki vplivajo na izobraževanje, prav
posebno mesto.567 Motivacija je namreč gonilo, da se nekdo odloči in aktivno
usmeri v neko dejavnost, njena vrednost pa se kaže v treh parametrih: (1) izbiri: zakaj
566
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se nekdo odloči, da bo nekaj storil; (2) intenzivnosti in kvaliteti: kako intenzivno,
kvalitetno in poglobljeno se bo udejstvoval v dejavnosti; in (3) persistenci: kako dolgo
bo vztrajal v dejavnosti.568 »Vzroki gibanja« (lat. motivus – 'vzrok gibanja') motivacije
so motivi oziroma motivatorji, to so »sile, ki delujejo na ali v posamezniku, da začne
delovati«.569 Tisto, kar od tega gibanja odvrača, pa so demotivatorji, to je skupek
preprek, ki našo voljo do delovanja zavirajo. Ti so lahko metodološki ali pa socialni.
Prvi so vezani na neustrezno zgradbo učne dejavnosti, ki zato ne omogoča učenčeve
avtonomije in ne daje dovolj povratnih informacij; med socialne demotivatorje pa
sodi na primer pomanjkanje potrditve iz okolja. Če prevladajo motivatorji, je
motivacija pozitivna, če demotivatorji, je negativna in pride do demotivacije.
Motivacijo sicer vzpodbujajo najrazličnejši motivatorji, izmed katerih pa se zdi
najmočnejše gonilo cilj, h kateremu se učencu zdi vredno priti. Cilj namreč lahko
celo kompenzira umanjkanje drugih motivatorjev in na primer motivira za neko
dejavnost, četudi zanjo še nimamo dovolj kompetenc, četudi je pedagoški proces
dolgočasen, četudi ne bomo za dosego tega cilja dobili potrditve od drugih in nas bo
okolje celo zavrnilo ipd. Zato imajo t. i. teorije cilja (ang. goal theories) poglavitno
mesto na področju raziskovanja motivacijskih dejavnikov. 570
Glavni motivator za neko izobraževalno dejavnost so torej cilji, ki bi jih radi
dosegli, ti pa so lahko različni. Na eni strani so t. i. izobraževalni cilji ali notranji
motivatorji.571 To so tisti cilji, ki učenca ženejo v dejavnost zaradi sposobnosti (t. i.
izobraževalnih kompetenc), ki mu jih bo dejavnost pomagala razviti. Poleg tega pa k
neki dejavnosti vselej motivira še mnogo t. i. zunanjih motivatorjev, to je ciljev, ki
dejavnost osmišljajo z nečim njej zunanjim in nimajo ozadja v kompetencah, pač pa
drugje, na primer v družbenih, ekonomskih, političnih okoliščinah … 572
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Če sedaj premislim različne vrednosti motivacije, ki jih je mogoče v odnosu med
motivatorji in demotivatorji dobiti (neskončna, pozitivna, negativna, ničta), lahko to
prikažem z nekakšno motivacijsko enačbo (sl. 102), podobno tisti Kurta Lewina.573

Sl. 102. Motivacijska enačba.
Razmerje med motivatorji in demotivatorji pri motivaciji. Če je razmerje > 1/1, je motivacija
pozitivna (v teoretičnem primeru, če bi bil demotivator = 0, bi bila motivacija lahko neskončna), če je
574
< 1/1, je negativna (demotivacija), če je motivator = 0, je prisotna ničelna motivacija ali amotivacija.
Simptom negativne motivacije je nezado-voljnost, simptom ničelne motivacije pa brez-voljnost.

Z vrednostmi v motivacijski enačbi sta povezani dve širši problematiki, ki ju
ne bom na široko naslavljal, ju pa moram omeniti. Prva problematika se sprašuje po
tem, ali učenci sploh imajo cilje ali pa so povsem a-motivirani (brez-voljni) in ne le
de-motivirani (nezado-voljni). Če je namreč de-motivacija ali nezado-voljnost
pretežno pedagoški problem (saj predpostavlja, da si učenci želijo znanja, vendar pa
jim izobraževalna dejavnost tega znanja ne nudi, zato so nezado-voljni), ki ga lahko
pedagog ustrezno razreši s tem, da zagotovi primerno izobraževalno dejavnost in
pedagoško okolje, pa je a-motivacija ali brez-voljnost širši družbeni problem (saj
predpostavlja, da učenci sploh nimajo volje do ničesar in so torej brez-voljni), ki ga
lahko rešita le ustrezna vzpodbuda v družinskem in socialnem okolju ter
sodelovanje med vrstniki, kar učencu vzpodbudi voljo do izobraževanja.575
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prepreke ipd.) Tako dobimo enačbo: motivacija kot sila za akcijo = potreba × vrednost/razdalja (prim.
David C. McClelland, Human Motivation, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, s. 8).
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Prim. Frédéric Guay, Robert J. Vallerand, Céline Blanchard, On the Assessment of Situational
Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS), v: Motivation and
Emotion, XXIV, 3, 2000, s. 175–213.
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Moja lastna izkušnja s študenti likovne pedagogike tako na primer priča o tem, da so bili tisti
letniki, ki so bili med seboj bolj povezani v neko socialno celoto, tudi učno bolj uspešni. Posamezniki
v letniku so namreč med seboj sodelovali pa tudi tekmovali, kar jih je vzpodbujalo k temu, da se je

Druga problematika pa se sprašuje po tem, kakšni motivatorji, notranji ali
zunanji, v sodobni družbi prevladujejo ter kakšno je razmerje med njimi. Notranji
motivatorji namreč zato, ker temeljijo na iskrenem veselju do kompetenc (ne pa na
kalkulacijah o nečem zunanjem, npr. profitu), učenca (1) bistveno bolj motivirajo k
izbiri dejavnosti, (2) k temu, da se bo v dejavnosti bolj zavzeto in kvalitetno
udejstvoval in (3), da bo v njej dlje vztrajal. 576 Čeprav se morda zato zdi, da so zunanji
motivatorji slabi sami po sebi, pa to ne drži, saj niso nujno v konfliktu z notranjimi.
O kvaliteti motivacije zato odloča šele razmerje med njimi. Motivacija tako postane
»slaba«, če zunanji motivatorji prevzamejo primat nad notranjimi, saj takrat kvaliteta
izvajanja izobraževalne dejavnosti in njena persistenca izrazito padeta, kar je
razvidno iz vsakdanjih primerov ljudi, ki hodijo v službe. Dokler opravljajo delo
zato, ker jih veseli, da lahko pokažejo in razvijajo svoje kompetence, so kvalitetni
delavci, ko pa začnejo delo opravljati samo zaradi denarja, kvaliteta dela pade. Če
želimo dvigniti kvaliteto neke (izobraževalne) dejavnosti, moramo zato poskrbeti,
da bodo notranji motivatorji visoki, zunanji motivatorji pa zmerni 577 in prisotni zgolj
kot tisto, kar je Frederick Herzberg imenoval higienski faktorji.578 Ko ob tem
pogledamo izobraževalni sistem zahodnega sveta in prelistamo raziskave, ki
razkrivajo glavno motivacijsko gonilo učencev, brez katerega bi bili pogosto povsem
amotivirani, lahko žal ugotovimo, da je stanje trenutnega duha tako, da imajo glavno
vlogo v izobraževanju predvsem zunanji motivatorji (npr. ocenjevanje, ugajanje
staršem, na višješolski ravni pa donosnost poklica, ki ga nek študij daje ipd.).579
Kot rečeno, ti dve sociološki problematiki presegata okvire mojih namenov,
zato bom v nadaljevanju predpostavljal nekakšnega »idealnega učenca«, to je učenca,
ki (1) v osnovi ima cilje in ni a-motiviran za izobraževanje, 580 (2), cilji, ki ga
motivirajo, pa so predvsem izobraževalne kompetence, ki bi si jih rad pridobil.581
vsak kar se da angažirano vključil v učni proces. Podobno ugotavljam tudi iz lastnega študija na
Akademiji za likovno umetnost, kjer smo bili študenti, ki smo bili v ateljejih bolj povezani, tudi bolj
ustvarjalni in motivirani za učenje v primerjavi s tistimi, ki so se izolirali od ateljejske skupnosti.
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Prim. Valle et alt., Multiple Goals …, n. d., s. 71–87.
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Prim. Lin et alt., College student …, n. d., s. 252, 256.
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»Higienski faktorji« so vse tisto, ki, če je prisotno, ni odločilno za motivacijo, lahko pa povzroči
demotivacijo, če umanjka. Izraz izvira iz področja zdravstva, kjer higiena ni razlog zdravja, lahko pa
je razlog za bolezen, če je ni (prim. Frederick Herzberg, Bernard Mausner, Barbara Snyderman, The
Motivation to Work, New York: John Wiley, 1959).
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Prim. Lin et alt., College student …, n. d., s. 251–258.
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Pozicija, ki jo ob tem zavzemam je idealistična zato, ker predpostavljam, da imajo vsi študenti
motivatorje, ki jih ženejo k študiju. To žal pogosto ni res.
581
Zgolj na notranje motivatorje se nanašam za to, ker so z izobraževalnega stališča le ti zares
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Ob pogoju te predpostavke se pred pedagoga, ki oblikuje neko izobraževalno
dejavnost, tako postavlja naslednja naloga. Če je »idealni učenec« demotiviran, to ni
zato, ker nima cilja, pač pa zato, ker v ponujeni izobraževalni dejavnosti ne vidi poti
k cilju, ki ga motivira. Da bi pedagog pri takem učencu vzpostavil pozitivno
motivacijo, mora zato ustrezno razrešiti motivacijsko enačbo (sl. 102). To pomeni,
da mora izobraževalno dejavnost (1) na eni strani uskladiti z izobraževalnimi cilji
učencev, torej z notranjimi motivatorji, ki učence pritegnejo (zgornji del enačbe), (2)
hkrati pa jo mora temu ustrezno metodološko strukturirati in zagotoviti, da na poti
k ciljem ne bo demotivirala (spodnji del enačbe).

Naj se sedaj vrnem na začetno vprašanje, torej k premisleku razlike med
izobraževalno dejavnostjo interpretacije, ki lahko motivira študenta likovne
pedagogike/likovne umetnosti in tisto, ki lahko motivira študenta teorije umetnosti.
Na osnovi do sedaj povedanega lahko ugotovim, da se moram vprašati (1) po
različnosti notranjih ciljev ali kompetenc, h katerim se enim in drugim študentom v
neki izobraževalni dejavnosti zdi »vredno priti« in (2) po tem, kako naj bo
izobraževalna dejavnost, v tem primeru interpretacija, ki naj bi vodila k tem
kompetencam, metodološko strukturirana kot metoda interpretacije.
Kako se torej razlikujejo kompetence oziroma izobraževalni cilji?
Glavni izobraževalni cilj študenta likovne pedagogike je seveda enak
izobraževalnemu cilju študenta likovne umetnosti. Zanima ga, kako ustvariti likovno
delo, torej, kako s svojim telesom v likovni oblikotvorni praksi preoblikovati
materijo, da bo likovno delo uspešno nastalo. Tak cilj da zato študentu likovne
umetnosti specifičen pogled na vsako učno dejavnost, s katero se sreča. Vsak izmed
študentov, ki ta cilj delijo, se bo namreč ob vsaki dejavnosti povsem naravno vprašal
naslednje: Kako naj s kompetencami, ki jih bom s to dejavnostjo dobil, razvijam
svojo likovno ustvarjalnost, torej likovno kompetenco? Kako mi bo izobraževalna
dejavnost pripomogla k temu, da bom znal bolje likovno delovati? Študent likovne
pedagogike bo sicer, ker ima (pod)cilj tudi v pridobitvi pedagoških kompetenc,
temu vprašanju dodal še podvprašanje: Kako naj to znanje posredujem naprej?

pomembni. Zunanji motivatorji z izobraževalno dejavnostjo kot tako nimajo nič, zato pa so zunanji.

Na drugi strani pa so izobraževalni cilji študentov teorije umetnosti (npr.
umetnostne zgodovine) povsem drugačni. Ti namreč nimajo konkretnega interesa
znotraj primarnega diskurza, zato jih pa tudi ne zanima kako ustvariti likovno delo.
Ne zanima jih, kako, pač pa kaj, torej kaj o likovnem delu vedeti, da bi ga znali čim bolj
sistematično konceptualizirati znotraj nekih umetnostno-teoretskih kategorij.
Njihov izobraževalni cilj je torej v nekakšni teoretski sposobnosti vedeti čim več o
umetnosti in biti sposoben umetnine kar se da sistematično teoretsko ovrednotiti.
V odnosu do problematike primarnega in sekundarnega diskurza bi torej
lahko rekel, da je glavna razlika v izobraževalnih ciljih enih in drugih študentov v
tem, da prvi vsako dejavnost, torej tudi sekundarni diskurz, presojajo v perspektivi
delovanja v primarnem diskurzu in zato v skladu z logiko likovnega telesnega dela,
ki ga ta zahteva (realizacije). Drugi pa gledajo na umetnine predvsem skozi oči
vizualne in intelektualne distance (idealizacije). Razliko v izobraževalnih ciljih enih
in drugih bi zato lahko poenostavljeno zaobsegel kot razliko med »delati umetnost«
in »vedeti umetnost« oziroma kot razliko med tistim, kar sem v disertaciji imenoval
likovna kompetenca, ter tistim, kar sem imenoval vizualna kompetenca. Ker mora biti
slednja v tem primeru podkrepljena tudi s teoretskim znanjem (npr. umetnostno
zgodovinskim) je zato nekakšna vizualno-teoretska kompetenca.
Specifičen »primarni« način presojanja sekundarnega diskurza, ki je značilen za
likovnike in na katerega me je opisan izobraževalni problem opozoril, pa ima
korenine v nekem posebnem pojavu, t. i. fenomenu prvega gledalca, oziroma, kot
pravi Milan Butina, v doživljanju slike kot sestavini slikarske prakse.582 Likovnik sam je
namreč hermenevtik posebne vrste, je hkrati ustvarjalec in interpret v eni sami
osebi, saj mora sam, da bi lahko nekaj ustvaril, tisto hkrati tudi razumevati,
presojati, skratka interpretirati. Slikar na eni strani slika svoje misli in občutja, po
drugi strani pa sliko tudi misli in občuti, s tem pa, kot pravi Butina, podoživlja
samega sebe in samega sebe gane.583 Biti prvi gledalec je nujno, če naj oblikotvorni
proces sploh lahko steče, saj se prav v tem, da slika slikarju vrača čutne, čustvene in
miselne lastnosti, rojeva možnost izgradnje likovnega dela, kakršnega svet še ni videl
in si ga tudi slikar sam v naprej ne more zamisliti. Če likovnik namreč ne bi mogel
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biti svoj prvi gledalec, potem bi moral vsako potezo že v naprej jasno vedeti in jo
zakodirati kot v računalnik, zato pa se nič ne bi moglo izgraditi po poti
transdiskurzivnega: po občutku in intuiciji, ki se rojeva v stiku z materijo.
V slikarju kot eni osebi se morata torej stekati obe komponenti odnosa do
umetnosti, oblikotvorna in hermenevtična. Hermenevtični problem za likovnika
zato ni samo nek zunanji in dopolnilni problem, pač pa se ga tiče eksistencialno, saj
ga mora razreševati v toku lastne ustvarjalne prakse. Ni več samo nekaj, kar pride za,
pač pa nekaj kar pride hkrati. S tem pa odnos med primarnim in sekundarnim
diskurzom zadene na tisto posebno fraktalno mejo, na katero sem opozoril že v
uvodu, vendar pa sem se ji do tega trenutka izogibal. Prenese se namreč iz
problema, ki se tiče dveh oseb, na problem, ki definira delovanje ene same. Postane
pravzaprav eno in isto: sekundarni diskurz postane za likovnika primarni.
Prav zaradi tega, ker likovnik v ustvarjanju svoje delo nujno tudi interpretira in
s tem odnos med primarnim in sekundarnim diskurzom nekako ponotranji, pa na
poseben, nekako deformiran način gleda tudi na likovna dela drugih umetnikov.584
Tudi na tuje likovno delo namreč gleda tako, kot da bi bilo njegovo lastno, saj ga
fascinira predvsem v tem specifičnem oziru, da si skuša predstavljati, kako bi ga sam
naredil, zato se skuša iz njega zlasti nekaj naučiti za svoje likovno delovanje. Na nek
način se torej skuša likovnik ob likovnem delu drugega avtorja postaviti v vlogo
drugega ustvarjalca in skuša premisliti, kako bi sam postopal pri slikanju dane slike.
Zato ga to delo spravlja ob živce toliko časa, dokler ne razume, kako je nastalo, kako
je narejeno in ali bi tudi sam znal nekaj podobnega narediti.
Ko se likovnik postavi v vlogo hermenevtika, tako ne more zapustiti svoje
kože likovnika, zato želi na nek način tudi sekundarni diskurz, ki pride za,
spremeniti v primarni diskurz, ki pride prej, saj le tako lahko zares razvija svojo
likovno kompetenco. To pa pravzaprav zares stori šele takrat, ko poskuša
interpretirano delo tudi sam likovno narediti. Vprašanje likovnika kot hermenevtika
zato posledično odpira v izobraževalnem smislu prav potrebo po taki hermenevtični
praksi, ki bi bila pisana na kožo opisanim likovnikovim težnjam in zato primerna za
tiste študente, ki take cilje delijo.
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Če poskušam v odnosu do tega izobraževalnega problema premisliti
izobraževalne metode umetnostne interpretacije, ki so se uveljavile v zahodni visokošolski
izobraževalni praksi, lahko na osnovi spoznanj iz disertacije identificiram naslednji
problem. Ne glede na to, kako se zdi z umetnostnoteoretskega stališča delitev
interpretativnih metod na kontekstualistične in formalistične za mnoge teoretike
umetnosti bistvena, pa je z izobraževalne pozicije, s katere skušam pogledati na
hermenevtično problematiko sedaj, ta delitev irelevantna. Vse te metode namreč
kljub »ideološkim« razlikam druži načeloma enak izobraževalni cilj. To je »vedeti
umetnost« oziroma intelektualno doumetje in teoretska sistematizacija tiste narave
likovnega dela, ki jo določena metodologija predpostavlja kot bistveno:
kontekstualistična torej kontekstualno-historično, formalistična pa formalnoslogovno naravo. Metode, ki so strukturirane na osnovi tega cilja, so zato
intelektualno distancirane in izključno teoretične, s tem pa primerne zgolj za
določene tipe izobraževanja o umetnosti, saj so očitno pisane na kožo tistih
študentov, ki skušajo pristopati k umetnostnim fenomenom v perspektivi vizualne
in konceptualne distance, močno problematične pa za tiste, ki skušajo pristopati k
umetnosti z likovno ustvarjalne strani, torej v primarnem diskurzu. Ker si slednji
želijo »delati umetnost«, jih lahko namreč ustrezno motivira samo tista
izobraževalna dejavnost, v kateri prepoznajo, da lahko prispeva nekaj relevantnega k
temu prispeva. Prav zato, ker tega v institucionalno uveljavljenih hermenevtičnih
metodah večinoma ne morejo prepoznati, pa v njih pogosto vidijo zgolj neko
institucionalno obvezo, ki jim je vsiljena s strani »teoretikov« in zato sama sebi
namen. V odnosu do zgoraj omenjenih treh parametrov, ki odražajo stopnjo
motivacije, bi zato lahko rekel, da se (1) študenti likovne pedagogike v izključno
intelektualni interpretaciji zelo neradi udejstvujejo in zanjo niso motivirani; ker pa
so v to kljub vsemu prisiljeni, pa skušajo to dejavnost (2) opraviti z minimalnim
vložkom napora in (3) kar se da na hitro, kar se pozna na kvaliteti, to je intelektualni
poglobljenosti in konceptualni preciznosti izvedenih interpretacij.
Prav to spoznanje, da institucionalizirane metode interpretacije niso grajene
po meri likovnika kot hermenevtika, me je zato kot pedagoga postavilo pred nalogo,
kako bi sam utemeljil in strukturiral metodo interpretacije tako, da bi ta poleg
teoretskih kompetenc razvijala predvsem likovne kompetence in bila kompatibilna s
cilji, ki lahko motivirajo študente likovne umetnosti in likovne pedagogike.
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Opisan problem, ki spremlja uveljavljene izobraževalne metode interpretacije, je
sicer specifičen, vendar pa implicira, če ga navežem na hermenevtični problem
naslovljen v disertaciji, univerzalno pomembno izobraževalno problematiko. V
disertaciji sem se namreč soočil s problemom, da uveljavljeni sekundarni diskurzi v
likovnem delu niso sposobni izkusiti in pokazati tistega, kar ga dela doživljajsko
posebnega, zato sem hermenevtične alternative sledil v obratu k likovnemu in
primarnemu diskurzu. Če to hermenevtični problem sedaj soočim z naslovljenim
izobraževalnim problemom, pa lahko ugotovim, da se isti sekundarni diskurzi, ki so
problematični s hermenevtičnega stališča, razkrijejo kot problematični tudi z
izobraževalnega stališča, saj niso sposobni razvijati tistih izobraževalnih ciljev, ki tak
širši doživljajski vstop v likovni artefakt zahtevajo. Prav zato sem potrebo po iskanju
hermenevtičnih alternativ v polju izobraževanja prepoznal kot potrebo po iskanju
izobraževalnih alternativ, hermenevtični problem pa je kot izobraževalni problem.
Prenos hermenevtičnega problema v izobraževalni problem tako kaže, da se
usmeritev zahodne kulture proti polu kulture pomena očitno reproducira tudi na
polju zahodnega izobraževanja: hermenevtično stanje se zrcali v izobraževalnem
stanju. To je mogoče videti v naslednjih treh naravnanostih zahodne pedagogike, v
katerih ta sledi premiku od primarnega k sekundarnemu, ki sem ga identificiral
zgoraj: (1) Prva je meta-izkustvena naravnanost. Pragmatist Edward S. Reed ugotavlja,
da se je v zahodni izobraževalni tradiciji oblikovalo nekakšno anti-izkustvno stališče
do vsakdanjega in osebnega izkustva, saj je bil vsak, ki je v izobraževanju zagovarjal
karkoli povezano z vsakdanjim rokovanjem v svetu, hitro odpravljen kot »naivni
realist«, čaščeni pa so bili tisti skeptični pristopi, ki so trdili, da neposredni telesni
stik s svetom ne zagotavlja resnice, pač pa vara, in da je resnica dostopna le v čistem
intelektualnem motrenju.585 Zato so imele zahodne teorije učenja vselej za
samoumevno, da je smoter učenja izključno in popolnoma kognitiven ter da je
znanje nek fiksen intelektualni rezultat, neka nespremenljiva množica »preprostih
idej«, absolutnih znanstvenih resnic. Ker je zato zahodna pedagogika želela iz
izobraževalnih programov izločiti vse tiste dimenzije doživljanja, ki se ne skladajo s
čisto intelektualizacijo, pa taki usmerjenosti zato povsem logično sledi (2) druga, to
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je an-estetska in meta-poetična naravnanost. Poetična proizvajalna izkušnja si je namreč
zaradi svoje vezanosti na telesno delo z rokami pridobila še precej nižji status od
vizualno-zaznavne izkušnje, ki je sicer tudi telesna, toda lahko deluje z distance. V
kolikor je torej zahodna izobraževalna tradicija sicer prepoznala določeno vrednost
izkustvu, jo je pripoznala le tistim vrstam izkustva, ki lahko stopijo v distanco in jih
je zato enostavno intelektualizirati, ni pa je pripoznala tistim vrstam, v katerih se
aktivirajo dimenzije doživljanja, ki nastajajo v nepredvidljivem stiku z materijo in se
zato upirajo mentalizaciji. Ker stanje izgube telesnih občutij, predvsem takrat, ko je
govora o tipni deprivaciji, stroka imenuje anesthesia,586 potem lahko tako postopno
izločanje telesnosti in telesnega dela v zahodnem izobraževanju in zahodni kulturi
nasploh imenujem anesteziranje zahodne kulture.
Splošni okvir tema dvema naravnanostma pa daje (3) naravnanost k
diskurzificiranim metafizičnim sistemom, to je tisto, kar sem zgoraj z Davidom
Summersom imenoval esencializem: potreba po osmišljanju sveta s teoretskimi
absoluti, ki raje stvarnost prilagajajo sebi, kot sebe stvarnosti. Del stvarnosti, ki se ni
skladal s teoretskim sistemom, je bilo zato potrebno tudi v izobraževanju po
hegeljansko ukriviti tako, da ga je bilo vanj naposled le mogoče umestiti.
V odnosu do obravnavanih karakteristik kultur pomena in kultur prezence je
opisana naravnanost zahodnega izobraževanja očitno utemeljena na vodilnem načelu
kulture pomena, to je na predpostavki raztelešenosti, popolni razločitvi duha od
telesa ter duhovnega dela od telesnega dela, ki se v semiotičnem smislu odraža v
koncepciji arbitrarne znakovnosti. Tako velja tudi za zahodne izobraževalne
metodologije, da te pripisujejo materialnemu vidiku stvarnosti pomembnost le
toliko časa, dokler njen pomen ni identificiran v intelektualni interpretaciji. Zato pa
imajo tudi učenčevo telo samo za nujno zlo, ki je pomembno le toliko, kolikor nosi
učenčeve kognitivne kapacitete, irelevantno pa postane takoj, ko sedi učenec v
razredu na svojem mestu, kjer lahko z rokami za hrbtom kot spužva srka pojme.
Če v odnosu do teh meta-izkustvenih naravnanosti premislim obravnavane
umetnostne metodologije, ki so se utrdile tudi v zahodnem izobraževanju, lahko
ugotovim, da njihovi logiki »glej in se ne dotikaj« povsem samoumevno sledijo: Kot
prvič, postavljajo se v izrazito intelektualno distanco; kot drugič, zanima jih likovno
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delo samo kot nekaj optičnega; in kot tretjič, ne zanima jih likovno delo v njegovi
posamičnosti, pač pa le esencialistični koncept, slog, ki ga lahko vržejo preko njega.
Tako

kot

je

hermenevtično

stanje

zahtevalo

potrebo

po

iskanju

hermenevtičnih alternativ, tako torej tudi opisano izobraževalno stanje terja iskanje
takih izobraževalnih alternativ, ki bi prebile na predpostavki kartezijanske
razdruženosti duha in telesa zabetonirane vzorce pedagoške prakse. Zato je
potrebno, kot je ugotovil že John Dewey, da sodobna pedagogika učni proces
namesto na izolaciji intelektualne komponente utemelji na psihosomatski
celovitosti človekovega doživljanja. 587 V izobraževanju je torej potrebno nekako
zrušiti »mit o definiranju« (ang. Myth of Definition), kot mu pravi filozof Morris
Weitz, po katerem velja, da nič nima smisla in ne aktivira nobene inteligence, če
tega ne zmoremo definirati in zapreti v pojme — kadar ostanemo brez besed.588
Premik od pomena k prezenci je zato potrebno narediti tudi v polju izobraževanja. 589
Učence je potrebno namesto k vedenju izoliranih pomenov usmeriti k izkušanju
celovite kompleksnosti sveta, tega, kje in kako prihaja v svetu do kondenzacij
bivanja, ki jih je sicer težko izgovoriti, jih pa je mogoče doživeti. Poučevanje nam
mora omogočiti, da se pustimo ujeti v tisto posebno oscilacijo med učinki prezence
in učinki pomena, med neizgovorljivim in izgovorljivim, zato pa mora biti
problemsko, ne pa zgolj k rešitvam usmerjeno. Učenje se mora torej kar se da
približati značilnostim »živete izkušnje« (nem. Erleben),590 torej doživetju — tistemu,
čemur bom v nadaljevanju rekel celovita izkušnja. To je zato naloga nekakšnega
estetskega izobraževanja v izvornem pomenu besede, kot je to imenoval Weitz, ki bi
dalo enakovreden poudarek tako na čutnost in telesno delo, kot na um.
V koncepciji takega izobraževanja pa se zato spremeni tudi vloga pedagoga.
Ta ne more biti več nekdo, ki naj nosi znanje na pladnju, pač pa mora nastopati kot
katalizator učnih dogodkov, ki učenca vpelje v »živeto izkušanje« in pri njem vzbudi
navdušenje nad stvarmi, učenec pa jih mora nato doživeti in iz njih znanje potegniti
sam. Tak učitelj zato ne more zgolj v verbalizaciji posredovati definicij in pomenov,
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pač pa mora uporabiti drugačne metodološke pristope. Eden izmed teh pa je prav
deiktičnost ali demonstrativnost, v kateri sem skušal zgoraj utemeljiti glavno nalogo
sodobne umetnostne hermenevtike in v kateri tudi Hans Ulrich Gumbrecht
prepozna način, ki lahko opozori na tista mesta kompleksnosti v stvareh, ki v nas
vzbujajo posebno navdušenje. Šele z deiktično gesto lahko namreč pedagog učence
zares vzpodbudi, da nekaj sami izkusijo na lastni koži. Prav zato pa bom lahko na
deiktičnosti utemeljeno deiktično hermenevtiko v nadaljevanju vzel tudi za izhodišče,
na katerem bom poskušal razviti izobraževalno metodo umetnostne interpretacije,
ki bi bila skladna s cilji študentov likovne umetnosti in likovne pedagogike.

č
Ker se je na izziv perečega pomanjkanja izobraževalnih alternativ v zahodni
pedagogiki najbolj konstruktivno odzvala t. i. pedagogika izkustvenega učenja (ang.
experiential learning), ki je utemeljena na bazi miselne linije zgodnjega pragmatizma
in jemlje za izhodišče prav psihosomatsko celovitost izkušanja, lahko poskušam z
njenimi spoznanji najprej zarisati didaktične okvire svojega iskanja.
Pedagogika izkustvenega učenja se je v 20. stoletju razvila kot alternativna
opisanemu izobraževalnemu stanju in je skušala pokazati, da izobraževanje ne
zahteva samo intelektualne identifikacije in pomnjenja, pač pa celostno
psihosomatsko aktivacijo doživljanja. Smisel izobraževanja ne more biti zgolj
memoriranje neke množice preteklega znanja, pač pa je njegov smisel predvsem v
stimulaciji raziskovanja in nadaljnjega učenja, to pa zahteva celoto duha in telesa.
Pedagogika izkustvenega učenja zato posledično izpostavi dve predpostavki, na
katerih se poskuša utemeljiti kot kompleksnejša in bolj življenjska izobraževalna
alternativa: prvič, izpostavi ključno vlogo interakcije med človekom in svetom, ki se
dogaja v izkušnji ter drugič izpostavi, da mora ta izkušnja biti t. i. celovita izkušnja.
Osnovo za razumevanje obeh teh predpostavk je podal John Dewey, ki je
pedagogiki izkustvenega učenja zapustil naslednje human(ističn)e temelje.591 Tisto,
kar imenujemo nadarjenost, ne zaobsega neke fiksne sposobnosti, da lahko nekaj v
danem trenutku naredimo, pač pa se nanaša na zmožnost razvijati svoje
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sposobnosti, torej na stopnjo učljivosti, to je na razmerje med znanjem, ki ga nekdo
ima in znanjem, ki ga lahko pridobi. Tako lahko posameznik v nekem trenutku
sicer zna manj kot nekdo drug, vendar pa lahko znanje razvije dlje. Smisel
izobraževanja je zato v tem, da spodbuja učljivost, torej sposobnost za nenehno rast
in razvoj kompetenc za življenje. Zato Dewey pravi: »V sami naravi življenja je, da
stremi k nadaljevanju bivanja. Ker pa je to kontinuiteto mogoče zagotoviti le z
neprestanim prenavljanjem, mora biti življenje samo-prenavljajoč proces. Kar sta
hrana in reprodukcija za fiziološko življenje, to je izobraževanje za socialno
življenje.«592 Cilj izobraževanja zato ni nek končen absolut pač pa enostavno to, da
omogoča človeku, da z izobraževanjem nadaljuje, da se v njem razvija, predvsem pa,
da ga k temu motivira. To nenehno rast pa izobraževanje omogoči le, če človeka
predvsem nauči, kako se učiti. To pomeni, da bistvo izobraževanja ni v rezultatu, ki se
zapre v stagnacijo, pač pa v procesu, ki naj vodi k nenehni rasti.593 V izobraževanju
se mora zato poudarek iz vedenja cilja prenesti na izobraževalna sredstva, ki bodo
spodbujala učljivost in omogočala realizacijo rasti v življenju nasploh.
Ker je nenehno rast po Deweyu mogoče videti kot prehajanje preko različnih
stanj nezrelosti, ki se nikoli ne konča, pridobi koncept nezrelosti za pedagogiko
izkustvenega učenja – v nasprotju s tradicionalnim pedagoškim stališčem – izrazito
pozitiven predznak. Nenehna nezrelost je namreč predpogoj nenehne rasti in
razvoja, zato je »sposobnost za razvijanje«. 594 Toda nezrelost pa je lahko taka
pozitivna sposobnost za razvoj samo, če ima dve temeljni značilnosti: odvisnost (ang.
dependence) in plastičnost (ang. plasticity).595 Odvisnost pomeni, da nezrel človek ne
more preživeti sam, pač pa vselej v sožitju s sočlovekom in z okoljem. Na ravni
izobraževanja to pomeni, da do znanja nikoli ne moremo priti iz sebe, pač pa v
sožitju z naravo in družbo, to je tako, da se učimo od drugih ljudi (družbe) in stvari
(narave). Ta odvisnost nezrelosti pa ne bi imela smisla, če ne bi imela tudi druge
značilnosti — plastičnosti. Plastičnost zato pomeni, da človek ni nezrel na tak
način, da bi bil pasivno odvisen od okolja, pač pa je od njega aktivno odvisen, saj se
592
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od njega uči tako, da ga preoblikuje in soustvarja po svoji potrebi. Plastičnost je
torej sposobnost »učiti se v odvisnosti« od okolja, tako da ga aktivno preoblikujemo.
V rasti preko posameznih faz nezrelosti človek zato presega prejšnje odvisnosti in
prehaja v nove, v tem procesu pa se njegovo znanje oblikuje v nekaj, čemur Dewey
pravi navade (ang. habits), bolj primerno pa je reči kompetence. Kompetenca tako ni
samo pasivna prilagoditev na okolje, pač pa omogoča človeku, da okolje prilagodi
sebi, s tem da ga soustvari. Kompetence so v tem smislu dispozicije, v katerih se
utrdi predhodna izkustvena rast, ki preseže odvisnost, hkrati pa se z njimi odpre
polje za novo izkustveno rast, za novo odvisnost. Zato so kompetence hkrati znanje,
ki je nastalo kot plod učenja, hkrati pa so sposobnosti za izumljanje nadaljnjega
znanja. Če postanejo kompetence gole pasivne prilagoditve, ki se več ne odpirajo v
nadaljnjo rast, takrat postanejo rutine — nereflektirane navade. Rutinizirane navade
so tista izkustva, ki v nas ustvarijo lažno prepričanje, da se nam ni potrebno več
učiti in da se je naša rast zaključila.596
Izkušanje torej samo po sebi še ne vodi v kontinuirano rast kompetenc, saj
svet večinoma izkušamo v rutiniziranih navadah, nekakšnih enostranskih izkustvih,
in zato ne rastemo, se ne razvijamo in se ne učimo.597 To pomeni, da je sicer vsak
izobraževalni proces izkušnja, da pa še ni vsaka izkušnja tudi izobraževalna: ko nekaj
izkusimo, ni nujno, da se iz tega tudi kaj naučimo. Če naj izkušnja izpolnjuje
poslanstvo izobraževanja, mora zato postati posebna izkušnja. To pomeni, da mora
postati aktivna v refleksiji tega, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo in zakaj se je to v
izkušnji zgodilo — mora postati reflektirana izkušnja.598 Izkušnja torej rezultira v
učenje samo, če se aktivira kot reflektirana povezava med nami in okoljem, v kateri
naše znanje iz preteklih izkušenj stopi v refleksivno interakcijo z novimi izkušnjami
in se na osnovi teh oplemeniti in zraste.599 Ključnega pomena zato ni kaj izkušamo,
pač pa kako izkušamo. K pravemu izobraževanju je zato mogoče priti le po poti
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nečesa, kar je mogoče imenovati celovito izkustvo (prim. tudi podpoglavje Izkustvo in
doživetje, s. 79), ki mora človeka aktivirati tako duhovno kot telesno, to je kot
psihosomatsko celoto.600 Izobraževalni proces mora torej biti celovit, zato pa je prav
celovito izkustvo glavna točka poudarka pedagogike izkustvenega učenja.
Celovitost izkušnje in njena vloga v t. i. celovitem izkustvenem učenju torej pomeni
dvoje: (1) Prvič pomeni, da se vsaka celovita izkušnja vselej razpenja med dva pola:
med delovanje (ang. doing) in refleksijo delovanja (ang. undergoing), med delati in vedeti,
med akcijo in mišljenje.601 Ker delovanje pomeni neposredni stik ali »imeti izkušnjo«,
lahko taki izkušnji rečem tudi primarna izkušnja. In ker refleksija delovanja pomeni
»spoznati izkušnjo, ki jo imamo«, lahko tako izkušnjo imenujem sekundarna izkušnja.
Pri tem pa ne gre za to, da bi najprej nekaj naredili in nato po koncu reflektirali
narejeno, pač pa za to, da delovanje in refleksija delovanja v izkušnji vselej potekata
simultano in drug drugega pogojujeta. Med njima se mora vzpostaviti tisto, kar sem
zgoraj naslovil kot odgôvornost, v kateri primarna in sekundarna izkušnja druga drugo
vzajemno krepita v vzajemnem verificiranju in preciziranju (sl. 103):602

Sl. 103. Osnovna shema izkustvenega učenja.

Refleksija torej dobi smisel šele v odnosu do predhodnega in sočasnega
delovanja ter je plodna le, ko reflektira relacijo med tem, kar skušamo narediti in
kar smo tudi v resnici storili in kako smo delovali.603 Nastopa torej kot sredstvo
preverbe tega, kako je delovanje realiziralo cilje in kako so se naša apriorna
600

Prim. David A. Kolb, The Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development,
New Jersey: Prentice-Hall, 1984, s. 26.
601
Prim. Dewey, Democracy …, n. d., s. 145–146.
602
Prim. Beard, Wilson, Experiential …, n. d., s. 17–19.
603
Prim. Dewey, Democracy …, n. d., s. 150, 151, 157.

prepričanja v delovanju preoblikovala. Sama po sebi je refleksija zato neplodna in
zato tudi ni čudno, da jo Dewey označi za neodgovorno604 v enakem smislu kot sem
tudi sam termin odgôvornost/odgovórnost uporabljal zgoraj. Material odgovornega
mišljenja ne morejo biti izmišljotine, pač pa realna dejanja in realni dogodki.
Taka ugotovitev o naravi celovite izkušnje ima zato bistvene implikacije za
naravo metode izkustvenega učenja, saj če akcija in misel v celoviti izkušnji nista dva
ločena momenta, tudi v nekem celovitem učenju – kot lahko učenje, ki predpostavlja
celovito izkušnjo imenujem – ne bi smela biti, pač pa bi morala biti hkrati
integrirana v učni proces. Izobraževalne konsekvence tega dobro ponazori naslednji
kitajski rek: »Kar slišim, pozabim; kar vidim, si zapomnim; kar naredim, to
razumem.«605 Da učenec v neki izobraževalni dejavnosti lahko zares razvija
kompetence, mora hkrati »imeti izkušnjo« in »spoznati izkušnjo« ter med njima
vzpostaviti odnos. Da se učenec zares nauči, mora »delati izkušnjo«, ne pa samo
»slišati« ali »brati o izkušnji«.606
(2) Drugi vidik nanašanja sintagme celovita izkušnja pa je naslednji. Ker
temelji izkustveno učenje na integraciji teorije in prakse, imajo v koncepciji
izkustvenega učenja poleg mišljenja in racionalnosti izjemno pomembno vlogo tudi
druge psihosomatske dimenzije človekovega doživljanja. V interakciji med
človekom kot »notranjim udeležencem« in »zunanjim opazovalcem« se namreč vselej
aktivira celoten spekter psihosomatskih odzivov od čutnosti in neposrednega
telesnega stika s svetom, do občutij, misli in obnašanja. Zato pa tudi refleksija v
celovitem izkustvu zahteva presojo vseh teh ravni izkustva. »Zahteva glavo, srce,
telo in duha.«607 Enako namreč kot sekundarna izkušnja v učenju nima pravega
učinka, če se ne veže na primarno izkušnjo, tako tudi inteligenca kot sposobnost
racionalizacije in mišljenja, ki se aktivira v sekundarni izkušnji, nima prave
vrednosti, če se ne povezuje z drugimi inteligencami, ki se aktivirajo v primarni
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izkušnji. Šele povezava razuma z dimenzijami čutnosti in emocionalnosti, ki jih
aktivira primarna izkušnja, lahko zato vodi do t. i. »Aha« učinka ali uvida (ang.
insight),608 ki naredi izkustvo posebno in osebno, del našega telesa in ne le uma. 609
Tak vrhunec smisla, ki povzroči spremembo k rasti in vodi v »okrepljeno učenje«
(ang. enhanced learning),610 lahko torej nastopi v refleksiji le, če je ta povezana s
predhodno akcijo in osebno udeležbo, saj le tako lahko reflektira vse ravni našega
doživljanja. Telesno delo in neposredni čutni stik sta pri tem tista, ki aktivirata
celoten spekter našega doživljanja, refleksija pa je tista, ki vse te aktivirane ravni
doživljanja ozavesti in nekako »priklene« na nas. Izobraževalna dejavnost, ki z
intelektualnim problemom vzpostavi emocionalno in čutno povezavo ter razvija
različne vrste inteligenc, lahko zato učenca bistveno bolj motivira in tudi znanje bolj
»vtisne« vanj.611 »Učenje je okrepljeno, ko ljudje sami odkrivajo stvari, v lastni
emocionalni vpletenosti.«612 Zgled za to lahko najdemo v učenju tujega jezika:
»Učitelji tujega jezika pravijo, da dokler ne občutiš romantike in razburjenja v jeziku,
dokler ne čutiš njegovega ritma, misliš v njem in v njem celo sanjaš, toliko časa jezika
ne osvojiš. Torej, učenje mora aktivirati mnogo vidikov sebstva, zato da bi lahko kar
se da izkopali vse, kar ima za ponuditi.«613
To pa postavi v povsem novo luč tudi uveljavljen koncept inteligence. Če
namreč tradicionalne teorije učenja predpostavljajo, da je nadarjenost za učenje
(stopnja učljivosti) povezana izključno s sposobnostjo racionalizacije, pa ugotovitve
izkustvenega učenja pričajo, da ni tako. Psiholog Howard Gardner, ki je prvi
izpostavil vprašanje t. i. multiplih inteligenc, ki so med seboj delno neodvisne, hkrati
pa sodelujejo,614 je tako ugotovil, da je inteligenca, ki se meri v IQ testih in ki jo
skušajo razviti v tradicionalne izobraževalne sheme, v resnici samo ena izmed
multiplih inteligenc (oz. skupek nekaj inteligenc, to je: matematično-logične,
verbalnojezikovne in vizualno-prostorske), poleg teh pa obstoji še mnogo drugih,
608
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kot so emocionalna inteligenca (EQ), socialno-etična (SQ), naturalistična (NQ)
ipd.,615 ki prav tako zahtevajo rast, saj bistveno prispevajo k učinkovitosti in
celovitosti razvoja kompetenc za življenje. Osnovni model celovitega učenja tako
lahko dopolnim še z različnimi inteligencami, ki se pri tem aktivirajo (sl. 104):

Sl. 104. Model celovitega izkustvenega učenja.

Proces učenja je torej celovit le, če ne vključuje samo novega načina mišljenja,
pač pa tudi nov način občutenja, čutenja in predvsem delovanja. 616 Poudarek v
izobraževanju zato ne bi smel biti samo na vsebini znanja, pač pa tudi in predvsem
na načinu posredovanja znanja.617 Izobraževalne dejavnosti bi zato morale biti
strukturirane tako, da bi omogočile, da se lahko razvijajo različne inteligence in te v
pridobivanju znanja tudi sodelujejo, s čimer bi bilo tudi omogočeno, da bi učenci
tiste inteligence, ki jih v izolaciji niso sposobni razviti, lahko okrepili prav v
sodelovanju s tistimi, za katere imajo več predispozicij. 618 Oziroma, kot pravi
Rodney Napier, načrtovanje učnega procesa mora biti usmerjeno k temu, da se učni
problem, s katerim se mora učenec seznaniti, poveže z njim kot psihosomatsko
celoto in postane oseben. »Bistvo načrtovanja (učnega procesa, JS) je pomagati
ustvariti emocionalno navezavo na intelektualni problem ali idejo. Gre za ustvaritev
izkušnje, ki nas vplete, premakne v akcijo in k novim idejam, izzove odziv, ali, kot
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rečeno prej, nam pomaga ponotranjiti ideje in metode na tak način, da jih ne bomo
zlahka pozabili.«619 Šele taka izobraževalna dejavnost bi zato vodila v celovito učenje,
ki ga Mark Sullivan in David A. Kolb primerjata s pristajanjem letala. 620 To zahteva
dvoje: kot prvič, zahteva od učenca, da je kot pilot, ki drži roke na krmilu in
neposredno upravlja letalo – da je torej neposredno, to je čutno, čustveno in
mišljenjsko udeležen v akciji; hkrati pa od učenca zahteva tudi to, da je kot
kontrolor, ki v kontrolnem stolpu od daleč presoja pozicijo letala in usmerja
neposredno dogajanje v njem – da je sposoben refleksije svoje neposredne čutne,
čustvene in mišljenjske vpletenosti v delovanju. Enako kot lahko letalo uspešno
pristane samo, ko pilot in kontrolor uspešno sodelujeta, tako je tudi učenje lahko
učinkovito šele, ko se primarna in sekundarna izkušnja medsebojno krepita in ko se
v tem procesu aktivirajo različne ravni inteligenc.
Če je Dewey postavil human(ističn)e temelje pedagogiki izkustvenega učenja,
pa je v metodološkem smislu koncept celovitega učenja najbolj sistematiziral David
A. Kolb,621 ki je svoj model cikla izkustvenega učenja utemeljil na ugotovitvah
Deweya, Kurta Lewina in Jeana Piageta. Ugotovil je, da lahko proces celovitega
učenja razumemo kot proces razreševanja konfliktov med štirimi na videz
konfliktnimi sposobnostmi našega doživljanja: aktivno – refleksivno, konkretno –
abstraktno, ki jih je zato razpostavil v krog na štiri pole (sl. 105).622

Sl. 105. Kolbov model učenja.
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Kolbov model učenja je v tem smislu podoben Jungovi teoriji psiholoških
tipov, saj skuša razložiti učenje kot boj med navidezno nasprotnimi modusi
vzpostavljanja odnosov do sveta, ki pa drug drugega ne izključujejo, pač pa
dopolnjujejo in krepijo. Posameznik je sicer lahko močan v določeni izmed teh
dimenzij izkustva, toda če želi razviti poglobljeno znanje, mora aktivirati vse
dimenzije, tudi tiste, v katerih je slabši. 623 Te sposobnosti so torej nujni, a sami po
sebi nezadostni globinski dejavniki, ki jih mora vsako celovito učenje hkrati
aktivirati. Klasičen primer ponazoritve tega je učenje vožnje z avtomobilom. 624
Avtomobila se ni mogoče naučiti voziti tako, da poslušamo predavanja in gledamo
video posnetke. Nujno se je usesti za volan (konkretna izkušnja). Pri začetni neuspeli
cukajoči vožnji je nato potrebno vključiti opazovanje in refleksijo tega, kako se čim
bolj elegantno koordinira sklopko in prestavno ročico (opazovanje in refleksija). Nato
je potrebno zapustiti avto ter doma podrobneje premisliti svojo izkušnjo in si
prebrati kakšne nasvete (asimilacija v teorijo). Ko ta krog dovoljkrat ponovimo
(aktivno eksperimentiranje), se počasi naučimo voziti in lahko opravimo vozniški izpit.
Kolb je sinhrone sposobnosti celovite izkušnje sam sicer videl tudi kot štiri
diahrone faze, ki jih mora slediti izobraževalna dejavnost, zato jih je postavil tudi
kot časovne faze modela učenja (faza konkretne izkušnje, faza refleksivnega opazovanja,
faza abstraktne konceptualizacije, faza aktivnega eksperimentiranja). Vendar pa sem sam
mnenja, da jih je bolje videti le kot globinske sposobnosti, ne da bi bilo s tem že
določeno, kako so v neko metodo izobraževalne dejavnosti konkretno vključene.

č

č

Sedaj lahko v perspektivi celovitega izkustvenega učenja premislim naravo likovne
izkušnje in zahteve likovnega učenja. Pri tem lahko ugotovim naslednje.
Celovito izkustveno učenje

temelji na spoznanju, da je človek v

psihosomatskem smislu očitno narejen tako, da najbolj učinkovito, kreativno in
motivirano razvija kompetence takrat, ko ne aktivira samo izolirane sposobnosti
pomnjenja in racionalizacije, pač pa tudi osebno izkušnjo, telesno delo in različne
vrste inteligenc. Če v odnosu do takega koncepta izobraževanja premislim naravo
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likovne oblikotvorne praxis, pa postane očitno, da je prav likovno izkustvo tako
celovito izkustvo par excellence. Evidentno dejstvo je, da se ni mogoče naučiti »delati
umetnosti« in razviti likovne kompetence, če likovnega delovanja tudi sam ne izkusiš v
primarni izkušnji, ki zahteva neposredni stik z likovnim materialom — če se torej
med telesnim in mentalnim delom ne vzpostavi stanje posebne odgôvornosti. Z
Milanom Butino zato lahko ponovim, da likovnik likovno misli samo takrat, ko
likovno deluje. »Likovnik si sam zamisli in s svojimi rokami izvede svojo zamisel, v
njegovem delu se združujeta obe sestavini, umsko in telesno delo, na skoraj idealen
način. /…/ Slikar likovno misli samo takrat, ko likovno deluje.«625
Refleksija v likovni izkušnji je torej mogoča le na temelju hkratnega likovnega
delovanja, zato je likovna izkušnja vselej celovita izkušnja in to v obeh zgoraj
omenjenih smislih: temelji na interakciji med biti pilot in biti kontrolor, med
likovno izkušnjo in izkušnjo likovnega, med biti likovnik in biti prvi gledalec. Ob tem
pa se aktivira tudi celoten spekter doživljanja, od čutnosti, emocij do mišljenja. Prav
zaradi take celovitosti pa uspešnost likovnega delovanja, kot rečeno že zgoraj, ni
odvisna niti samo od pameti niti samo od spretnosti, pač pa bistveno od tega, kako
se te doživljajske sposobnosti uspejo povezati v celoto in »narediti vmes«.
To celovito likovno izkustvo pa ima, kot sem pokazal v disertaciji, tudi
jezikovno naravo, je torej likovno jezikovno izkustvo, likovna kompetenca pa je zato
likovna jezikovna kompetenca. V skladu s teorijo multiplih inteligenc po Howardu
Gardnerju bi zato lahko po analogiji z verbalnojezikovno inteligenco govorili tudi o
likovnojezikovni inteligenci, ki se bistveno razlikuje od vizualne inteligence prav po tem,
da zahteva aktivacijo celovitega likovnega izkustva. To pomeni, da ne zaobsega
samo podobotvornih segmentov identifikacije sveta in umetniških del, pač pa
predvsem oblikotvorne, ti pa se lahko aktivirajo le v neposrednem likovnem
ustvarjanju, v likovni produktivni praksi.
Prav zaradi celovite narave likovnega izkustva pa tudi učenje, ki ima za cilj
razvoj likovne jezikovne kompetence in likovne jezikovne inteligence, torej likovno učenje,
zahteva tak izobraževalni pristop, ki celovito likovno izkustvo aktivira. To je
mogoče nazorno pokazati tako (sl. 106), da likovno učenje vzporedim s Kolbovim
modelom izkustvenega učenja in ga primerjam, na primer, z učenjem plavanja.
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Sl. 106. Likovno učenje.

Podobno kot tisti, ki bi se rad naučil plavati, ima tudi bodoči likovnik v
izhodišču lahko samo megleno predstavo o tem, kaj sploh pomeni likovno misliti in
delovati ter kaj kot likovnik sploh želi storiti. Da bi to zares razumel, ne more samo
opazovati in motriti od daleč, pač pa se mora postaviti v situacijo, kjer bo vzpostavil
neposredni stik z likovnim materialom, skočiti mora v vodo in poskusiti plavati
(konkretno in aktivno). Šele sedaj pa lahko tudi zares misli likovno in aktivira
oblikotvorne dimenzije mišljenja ter reflektira (refleksivno), kakšni vse so problemi,
ki so povezani z likovno kompetenco. Šele sedaj mu učitelj lahko tudi svetuje, ko sta
skupaj »v vodi«. In tudi šele sedaj lahko začne v to zavedanje likovnega vpeljevati
različna teoretska spoznanja o širšem kontekstu umetnosti, o splošnih zakonitostih
likovnega

mišljenja

ipd.

(abstraktno),

saj

likovnoteoretska

refleksija

brez

likovnopraktične podlage nima posebnega smisla in ne pade na plodna tla. Le v taki
neprestani interakciji med likovnoteoretsko refleksijo in likovnopraktičnim delom
se namreč lahko likovna kompetenca zares razvija, le tako se lahko nauči plavati.

č

Tako kot se plavati ni mogoče naučiti na suhem, zgolj z gledanjem, branjem in
razvijanjem vizualno-teoretske sposobnosti, tako se tudi »delati umetnost« ni
mogoče naučiti, ne da bi v celovitem likovnem izkustvu aktivirali likovnojezikovno
sposobnost in likovno inteligenco. Prav zato pa cilj »delati umetnost« tudi
izobraževalni dejavnosti interpretacije narekuje naj aktivira celovito likovno
izkustvo. Zato bom poskušal sedaj v nadaljevanju spraviti izobraževalno dejavnost
umetnostne interpretacije v pogon celovitega likovnega učenja in s tem sekundarno
nekako spremeniti v primarno.

Kako torej interpretacijo likovne umetnosti vključiti v službo celovite likovne
izkušnje? Možnost za to sem našel izraženo v eni izmed že navedenih izjav Pabla
Picassa, ki pravi: »Kopirati druge je nujno, toda kopirati sebe je obžalovanja
vredno.« V odnosu do narave celovite izkušnje in narave celovitega izkustvenega
učenja je mogoče to Picassovo izjavo obrazložiti na sledeč način. Ker je smisel
življenja nenehna rast in razvoj, ki se nikoli ne konča, mora izobraževanje potekati
na tak način, da omogoči učencu razviti kompetence za nenehno učenje, učenje za
učenje. Prav tako pa velja tudi za likovno izkušnjo. Likovnikova izkušnja se mora
neprestano razvijati, mora rasti, likovnik se ne sme nikdar zapreti v »zrelost«, to
pomeni v nek fiksiran slog, v katerem naj bi se proces rasti zaključil. Enako kot se
življenjska rast preneha z zapiranjem v rutinizirane navade, se tudi likovna rast neha
z zapiranjem v sloge, ki so »likovne rutine«. Ker pretirano zaupamo v lasten slog in
smo prepričani, da smo dozoreli, mislimo, da se je naša likovna rast zaključila, da
smo dosegli absolut in da se nam ni potrebno več učiti. 626 Likovno učenje mora zato
likovno kompetenco razvijati na tak način, da bo ta omogočala nenehno likovno
rast, kontinuirano izumljanje novih slogov. Mora torej biti učenje za likovno učenje.
Bistveno za likovno izobraževanje zato ni v tem, kot danes pogosto mislimo, da
študent v njem najde nek svoj slog, pač pa ravno nasprotno to, da se nauči, kako ne
zapasti v šablonizacijo, pač pa se kontinuirano razvijati. Bistvo likovnega
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izobraževanja je, da vzpodbuja zmožnost učljivosti, ne pa da daje potuho tistim
»genijem«, ki so sicer zgodaj dosegli nekaj, kar se morda v nekem trenutku zdi
izviren slog, kasneje pa se izkaže za nereflektirano ustvarjalno šablono.627
Likovnik torej ne sme postati zrel, zato mora likovno izobraževanje
vzpodbujati v likovni nezrelosti – ki je, če parafraziram Deweya, »sposobnost za
likovno rast« – enako kot v splošni življenjski nezrelosti, dve specifični
karakteristiki: odvisnost in plastičnost. Picassov citat postane v tem oziru jasen:
likovnik kot monada predstavlja za svojo rast sam sebi največjo nevarnost. Ker
učenje poteka v interakciji med organizmom in okoljem, je pogoj učenja namreč
dvoje: organizem, ki dovoli okolju, da nanj vpliva in okolje, ki je stimulativno in s
katerim se da delati.628 Od sebe se ni mogoče učiti in rasti. Potrebujemo hranilo, to
pa je okolje. Ko se likovnik torej zapre v lastno samozadostnost in začne posnemati
samega sebe, svoja pretekla dela, takrat postane odvisen le od sebe, ta odvisnost pa
se slej ko prej izgubi plastičnost, ki človeku v odvisnosti od okolja omogoča, da
raste.629 Prav nekaj takega se pogosto zgodi s študenti likovne umetnosti in likovne
pedagogike v višjih letnikih, ko izoblikujejo nek način likovne artikulacije, za
katerega se njim zdi, da je izviren in da je »zares njihov«. Takrat namreč postanejo
zelo togi in nedovzetni za to, da bi svoj način artikulacije kakorkoli spreminjali.
Njihova običajna reakcija je: »Jaz ne delam tako. To ni moj način.« Da bi se likovnik
lahko rešil iz tega začaranega kroga, se mora zato nekako de-egoizirati, usmeriti
navzven, v okolje, ki ga motivira, da sebe decentralizira in se razvija v sposobnostih.
Tako usmeritev navzven pa je mogoče izvajati na dva načina: z usmeritvijo v naravno
okolje oziroma naravo ali pa z usmeritvijo v druge umetnike. Likovniki so ta dva
načina de-centralizacije svojega ega in svoje slogovnosti vselej spontano uvajali v
likovno prakso, da bi preprečili stagnacijo lastnega likovnega razvoja. Kot sem
izpostavil že zgoraj, je Matisse tako vselej poudarjal moč narave in tega, kako išče
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možnosti nenehno novih rešitev za svojo likovno rast v naravi. 630 Zato se je bil
sposoben likovno razvijati na izjemno dolgi ustvarjalni poti, ki je trajala več
desetletij. Nikdar se ni zaprl v neko rutino, ne na morfološki, ne na barvni, ne na
kompozicijski ravni, ostal je mladenič do konca. Nasprotno pa se pri študentih
likovne umetnosti in likovne pedagogike včasih zdi, kot da bi bili že starci.
Drug tip umetnikov, kot je bil prav Picasso, pa so način za lastno decentralizacijo in za nenehno rast lastnega likovnega razvoja našli v usmeritvi v
likovna dela drugih umetnikov, oziroma kot Picasso robustno pravi v navedenem
citatu, v »kopiranju drugih«. Prav v tem smislu pa fenomen interpretacije lahko po
mojem mnenju pridobi svoje pomembno mesto v razvoju likovne kompetence. V
interpretaciji likovnih del drugih umetnikov se likovni umetnik namreč nujno
postavlja v odvisnost, v tej odvisnosti pa lahko – podobno kot v odvisnosti od narave
– razvija likovno sposobnost za likovno rast. Likovniki, kot je bil Picasso, so zato po
lastni intuiciji v mojstrskih delavnicah, ateljejih in v muzejih že od nekdaj kopirali
likovna dela, ki so se jim zdela taka, da bi se iz njih lahko posebno veliko naučili o
tem, kako »delati umetnost« — da bi z njihovo pomočjo lahko razvili svojo likovno
kompetenco (sl. 107–114).

Sl. 107. Michelangelo Merisi da Caravaggio, Polaganje v grob, 1602–1603, olje na platnu,
300 × 203 cm, Pinacoteca Vaticana, Vatikan; Sl. 108. Peter Paul Rubens, Polaganje v
grob, 1611–1612, olje na lesu, 88,3 × 66,5 cm, National Gallery of Canada, Ottawa.
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Sl. 109. Rembrandt, Objokovanje mrtvega Kristusa, 1635, olje na papirju in platnu, pritrjeno
na leseno ploščo, 31,9 × 26,7 cm, National Gallery, London; Sl. 110. Frank Auerbach,
Študija po Rembrandtu II, 1961, olje na plošči, 180,3 × 121,9 cm, privatna zbirka.

Sl. 111. Diego Velázquez, Las Meninas, 1656, olje na platnu, 318 ×276 cm, Museo
del Prado, Madrid; Sl. 112. Pablo Picasso, Las Meninas. Po Velázquezu. 1957, olje na
platnu, 161 × 129 cm, Museo Picasso, Barcelona.

Sl. 113. Eduard Manet, Zajtrk na travi, 1862–1863, olje na platnu, 208 × 265.5 cm, Musée d'Orsay, Paris;
Sl. 114. Sir Anthony Caro, Zajtrk na travi II, 1989, jeklo, 97 × 187 × 252 cm, Tate Gallery, London.
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Tako intuitivno interpretiranje s študijami in kopijami torej kaže, kako
spontana intuicija likovnika vodi k temu, da se v želji po razvoju in rasti lastne
likovne ustvarjalnosti z delom drugega likovnika sooči na celovit način, tako na
zaznavno-refleksivni ravni kot tudi na pragmatično-akcijski ravni. Zaveda se
namreč, da izraza likovnega dela in likovnih problematik, ki so s tem izrazom
povezane, nikakor ne bo mogel zares razumeti, doživeti in se iz njih likovno naučiti,
če jih ne bo izkusil na lastni koži, v lastnem likovnem delovanju. Taka interpretacija
zato ni samo nekaj, kar se navezuje na likovno, ni več zgolj sekundarni diskurz, pač
pa tudi sama deluje likovno, postane primarni diskurz, prav zato pa jo lahko
imenujem likovna interpretacija v pravem pomenu besede. Ker vodi v poglabljanje
doživljanja likovnega na poseben način, to je likovno, pomeni, da je likovno
poglabljanje doživljanja likovnega.
Seveda pa je pri tem potrebno razlikovati med tovrstnimi likovnimi
interpretacijami in golimi postmodernimi parodijami na znane slike, ki so danes
pogoste in ki nimajo druge naloge kot provocirati, parodirati, karikirati in
reaktualizirati (sl. 115).

Sl. 115. Gérard Rancinan, Les Ménines, 2009, fotografija, 95 × 125 cm, La Galerie Brugier-Rigail, Pariz.

Razlika med prvimi in drugimi je v tem, da slednje delujejo in »mislijo« zgolj na
ravni tistega, kar sem zgoraj z Milanom Butino imenoval podobotvorno mišljenje,
zato so le podobotvorne analogije ali parafraze. Na drugi strani pa skušajo likovne
interpretacije delovati likovno, torej na ravni oblikotvornega mišljenja in so zato
oblikotvorne analogije ali oblikovne interpretacije. Ne zanima jih torej toliko, kaj
likovno delo pomeni, pač pa predvsem, kako je in kako neko vsebino izraža. Zato pa
niso usmerjene toliko k parafraziranju splošne vsebine in ikonografije, ki jo likovno
delo jemlje za izhodišče in ki jo kaže v svoji ikonični plasti, pač pa so usmerjene k
refleksiji likovnega načina, kako je neko likovno delo likovno izgrajeno in k temu,
kako je mogoče tak likovni izraz poustvariti in preoblikovati. Tako bi bila na primer
podobotvorna parafraza Michelangelovega Stvarjenja Adama (sl. 116) usmerjena zgolj
v to, kako bi površinsko pojavnost in ikonografsko vsebino drugače olepotičila,
reproducirala, karikirala ali družbeno posodobila, oblikotvorna interpretacija pa bi
morala poskušati premisliti, kako je Michelangelo ikonografsko vsebino stvarjenja
Adama konkretno likovno izrazil in likovno artikuliral njen semantični izraz.
Zanimati bi jo moralo torej, kakšne kompozicijske in druge likovnojezikovne rešitve
je Michelangelo pri tem uporabil in kako bi lahko likovnik-hermenevtik iz teh
rešitev nekaj kreativnega potegnil in razvil v novi likovni artikulaciji.

Sl. 116. Michelangelo Buonarotti, Stvarjenje Adama, 1510, freska, 280 × 570 cm, Cappella Sistina, Vatikan.
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V odnosu do dvojnosti podobotvornega in oblikotvornega mišljenja lahko zato
vidim smisel likovne interpretacije predvsem v tem, da likovniku-hermenevtiku
pomaga razvijati oblikotvorno mišljenje in oblikotvorne nazorne pojme, ki so tisti,
ki definirajo polje likovne jezikovne kompetence. Sam sem si tako likovno
interpretacijo zato vselej predstavljal kot nekakšno likovno simulacijo, s katero želi
likovnik-hermenevtik likovno delo poustvariti v določenih bistvenih, to je vodilnih
vidikih njegove likovne narejenosti. Taka interpretacija zato ni, kot ugotavlja
Rudolf Arnheim, samo površinska reprodukcija (kot je podobotvorna parafraza). 631
Če je namreč reprodukcija načeloma mogoča brez refleksije in pokaza vodilnih
oblikotvornih karakteristik likovnega dela, pa likovna simulacija zahteva prav
določitev vodilnih oblikotvornih točk. Zato se lahko take likovne simulacije v
podobotvornem smislu precej oddaljijo od navidezne skladnosti z izvornim delom
(prim. sl. 110, 112, 114) (saj jih z izvirnikom ne družijo podobotvorne analogije),
vendar pa skušajo vselej poustvariti likovno moč in oblikotvorno specifiko, ki jo
izvorno delo ima (saj jih z izvornim delom družijo oblikotvorne analogije).
Čeprav se morda lahko zdijo taka likovna prisvajanja zaradi svoje fizične
neposrednosti na prvi pogled precej agresivna, neuvidevna, surova in nasilna –
umetnostni zgodovinar Lev Menaše je tako na primer Picassovo interpretiranje Las
Meninas (Picasso je v letu 1957 naredil kar 58 del na to temo) označil kot
»mesarjenje«632 – pa je s hermenevtičnega stališča v resnici ravno obratno. Take
interpretacije namreč ne izgovorijo dela in tega kar interpret o njem ve, pač pa
pokažejo, kako je delo interpretu v celovitem doživetju vzbudilo likovno rast. Za njih
je zato ključno ravno to, da ne naredijo interpretiranega dela odvisnega od
interpreta, kot je značilno za hermenevtike prednosti subjekta (pa tudi za zgolj
podobotvorne parafraze),633 pač pa nasprotno interpreta postavijo v (likovno)
631

Prim. Rudolf Arnheim, A Review of Proportion, v: Gyorgy Kepes (ur.), Module Symmetry
Proportion, London: Studio Vista, 1966, s. 227.
632
Prim. Polona Balantič, Picassovo mesarjenje po Velázquezu. Predavanje Leva Menašeja ob
razstavi Picasso: Bikoborbe. Mit. Eros, v: MMC Rtvslo portal, 19. februar 2010,
http://www.rtvslo.si/kultura/novice/ picassovo-mesarjenje-po-velazquezu/223941, 26. marec 2010.
633
Med take podobotvorne parafraze bi lahko umestil tudi zgoraj omenjeno »prisvajalno umetnost«
in njenega predstavnika Mikea Bidla. Kar bistveno razlikuje Picassovo in Bidlovo »prisvajanje« je to,
da prvega zanimajo oblikotvorne rešitve v interpretiranih delih, ne pa njihova kulturnokontekstualna aura. Zato želi Picasso vstopiti v oblikotvorno naravo interpretiranega dela in na
njenem uvidu razviti svojo lastno likovno sposobnost. Na drugi strani pa Bidla ne zanimajo
oblikotvorne strukture interpretiranih del, pač pa zgolj njihova kontekstualna in socialna aura, ki si

odvisnost od dela. Med interpretom in likovnim delom se namreč vzpostavi polje
posebne likovne interakcije, prav to pa omogoči izvornemu delu, da vzbudi v
likovniku-hermenevtiku preobrazbo njegove lastne likovne ustvarjalnosti. Namesto,
da bi interpret delu vsiljeval svoje koncepte in mentalne šablone, mora zato v
likovni interakciji z interpretiranim delom pokazati, kako je on sam na pobudo dela
preobrazil svoje mišljenje in svojo ustvarjalnost. Ker pa tega ne pokaže kar tako, pač
pa likovno pokaže v novem likovnem delu, torej v novi umetnini, pa gre pri tem za
nekakšne likovne formulacije tistega, kar George Steiner imenuje »umetnost o
umetnosti«.634 Taka likovna interpretacija z izvornim delom torej sodeluje na prav
poseben likovno inter-aktiven način, zato pa še posebno zadosti tistemu
hermenevtičnemu načinu upoštevanja prednosti objekta, ki sem ga iskal zgoraj.
Zato je prav posebna (to je likovna) oblika deiktične hermenevtike, torej deiktične
likovne hermenevtike, ali kot ji lahko tudi rečem (ker vzpostavlja z delom posebno
likovno interakcijo) inter-aktivna likovna interpretacija.
Lingvist Ivor Armstrong Richards, ko govori o učenju tujega jezika, izpostavi
nekaj, kar lahko osvetli tudi tako inter-aktivno likovno interpretacijo. Opozarja, da
glavna naloga poučevanja jezika ne sme biti namenjena toliko ukvarjanju s tem, kaj
neke besede reprezentirajo, kakšen slovarski pomen imajo ipd., pač pa temu, kako
izboljšati zmogljivost znajti se v jezikovni praksi.635 Prav to pa je tudi smisel in
funkcija inter-aktivne likovne interpretacije. Njen namen ni determinacija pomena
s strani interpreta, pač pa izboljšanje interpretove lastne likovne zmogljivosti na
pobudo in v likovnem doživljanju likovnega dela drugega likovnika.

jo želi prisvojiti in jo prenesti na svoje delo. Picasso si zato del umetnikov, ki jih je vzame za
izhodišče, ne prisvoji zares, si jih ne podredi, kot si jih prisvoji Bidlo, pač pa pusti, da ta dela
navdihnejo njegovo lastno oblikotvorno moč, sama pa ostanejo nedotaknjena in neprisvojena.
Picassu je zato načeloma vseeno ali »kopira« znanega umetnika ali ne, saj ga zanima le formalna aura
dela, medtem ko je Bidlova umetnost bistveno odvisna od tega, da ima prisvojeno delo samo po sebi
dovolj velik kontekstualni renome, da ga vsi poznajo, saj ima njegovo delo neko vrednost lahko le, če
ima interpretirano delo dovolj visoko kontekstualno auro. Bidlo se zato od avtorjev, ki si jih
»prisvoji«, ne nauči ničesar oblikotvornega ter jih tudi ne razvije v oblikotvornem smislu, pač pa le
prevzame moč njihovega družbenega statusa.
634
Prim. Steiner, Resnične …, n. d., s. 154. Steiner s tem izrazom sicer označuje romantična in
postromantična literarna pričevanja velikih umetnikov o drugih umetnikih in umetninah, torej
poročanje umetnikov o njihovem izkustvu umetnin drugih umetnikov (na primer Nietzscheja o
Wagnerju, Prousta o Vermeerju, Mandelštama o Danteju, Karla Bartha o Mozartu ipd.). Vendar pa
lahko pod tako umetnost o umetnosti postavimo tudi nekakšna likovna pričevanja, kot lahko rečem
likovnim interpretacijam, ki so jih izvajali likovni umetniki na teme slik drugih umetnikov. Po tem je
znan predvsem Picasso, ki je interpretiral El Greca, Goyo, Velázqueza itd.
635
Prim. Richards, Structure and …, n. d., s. 132.
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V disertaciji sem ugotavljal, da v odnosu do klasifikacije umetnostnozgodovinskih
metodologij umetnostni hermenevtiki primanjkujejo

predvsem primernejše

formalne metodologije, ki bi se uspele soočiti s specifično posamično naravo
likovnih del. Prav inter-aktivno likovno interpretacijo, kot so jo razvili likovniki
sami za potrebe lastnega likovnega učenja, pa lahko vidim kot paradigmo takšne
formalne

metodologije,

ki

uspe

prebiti

esencialistične

okvire

umetnostnozgodovinskih metodologij. Brysonova in Summersova teza, da take
metodologije ni, tako ne drži povsem. Res je, da ne obstoji v polju umetnostne
zgodovine, ni pa res, da ne obstoji drugje, na primer v polju same likovne prakse. V
resnici so namreč likovniki sami razvili tako metodologijo za potrebe razvoja lastne
likovne ustvarjalnosti — res da ne sistematično, pač pa nekako intuitivno. S tem pa
so zgodovinsko gledano oblikovali nekakšen podtalen tok interpretacije likovne
umetnosti, ki je bila usmerjena prav k specifični naravi likovnega dela.
Če se v historičnem pregledu ozrem nazaj, lahko zato pravzaprav sledim dva
institucionalno neuravnotežena tokova interpretacije likovne umetnosti z dvema
ločenima smotroma. V prvem, ki ima za cilj »vedeti umetnost«, nastopajo v stroki
umetnostne zgodovine razvite in visoko sistematizirane teoretične metode
interpretacije, ki so se uspele uveljaviti kot institucionalne paradigme interpretacije
likovne umetnosti. V drugem, ki ima za cilj »delati umetnost«, pa so v likovni praksi
razvite intuitivne interpretativne strategije likovnikov samih. Razlike med tema
dvema tokovoma lahko ponazorim na dveh možnih pojmovanjih sintagme »likovna
interpretacija«. Termin »likovna« v enem pojmovanju namreč lahko pomeni, da je
likovno zgolj tisto, na kar se metoda interpretacije nanaša, torej na likovno delo, ne
pa tudi tisto, kako metoda deluje, saj mora sama operirati verbalno. Zato taka
interpretacija ni zares likovna interpretacija, pač pa le (verbalna) interpretacija
likovnega.

Tako

razumevanje

interpretativne

metode

je

očitno

lastno

umetnostnozgodovinskemu in umetnostnoteoretskemu pogledu na interpretacijo.
Izraz »likovna« v drugačnem razumevanju pa ne pomeni samo to, da se
interpretacija nanaša na likovno delo, pač pa tudi to, da sama deluje likovno.636 Zato
je šele taka interpretacija likovna interpretacija (likovnega) v pravem pomenu besede.
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V polje take likovne interpretacije umetnosti lahko umestimo tudi ponarejevalce in kopiste. S tem

Ključni problem, ki ga v odnosu do te dvopolnosti vidim, pa je naslednji. Tok
»prave« likovne interpretacije se očitno takrat, ko so se uveljavile institucije
umetnostnih akademij in likovno izobraževalnih ustanov, ni uspel sistematizirati in
se na institucionalni ravni postaviti v jasen odnos z metodami teoretične
interpretacije umetnosti ter se z njimi povezati. Slednje so zato prevladale in
prevzele monopol tudi znotraj likovnega izobraževanja, kar je šlo bistveno na škodo
tistih študentov umetnosti, ki skušajo k umetnosti pristopati z likovnopraktične
strani, saj so ostali brez institucionalizirane metodologije interpretacije, ki bi bila
kompatibilna z njihovimi izobraževalnimi cilji. Nekateri študenti to težavo danes
sicer spontano rešujejo kar sami (podobno kot so jo povsem intituivno reševali
likovniki, kot je bil Picasso). Ker je značilnost kreativnega človeka to, da zna za
dosego cilja sam »izumiti« ustrezne strategije, 637 tudi tisti bolj kreativni študenti
izobraževalno dejavnost interpretacije, s kakršno se srečajo v izobraževalni ustanovi,
sami na lastno pest preoblikujejo tako, da jo uskladijo s svojimi cilji. To lahko
pokažem ob pomoči osebne izkušnje iz študija na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani. V tretjem letniku smo imeli na programu kot izobraževalno vsebino tudi
interpretacijo likovne umetnosti. Večina študentov se je te naloge seveda lotila
»teoretično«, tako kot se predpostavlja, in z mislijo, da bi to kar se da hitro
odpravili. Toda nekateri študenti so ugotovili, da bi lahko tako metodo
interpretacije tesneje povezali s svojimi likovnimi cilji, če bi vanjo vnesli manjkajoče
dimenzije izkustva in jo naredili kompatibilno s celovitostjo likovnega izkustva.
Zato izbranih likovnih del niso samo teoretsko interpretirali, pač pa so poskušali
narediti tudi svojo lastno likovno različico interpretiranega dela in nato teoretsko

se odpre relacija med kopijo – ponaredkom – interpretacijo. Kopisti so se v umetnosti pojavljali z
dvojnim namenom: študij izvornega dela in ustvaritev reprodukcije (ker pač fotografske reprodukcije
še niso bile mogoče). V dvajsetem stoletju pa se je z razmahom umetnostnega trgovanja razvilo
ponarejevalstvo, ki bolj kot na kopijah obstoječih del, temelji na ustvarjanju še »neznanih« del velikih
umetnikov, kot so novi Rembrandti, Veermerji, van Goghi itd. Čeprav je namen teh del zavajanje in
profit, pa takih zares prepričljivih ponaredkov ni mogoče narediti zgolj preko ustvaritve površinske
podobnosti, pač pa je potrebno doseči tudi likovno globinsko prepričljivost. To pa zahteva proučitev
in rekonstrukcijo sloga nekega umetnika po vseh ravneh likovnega jezika, torej proučitev
morfologije, kompozicije in tehnične izgradnje. Eden izmed takih odličnih »interpretov« 20. stoletja
je bil že omenjeni David Stein, ki je tako temeljito preštudiral dela Matissa, Chagalla, Picassa ipd, da
je lahko ustvarjal nove Matisse, Chagalle in Picasse. Na povabilo projekta Slovenske Atene je Stein
»interpretiral« tudi Groharjevega Sejalca. Konceptualni namen projekta Slovenske Atene je bil prav
premislek relacije kopija – reprodukcija – interpretacija (prim. Tomaž Brejc, Aleksander Flaker, Aleš
Erjavec, Marina Gržini , Milček Komelj (uredili), Slovenske Atene 1907-1991: premikajoč se po polju
slovenske umetnosti kot sejalec. Motiv sejalca izziv 43 sodobnim umetnikom, zbornik razstave v Moderni
galeriji Ljubljana, 22. 10. – 24. 11. 1991, Ljubljana: Moderna galerija, Ljubljana, 1991).
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Prim. Locke, Latham, Goal Setting …, n. d., s. 19–20.
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interpretacijo zasidrati prav v njej. S tem so »ubili dve muhi na en mah«. Iz
interpretiranega dela namreč niso potegnili le abstraktnih in teoretskih zaključkov,
pač pa so iz njega, kot po Picassovem nasvetu, izsrkali konkretna doživetja o tem,
kako »delati umetnost«.
Lahko bi torej rekel, da so študentje v omenjenem primeru v institucionalno
zapovedano paradigmo teoretične interpretacije nekako vrinili logiko inter-aktivne
likovne interpretacije, s tem pa so pokazali, kako jih lahko tudi metoda
interpretacije motivira in izobražuje, če je ustrezno strukturirana na tak način, da
postane likovno učenje v neposredni likovni praksi. Prav to pa je vzpodbudilo tudi
mene kot pedagoga. Lahko bi rekel, da sem želel pod streho ene metode
interpretacije premostiti dve tradicionalno in institucionalno ločeni liniji ter
sistematizirati

inter-aktivno

likovno

interpretacijo

kot metodo

celovitega

izkustvenega učenja. Moj namen je bil torej razviti likovno interpretacijo, ki so se je
likovniki po intuiciji vselej posluževali, v sistematično izobraževalno metodo interaktivne likovne interpretacije likovnega.

č
Zasnovo za tako premostitev sem našel v pedagoški praksi slikarja Johannesa Ittna
iz časa njegovega delovanja na Bauhausu leta 1923, v kateri je poskušal proces
likovne interpretacije, ki so ga likovniki vselej uporabljali spontano in po intuiciji, za
izobraževalne namene nekako metodološko sistematizirati.638
Itten je ugotovil, da lahko k interpretaciji pristopamo na naslednje načine:
verbalno – likovno, racionalno – doživljajsko.639 V odnosu do teh dvojnosti je skušal
Itten stroki umetnostne zgodovine pokazati, (1) da verbalna interpretacija ni edini
možen način interpretacije, pač pa je mogoča tudi interpretacija, ki »govori«
likovno; in (2) da racionalna analiza oziroma intelektualna interpretacija ni edini
način interpretacije, pač pa lahko vanjo vključimo tudi širše vidike doživljanja.
Itten je zato na osnovi teh ugotovitev izoblikoval dve sicer konceptualno
ločeni, a v praksi nujno povezani metodologiji interpretiranja likovne umetnosti, ki
ju druži skupni cilj: pokazati specifični način likovne narejenosti interpretiranega
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Prim. Johannes Itten, Rainer Wick (ur.), Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988.
Prim. Rainer Wick, Von der Tradition zur Innovation Zu den Bildanalysen von Johannes Itten, v:
Johannes Itten, Rainer Wick (ur.), Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988, s. 10–12.
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dela. To pa ti dve metodologiji naredita na različne načine. Prva skuša analitično
razkriti globinsko

strukturo

likovnih

del, torej neka

specifična likovna

organizacijska načela, ki tvorijo globinsko strukturo likovnega dela. To Ittnovo
modaliteto interpretacije Rainer Wick zato imenuje strukturna analiza (nem.
Strukturanalyse). Baza te metodologije je likovnoteoretsko znanje o kompozicijskih
principih, proporcih, razporeditvi svetlobe in teme, barvnih kontrastih ipd., kar je
mogoče pokazati s pomočjo različnih likovnih modelov, pa tudi dodatno opisati v
verbalni likovnoteoretski konceptualizaciji (sl. 117–122).

Sl. 117. Paul Cézanne, Tihožitje z jabolki in pomarančami, 1895–1900, olje na platnu, 73 × 92 cm,
Musée d'Orsay, Pariz; Sl. 118. Strukturna analiza Ittnovega študenta.

Sl. 119. Paul Cézanne, Gustave Geffroy, 1895–1896, olje na platnu, 110 × 89 cm, Musée
d'Orsay, Pariz; Sl. 120. Strukturna analiza Ittnovega študenta.

č

Sl. 121. Strukturne analize Ittnovih študentov.

Sl. 122. Strukturne analize Ittnovih študentov.

Značilno za objekte, ki nastanejo v tej modaliteti interpretacije je, da so
likovnoteoretski modeli. Zato jih je mogoče reproducirati, narediti v različnih verzijah.
Ni važno ali so narejeni na roko, z računalnikom, s tako ali drugačno risbo. Zato pa
jih je mogoče po uporabi tudi »zavreči«, saj lahko vedno naredimo nov model, ki bo
načeloma enak.

Druga metodologija pa skuša pristopiti drugače. Poskuša se nekako
likovnopraktično vzživeti oziroma likovnopraktično po-doživeti kreativni likovni zagon
in presežno polnost, živost likovnega dela, ki je ni mogoče intelektualno opisati in
pokazati z likovnoteoretskim modelom, pač pa jo je mogoče le izraziti oziroma
likovno pokazati v novi likovni artikulaciji, v novem likovnem artefaktu, ki je nekakšno
sintezno doživetje oziroma, kot pravi Itten, »mistični pokaz z likovnimi sredstvi«. 640
Zato Wick to Ittnovo modaliteto interpretacije imenuje občutenjska oziroma
doživljajska interpretacija (nem. Empfindungsanalyse) (sl. 123–128).

Sl. 123. Hans Burgkmair, Križanje z Marijo, Marijo Magdaleno in sv. Janezom,
1519, olje na les, 179 × 166 cm, Alte Pinakothek, München; Sl. 124.
Občutenjska interpretacija Ittnovega študenta.

Sl. 125. Hans Memling, Angeli glasbeniki (leva plošča), 1480, olje na les, 165 × 230 cm, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen; Sl. 126. Občutenjska interpretacija Ittnovega študenta.
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Sl. 127. Matthias Grünewald, Križanje, 1523–24, olje na les, 193 × 152,5 cm,
Kunsthalle, Karlsruhe; Sl. 128. Občutenjska interpretacija Ittnovega študenta.

Pri takih doživljajskih likovnih interpretacijah je ključno to, da niso samo
likovnoteoretski modeli, pač pa so likovni artefakti. Niso samo deixisi (pokazi), pač pa
so likovni deixisi (likovni pokazi), v katerih študent v novem likovnem delu izpelje in
razvije neko likovno vzpodbudo, ki jo je doživel v interpretiranem delu. Itten zato
približno takole opiše izobraževalni smoter te vrste interpretacij: tisto, kar
doživimo ob likovnem delu, ko nam je delo nekako spregovorilo, poskusimo nekako
likovno izraziti, to je likovno pokazati, saj tega ne moremo opisati. Pokazati
moramo z ogljem, roko in papirjem. Ta likovni pokaz doživetja je jedro mojega
poučevanja interpretacije. Pri študentu želim razviti zmožnost, da bi z likovnimi
sredstvi pokazal doživetje celote likovnega dela. 641
Zato pa se taka doživljajska likovna interpretacija v končni fazi lahko precej
oddalji od površinske podobnosti z interpretiranim delom, saj ni samo kopija in
reprodukcija, in gre v smeri izpostavljanja tistih njegovih vidikov (na primer
svetlostne strukture, barvne strukture ipd.), ki so interpreta najbolj pritegnili in ga
navdihnili k temu, da bi to naprej likovno razvil »po svoje«. Prav zato pa
interpretativni rezultat, ki nastane, ni več samo interpretacija v običajnem pomenu
besede (nekaj, kar zgolj razumeva nekaj, kar prihaja pred njo), pač pa je povsem
novo likovno delo z avtonomno likovno vrednostjo in močjo — je nova in-formacija.
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Prirejeno po: Wick, Von der Tradition …, n. d., s. 11.

Zato pa takega interpretativnega rezultata po uporabi tudi ni mogoče »zavreči«, saj
ni mogoče več ustvariti enakega.
Čeprav Itten ti dve modaliteti konceptualno ločuje, pa je bistveno, da v njima
ne vidi dveh konfliktnih dimenzij razumevanja likovnega dela, pač pa dva akterja, ki
podobno kot kontrolor in pilot v zgoraj omenjeni Kolbovi analogiji s pristajanjem
letala, šele v medsebojni interakciji vodita k uspešnemu pristanku letala, to je v
kvalitetno in poglobljeno razumevanje in doživljanje likovnega dela. Prav zato, ker
se eno in drugo okrepi šele v sodelovanju, pa pri Ittnu ti dve modaliteti vselej
srečujemo kot del enovitega interpretativnega procesa. To je lepo razvidno iz
njegovih lastnih Analiz starih mojstrov, v katerih na konkretnih primerih ponazori,
kaj zanj predstavlja hermenevtično razumevanje v likovni umetnosti (sl. 129 a–e).

č

Sl. 129 a, b, c, d, e: Johannes Itten, Analize starih mojstrov, 1921.
Pri teh Ittnovih lastnih interpretacijah je zanimivo predvsem to, kako integrira princip
strukturne analize s principom likovnega vživetja, pri čemer tudi verbalne znake s
pomočjo tipografije vključi na tak način, da postanejo likovno izrazno sredstvo
(verbalni zapis obravnava kot likovno kompozicijo, črke in besede pa kot likovne
artikuluse). Celotna interpretacija tako pravzaprav postane izvirno likovno delo.

Če poskušam sedaj premisliti opisano Ittnovo metodologijo v odnosu do narave
celovitega izkustvenega učenja, lahko ugotovim, da skuša ta na polju umetnostne
hermenevtike preseči prav nasprotja med različnimi dimenzijami celovitega
izkustva. V Ittnovi členitvi interpretacije na dve relaciji polarnosti: verbalno –
likovno in racionalno – doživljajsko lahko namreč prepoznam prav logiko celovitega
izkustvenega učenja, kar je mogoče pokazati s tem, da jo uskladim s Kolbovim
modelom učenja (sl. 130).

Sl. 130. Globinska raven inter-aktivne likovne interpretacije.

S tem pa dobim nekaj, kar lahko imenujem globinska raven iskane metode interaktivne likovne interpretacije. Ta raven namreč uskladi izobraževalno dejavnost
interpretacije z izobraževalnim ciljem razvoja likovne kompetence, torej s tistim
zgornjim delom »motivacijske enačbe« (sl. 102) podane na začetku tega zaključnega
dela. Globinska raven interpretacije torej še ne določa diahronih stopenj v neki
konkretni metodi in postopku interpretacije, pač pa le pogoje izgrajevanja likovne
izkušnje interpretiranega dela, ki zahtevajo, da se v likovni interpretaciji med sabo
krepijo telesne spretnosti in refleksija, čutno-čustveni odzivi in kognicija. Ti pogoji
so torej: v konkretni izkušnji se mora študent postaviti v neposredni stik »iz oči v
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oči« z interpretiranim likovnim delom (doživljajsko). To ga hkrati vzpodbudi v
konkretno likovnopraktično delovanje, artikulacijo v likovni materiji (likovno),
hkrati pa tudi k likovnoteoretski refleksiji tega likovnega delovanja (to lahko poteka
tudi v sodelovanju z učiteljem, sošolcem ipd.) (verbalno). Vse to pa se mora naposled
vzpostaviti še v odnosu do različnih teoretskih okvirov in kontekstov likovne
umetnosti (racionalno).
Tako dobljeno globinsko strukturo inter-aktivne likovne interpretacije pa je
potrebno nato za izobraževalne namene pretvoriti v nek operativen diahron proces,
torej metodološki postopek interpretacije, kar je potrebno storiti tako, da upoštevamo
dejstvo, komu je namenjena, oziroma specifično, dejstvo, kako kompleksno učenec
že obvlada določene globinske sposobnosti celovite likovne izkušnje. To pa zahteva
uskladitev metode interpretacije s spodnjim delom »motivacijske enačbe«, kar
omogoča ustrezna postavitev t. i. prehodnih ciljev. Ti so z motivacijskega stališča zelo
pomembni iz treh razlogov. (1) Prvič zato, da jih učenci lahko postopoma dosegajo
in s tem dobijo povratno informacijo o tem, kje v dejavnosti se nahajajo; (2) drugič
zato, da lažje razumejo, kako lahko pridejo h končnemu cilju tako, da likovno
kompetenco razvijejo spotoma, na osnovi kompetence, ki jo že imajo, čeprav se jim
zdi v začetku to morda nedosegljivo in prezahtevno; in (3) tretjič, da ohranjajo raven
zavzetosti za dejavnost kar se da visoko in persistentno. Prehodni cilji so zato kot
nekakšne prečke na lestvi, ki omogočajo premostiti nepremostljivo. 642
Standardno diahrono obliko takega interpretativnega procesa lahko na primer
dobimo, če za prehodne cilje vzamemo kar faze iz Kolbovega učnega cikla, kar stori
Marjo Räsänen v t. i. metodi izkustvenega umetniškega izobraževanja v kateri loči štiri
faze: izkušnjo, refleksijo, kontekstualizacijo in produkcijo. 643 V prvi fazi učenec
opazuje likovno delo in se skuša prepustiti doživetjem ob njem. V drugi fazi poteka
refleksija in diskusija v razredu, v tretji jim nato učitelj ob pomoči različnih
teoretičnih metod interpretacije pove nekaj o kontekstu umetnine, v zadnji fazi pa
sami naredijo likovno delo, ki se je navdihnilo v tem procesu.
Tako strukturirana metoda je zelo primerna za poučevanje na osnovni in
srednji stopnji likovnega izobraževanja, pa tudi za vse tiste odrasle »laike«, ki si
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želijo vstopiti – seveda svoji stopnji sposobnosti primerno – v ustvarjanje tiste
»umetnosti o umetnosti«, ki se nam običajno zdi nekaj nedosegljivega.
Za visokošolsko raven likovnega izobraževanja pa se zdi tako strukturirana
postavitev prehodnih ciljev premalo kompleksna. Kot sem namreč pokazal v
disertaciji, je mogoče likovno izkušnjo razumeti kot delovanje v likovnem jeziku,
likovno kompetenco pa kot likovno jezikovno kompetenco. Zato pa sem tudi
»vljudnostni« postopek deiktične hermenevtike sam speljal po likovnih jezikovnih
ravneh. Ker tudi študenti likovne umetnosti in likovne pedagogike pri predmetu
likovne teorije v naravo fenomena likovnosti vstopajo prav preko teh ravni, se mi je
zato zdelo tudi pri postavitvi prehodnih ciljev inter-aktivne likovne interpretacije
(saj naj bi ta študente likovne umetnosti in likovne pedagogike vodila prav k razvoju
likovne jezikovne kompetence) najbolj naravno slediti naravi likovnega jezika. Zato sem
za potrebe visokošolskega izobraževanja v postopkovnem smislu za izhodišče vzel
prav predstavljeno logiko deiktične hermenevtike, ki skuša v specifično naravo
likovnega dela vstopiti s pokazovanjem vodilnih točk v njegovi likovni jezikovni
strukturi. Ker študenti proces seznanjanja z likovnim jezikom zaključijo v četrtem
letniku, pride ta metoda lahko zato v poštev prav kot sinteza vseh njihovih tako
likovnoteoretskih kot likovnopraktičnih izkušenj, ki so jih v letih študija pridobili.
Če združim globinsko raven likovne interpretacije s postopkom deiktične
hermenevtike, ki postavlja prehodne cilje po jezikovnih ravneh likovnega jezika,
torej dobim metodo inter-aktivne likovne interpretacije na naslednji način (sl. 131):
Izhodiščna točka metode je konkretno doživetje »iz oči v oči« z likovnim
delom (in praesentia). Nato pa interpretacija teče preko prehodnih ciljev, ki sledijo
ravnem likovnega jezika, na vsaki izmed teh postopkovnih ravni pa se mora
aktivirati celovita likovna izkušnja. Globinski sposobnosti likovne akcije in likovne
refleksije morata zato na vsaki izmed teh ravni stopiti v interakcijo. Ker torej ravni
likovnega jezika predstavljajo na eni strani akcijski okvir likovne interpretacije kot
likovnega praktičnega delovanja, hkrati pa tudi teoretski okvir, v odnosu do
katerega se likovna interpretacija likovno teoretsko reflektira, pa se pot takega
postopka interpretacije posledično nekako razcepi na dve konceptualno razločljivi,
a realno prepleteni poti: na eno, ki vodi k likovnoteoretski konceptualizaciji, in na
drugo, ki vodi k likovnopraktični realizaciji. To pa pomeni, da je mogoče nalogo
take metode inter-aktivne likovne interpretacije v navezavi na Johannesa Ittna
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nekako razdeliti na dve podmodaliteti: cilj (formalne) likovnoteoretske analize je, da
pomaga način likovne narejenosti likovnega dela racionalno razumeti, cilj
likovnopraktične interpretacije pa je, da pomaga likovno narejenost likovno doživeti. V
procesu take metode interpretacije zato, po Ittnovem zgledu, nastaneta dva tipa
produktov, med katerima pa velikokrat ni mogoče jasno ločevati: en tip produktov
so likovnoteoretski modeli, ki so tako vizualni kot verbalni in v katerih se izkristalizira
refleksija interpretiranega dela. Drug tip produktov pa so prave unikatne likovne
umetnine, v katerih je kulminiralo likovnopraktično doživetje interpretiranega dela.
To niso običajne sheme, ki jih lahko ponovimo in po uporabi zavržemo, pač pa so
nova likovna dela, ki so v svoji narejenosti enkratna in neponovljiva — so likovni
artefakti, v katerih študent svojo likovno moč, ki jo je uspel razviti na pobudo
interpretiranega dela, likovno pokaže.

Sl. 131. Proces metode inter-aktivne likovne interpretacije.

Na tem mestu seveda ni prostora, da bi proces take metode inter-aktivne likovne
interpretacije v celoti ponazoril na konkretnih primerih, saj so predvsem v liniji
likovno-analitične podmodalitete precej obsežne. Kot edini primer analitične
podmodalitete naj zato služi zgoraj navedena deiktična interpretacija Matissovega
Plesa in Glasbe.
Lahko pa za konec podam nekaj primerov druge podmodalitete, torej
likovnopraktičnih demonstracij, ki v taki inter-aktivni likovni interpretaciji
nastanejo vzporedno z likovnoteoretskimi modeli. Najprej bom podal dva lastna
primera, nato pa tudi nekaj primerov študentov likovne pedagogike.
Kot prvi primer mi lahko služi likovnopraktični del interpretacije Matissovega
Plesa, v katerem sem skušal likovno pokazati, na kakšen način sem v njem prepoznal
možnosti za razvoj lastne likovne ustvarjalnosti. Predvsem se mi je odprlo kreativno
polje ploskovite barvne gradnje, še posebno v povezavi s kolažem, ki sem ga sam
sicer večkrat uporabljal, vendar nikoli na način, ki je značilen za Matissa, tudi zato,
ker nisem verjel, da bi mi lahko bil blizu. Ravno ta navidezna oddaljenost od
lastnega sloga pa me je vzpodbudila k premisleku tega, kako bi sam rešil problem
»plesa«. Tako sem poskušal z izrezankami, podobnimi tistim, ki jih je v zadnjem
obdobju svoje ustvarjalnosti ustvarjal Matisse in prišel do likovnih artikulacij, ki
same po sebi morda niso nič posebnega, vendar pa meni osebno odpirajo
pomembno polje kreativnih možnosti, ki se jih pred tem nisem zavedal.
V prvem kolažu sem tako želel poudariti kompozicijsko moč, eleganco in
ploskovito barvno gradnjo Matissove slike, reducirati pa sem želel ikonično
vrednost figur, zato sem opustil linearni poudarek oblik in prekrivanje, ki definira
prostorske lome v figurah. Oblike sem zato izrezoval tako, da sem tok rezanja čim
manj prekinjal, s čimer sem dobil oblikovno celoto, v kateri se figure povežejo v eno
in skoraj niso več razločljive — postanejo samo abstraktni tok kroženja. Kar se mi je
razkrilo kot najbolj zanimivo, pa je spontano rojstvo negativnih površin, ki
nastanejo zaradi tehničnih značilnosti izrezovanja. Ko namreč nekaj izrežemo, pri
tem vselej preostanek nek negativ. In če te negative združimo, dobimo ravno tisto
barvno shemo, ki stopa v konflikt z prostorskim ključem prekrivanja in je nasprotna
težnji po prostorski nekonfliktnosti Matissovega Plesa. Zato pa je nekakšen njegov
doživljajski kontrapunkt. Tako sem spontano dobil dve deli in ne le enega: hkrati je
nastalo intendirano delo (sl. 132 a) in nenačrtovan negativni dvojček (sl. 132 b).
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Sl. 132 a, b. vsaka: Jurij Selan, Interpretacije po sliki Ples, 2008, izrezanka, 30 × 40 cm, avtorjeva last.

Kot drugi primer mi lahko služi Rembrandtovo Spuščanja s križa (sl. 133), ki
sem ga vzel za izhodišče preoblikovanja svoje likovne ustvarjalnosti na še bolj
sistematičen način.

Sl. 133. Rembrandt, Snemanje s križa, 1633, olje na
lesu, 89,4 × 65,2 cm, Alte Pinakothek, München.

Tisto, kar me pri tej sliki in pri Rembrandtu nasploh še posebno navdušuje, je
neka neverjetna igra med močjo iluzije in plastično močjo (če uporabim Rothkova
izraza). Ta pa se mi kaže kot interakcija med tremi likovnojezikovni vidiki slike:
med njegovo iluzijsko prostorsko vrednostjo (ki je tesno vezana na formalno
izhodišče v likovni prvini svetlo-temno), med vidikom snovnosti oziroma haptične
poteznosti (torej likovno spremenljivko teksturo) ter med pomembnostjo
kompozicijske konstrukcije (torej sintakso likovne kompozicije). V te tri likovne
vidike sem se tako skušal posebej poglobiti.
Najprej sem poskušal zato narediti nekaj približnih kopij slike (sl. 135 a) in
študij njene tonske strukture (sl. 134 a, b), da bi se čim bolj vživel v njene likovne
interakcije in jih nekako podoživel. Vzporedno s tem pa so se mi razkrili določeni
vidiki, ki sem jih želel kreativno razviti naprej. Ti so bili na eni strani vezani na moč
Rembrandtove haptične in teksturalne manipulacije poteze, na drugi strani pa na
moč njegovih kompozicijskih odločitev.
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Sl. 134 a, b. Vsaka: Jurij Selan, Študija po R., 2006, akril na papirju, 30 × 50 cm, avtorjeva last.

Sl. 135 a, b. Jurij Selan, {R, R}, 2006, akril in olje na platnu, diptih: 2 × (120 × 100 cm), privatna last.

Tako sem na eni strani poskušal v sliki poudariti njene haptične vidike (sl. 135
b), na drugi strani pa sem poskušal v grafiki Rembrandtovo risbo morfološko in
kompozicijsko transformirati (sl. 136 a–i) in tako postopoma priti do »svoje«.

Sl. 136 a–i. Vsaka: Jurij Selan, Transformirati R. 1 – 9, iz cikla: Transformirati Rembrandta, 2006,
litografija, odtis: 30 × 40 cm, papir: 50 × 70 cm.

Za konec pa sem poskušal vse te vidike (iluzijo, poteznost in risarsko
kompozicijsko konstrukcijo) še nekako sintezno izpeljati na eni sami sliki (sl. 137),
ki jo seveda z izvirnim Rembrandtovim delom ne veže več skorajda nič več, vendar
pa brez poglobitve in inter-akcije z oblikotvorno naravo Rembrandtove slike
nikakor ne bi mogla nastati.
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Sl. 137. Jurij Selan, {R, R, R}, 2006, mešana tehnika na platnu, 200 × 300 cm, avtorjeva last.

Sedaj lahko predstavim še nekaj primerov študentov četrtega letnika likovne
pedagogike s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Tudi pri njih pride do izraza
ravno to, kako jim je interpretacija likovnega dela nekega drugega umetnika razkrila
možnosti za razvoj njihove lastne likovne ustvarjalnosti.
Prva študentka si je izbrala za izhodišče Monetove Lokvanje (sl. 138).

Sl. 138. Claude Monet, Zeleni odsevi, 1920–1926, olje na platnu, 200 × 850 cm, Musée de l Orangerie, Pariz.

To delo je v seminarski nalogi hkrati likovnoteoretsko analizirala po različnih
ravneh likovnega jezika, hkrati pa je poskušala vanj sočasno vstopiti tudi
likovnopraktično, tako da je poustvarjala različne vidike dela in ob tem spoznavala
»na lastni koži«, kaj pomeni rešiti nek likovni problem. Tako se je najprej soočila s

posameznimi detajli Lokvanjev, jih poskušala nekako »prekopirati«, pri čemer je
skušala poustvariti različne vidiki njihove izgradnje (sl. 139 a, b).

Sl. 139 a, b. Vsaka: Špela Fabjan, Interpretacije po sliki Zeleni odsevi, 2009, akril na kartonu, ok. 40 × 50 cm.

Ta izkušnja pa jo je postopoma vodila k temu, da je na osnovi
interpretiranega dela razvila svojo lastno likovno artikulacijo in začela iskati likovne
rešitve, ki niso več samo likovne interpretacije, pač pa nove likovne informacije (sl.
140 a, b).

Sl. 140 a, b. Vsaka: Špela Fabjan, Interpretacije po sliki Zeleni odsevi, 2009, akril na karton, ok. 25 × 100 cm.

Avtorica o tej svoji interpretativni izkušnji pove nekako takole: Pri poskušanju
slikanja mi najprej ni bilo jasno, kako naj se lotim. /…/ Osredotočila sem se
predvsem na poteze, na kontrast prosojnost – pastoznost /…/ Predvsem me je
zanimalo ustvarjanje globine in gladine vode. /…/ Efekt se mi je zdel dober. Madeži
so postali manj ostri in bolj abstraktni. /…/ Skušala sem doseči čim več barvnih
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odtenkov modre in njenih svetlostnih tonov. Dobila sem efekt prekrivanja in
mehkih prehodov. /…/ Ugotovila sem, da bi slika bolje delovala samo v modri, samo
kot voda /…/ Ob začetku ustvarjanja sem imela drugačno vizijo izpeljave lastnega
dela, a sem ugotovila, da je bolje, da me vodi intuicija in občutki, zato je nastalo
delo, ki je nekaj novega zame. In ravno to sem potrebovala, saj sem se pred tem
znašla na točki, ko več nisem vedela, kako nadaljevati. 644
Likovna interpretacija je študentko torej soočila z likovnimi problemi, ki si jih
v naprej sploh ni znala zamisliti ali pa je mislila, da jih že pozna in da padajo izven
dometa njenega sloga. Prav zato pa jo je neposredno likovno soočenje z nečim, kar
je mislila, da pozna in da ji ni blizu, odprlo povsem drugačen pogled na svoje
kreativne zmožnosti in potrebe. Namesto da bi ona vztrajala pri svojem, je bilo torej
interpretirano delo tisto, ki je s svojo likovno močjo iz nje izsrkalo nek nov in
kreativen način likovne artikulacije.
Zanimiv je tudi primer naslednje študentke, ki je za interpretacijo vzela delo
Joana Mirója Materinstvo (sl. 141), pri katerem se je posebej osredotočila na njegove
morfološke in kompozicijske dimenzije.

Sl. 141. Joan Miró, Materinstvo, 1924, olje na platnu, 92,1
× 73,1 cm, National Galleries of Scotland, Edinburgh.
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Povzeto po: Špela Fabjan, Formalna likovna analiza: Claude Monet, Zelena refleksija. Seminarska
naloga pri predmetu »Osnove oblikotvornosti«, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
Oddelek za likovno pedagogiko, 2009 (interna oddelčna publikacija).

Najprej je preizkušala kompozicijske odločitve. To je storila tako, da je
ustvarila podlago, nato pa izrezala oblike, ki jih je na različne način razporejala po
površini, te kompozicije pa je fotografirala in jih nato likovnoteoretsko reflektirala
(sl. 142 a–f).

Sl. 142 a–f. Vsaka: Petra Prosen, Interpretacije po sliki Materinstvo, 2010, ok. 30 × 20 cm.

Morfologijo oblik pa je poskušala raziskati v risbah, tako da je naredila
množico različnih morfoloških izpeljav Mirójevih oblik, ki jih je prav tako
likovnoteoretsko reflektirala (sl. 143 a–r).
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Sl. 143 a–r. Vsaka: Petra Prosen, Interpretacije po sliki Materinstvo, 2010, ok. 30 × 20 cm.

Kot zadnji primer pa lahko dam študentsko interpretacijo likovnega dela
Davida Nasha z naslovom Kocka iz jesenovih vej (sl. 144).

Sl. 144. David Nash, Kocka iz jesenovih vej (Ash Branch Cube),
1988–1989, jesenov les.
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Študentka je v tem delu poskušala likovnoteoretsko reflektirati in
likovnopraktično izkusiti predvsem zanimivo interakcijo med likovnim prostorom
ortogonalnega formata in kompozicijskimi preboji tega prostora, ki jih v njem
povzročijo različne linearne strukture (veje). Te namreč format hkrati delijo
navznoter, hkrati pa likovni prostor tudi razširijo navzven. Tako je v končni fazi
naredila nekaj lastnih likovnih rešitev na temo te likovne problematike (sl. 145 a–c).

Sl. 145 a, b, c. Vsaka: Veronika Pezdirc, Interpretacije po delu Kocka iz jesenovih vej, 2010, veje jablane
in bukve, različne velikosti: leseni okvir (a) ok. 30 × 30 cm, (b) ok. 50 × 50 cm, (c) ok. 20 × 20 cm.

Izobraževalne konsekvence tovrstne metode inter-aktivne likovne interpretacije
lahko na osnovi podanih primerov strnem takole.
Tisto, kar zanima likovnika kot hermenevtika, je razvoj likovne jezikovne
kompetence. To pa podobno kot učenje tujega jezika pri odraslem človeku zahteva
dvoje: na eni strani teoretsko refleksijo gramatike oziroma slovnice jezika in na
drugi aktivno udejstvovanje v »govorjenju« tega jezika. Prav to pa je tudi funkcija
metode inter-aktivne likovne interpretacije: študent na primeru konkretnega
likovnega dela hkrati vstopa v teoretsko refleksijo likovnega jezika, hkrati pa tudi
sam likovno »govori«, v tej interkaciji pa razvija svojo likovno kompetenco. »Kopije«,
ki jih študent ob tem dela zato niso same sebi namen, pač pa so likovne
demonstracije ob katerih lažje reflektira likovne rešitve v interpretiranem delu.
Tako na primer študent običajno najprej naredi površno kopijo alla prima, ne da bi
se posebej ukvarjal z refleksijo globinskih likovnih odnosov, kar seveda vodi v
kopijo, ki je slaba, saj je analogna le v podobotvornem smislu, na globinski
oblikotvorni ravni pa je neustrezna. Čeprav je prva kopija ponavadi slaba, pa ima
vseeno zelo pomembno vlogo s stališča učnega procesa, saj se ravno v napakah
največ naučimo. Zato študent prav v refleksivni primerjavi prve površne kopije z
interpretiranim delom odkrije tiste splošne likovne zakonitosti, ki jih ni upošteval, s
tem pa razvije svojo likovno sposobnost in v drugo naredi kopijo, ki je boljša.

Sl. 146 a, b. Vsaka: Polona Logar, Interpretacija po sliki Ženska z zeleno črto, 2009, ok. 30 × 20 cm.
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Za primer lahko dam risbo študentke, ki je interpretirala Matissovo sliko
Ženska z zeleno črto. Pri proučevanju risarske gradnje te slike je najprej naredila
površno kopijo (sl. 146 a), ne da bi reflektirala globinske likovne odnose, ki
anatomijo risbe tvorijo. Obraz na tej kopiji zato deluje zmečkan in polomljen, beline
pa kot luknje in ne kot napeta koža. Ko je bila študentka na to opozorjena in je
posledično reflektirala oblikotvorne odnose, ki jih je sprva spregledala, pa je
naredila novo risbo (sl. 146 b), ki je bližje Matissovi risarski kompleksnosti, za
katero je, kot rečeno zgoraj, značilno, da je kljub enostavnosti vedno prostorsko in
anatomsko »živa«. V interakciji med lastnim likovnopraktičnim poizkušanjem in
likovnoteoretsko refleksijo izvirnika je študentka torej šele zares ozavestila
oblikotvorne relacije, ki delo gradijo in ga delajo pomembnega.
V procesu take inter-aktivne likovne interpretacije študent tako razvija
razumevanje splošnih likovnih jezikovnih zakonitosti (prostorskih ključev,
kompozicijskih strategij ipd.) in se s tem uči likovnega jezika, ne pa zgolj površinsko
posnema nekega likovnega sloga. Posledično zato proces take interpretacije v
končni fazi tudi lahko pripelje do novih in izvirnih likovnih rešitev. Zato pa je
očiten tudi doprinos take metode interpretacije k izobraževalni problematiki
motivacije, s katero sem ta zaključni del začel. Izobraževalna dejavnost interpretacije
se namreč približa realni likovni izkušnji, zato jo lahko študent poveže s svojim
lastnim likovnim delovanjem in jo posvoji kot kreativno strategijo za razvoj lastnih
likovnih sposobnosti, ki se je bo lahko posluževal tudi v nadaljevanju svoje likovne
poti tudi še po končanem študiju.

Čeprav se zdijo opisane izobraževalne konsekvence inter-aktivne likovne
hermenevtike nekaj strokovno specifičnega in ozkousmerjenega, pa sežejo dlje kot
se zdi na prvi pogled. Zato želim za konec njihovo polnovrednost razkriti s tem, da
jih vzporedim z zgoraj opisanimi tendencami v zahodni kulturi in v zahodnem
(umetnostnem) izobraževanju.
Ker se je na zahodu likovno izkustvo zaradi svoje imanentne navezave na
čutne in telesne dimenzije doživljanja vselej postavljalo v manjvredno pozicijo, je
moralo umetnostno izobraževanje, da bi pridobilo status ars liberalis, v renesansi

začeti v ospredje postavljati kognitivne kapacitete umetniške produkcije. Toda ta
dvig v sfero spekulativnosti je bil še vedno nujno zakoreninjen v materialni naravi
umetnosti. Pojav likovnih teorij je bil zato namenjen zgolj refleksiji tega v jedru
praktičnega procesa, ne pa njegovi nadomestitvi in an-estetizaciji. Likovna umetnost
s prehodom v novi vek zato ni postala povsem spekulativna dejavnost, čista ars
liberalis, saj se ni osvobodila teže materialnosti, bremena odgôvornosti do toposa.
Zdi se mi, da postaja umetnost šele danes zares svobodna v povsem idealnem
in radikalnem smislu. Danes namreč lahko spremljamo, kako zaradi splošne potrebe
po anestetizaciji in funkcionalizaciji tudi umetnostno izobraževanje vztrajno polzi v
skrajnost mentalnega in vse bolj izgublja stik z razvojnimi zakonitostmi likovnega
preoblikovanja materialnosti. Sodobne umetnostne akademije tako počasi sploh ne
bodo več potrebovale ateljejev, čopičev in grafičnih preš. Kar je bilo do danes ars
liberalis, svobodna umetnost, danes tako vse bolj postaja nekakšna ars liberalis
totaliter, totalno svobodna umetnost, oziroma, če si lahko dovolim provokacijo v
političnem žargonu, liberalistična umetnost. Liberalistična umetnost je enako kot
liberalistični politični nazor (načeloma) popolnoma svobodna, povsem tolerantna,
ničemur zavezana in od ničesar odvisna umetnost, saj ji ni važno, kako vrednote
zavezuje naravna realnost, pač pa je zanjo vse družbeno relativno, zato pa vse, če le
tako zatrdi, enako vredno in enakovredno.
Eden izmed že omenjenih simptomov take povsem osvobojene umetnosti je
splošno razglašanje potrebe po premeni in preimenovanju vsega, kar je veljalo za
likovno v vizualno, češ, da termin »likovno« danes ne zadosti več širini sodobne
umetnostne produkcije. Na videz to zveni lepo in prav, podobno kot se se zdi vse
lepo in prav z liberalizmom, ki izniči notranjo vrednost pojavov v svetu na čiste
konvencije. Toda ob podrobnejšem premisleku se razkrije močna problematičnost
take liberalistične ustrojenosti, v kateri likovna kompetenca ne pomeni nič več od
vsakdanje slikovne sposobnosti. Redukcija tistih psihosomatskih sposobnosti, ki
nas držijo v poetičnem preoblikovalnem stiku s svetom namreč nujno vodi tudi v
oslabitev mentalnosti. Ko ni več možnosti za primarno izkušnjo na lastni koži, tudi
intelektualizacija nima več svoje vrednosti, saj se lahko napaja le v ustvarjalnem
stiku s toposom sveta. Posledice tega so danes vidne v nekakšni splošni an-esteziji,
ko imamo očitne težave z odzivanjem in s skladanjem s svetom. »Ko se priložnosti

č

za primarno izkušnjo krčijo v vsem od ročnih in socialnih spretnosti do učenja o
naravi, družbi ali delu, postajamo vedno bolj nesposobni funkcionirati v realnem
svetu,« zato piše Edward S. Reed.645 Izguba toposa tako v končni fazi pripelje tudi
do de-mentalizacije, do izgube in poblaznitve logosa (diskurzivne psihoze).
Utemeljevanje preimenovanja likovnega v vizualno – kot na primer likovnih
akademij v vizualne, likovne teorije v vizualno teorijo – s tezo, da likovno izkustvo
danes ne zadosti več širini sodobne umetnostne produkcije, tako v resnici ne sledi
stremenju h kvaliteti, pač pa le k temu, da bi tudi neko žurnalistično puhlico, ki jo
lahko vidimo na vsakem koraku in v vsaki izložbi, spravili pod oznako izpraznjenega
pojma umetnosti — da bi torej na račun kvantitete vizualnega reducirali kvaliteto
likovnega. To pa mora biti za sodobno umetnostno pedagogiko pomemben signal in
opozorilo, da v umetniškem izobraževanju vse ne more veljati za enako in
enakovredno, saj se s tem vzpostavlja zgolj navidezna toleranca in demokratičnost,
ki tistemu, kar je doživljajsko kompleksnejše poreže glavo le zato, ker pod njegovo
oznako ni mogoče izenačiti vsega, kar se danes razglaša za umetnost. Z niveliranjem
likovnega na vizualno zato v resnici dosežemo le to, da človekovi biti odvzamemo
nek karakterističen način izkušanja, ki ga nič zares ne more nadomestiti. Likovno
izkustvo namreč razvija dimenzije človekovega doživljanja in spekter njegovih
multiplih inteligenc, ki se zgolj v vizualni sposobnosti ne morejo. Zato pa
izločevanje tovrstnega izkustva iz izobraževanja človeka dobesedno obsodi na
psihosomatsko amputacijo.
Naloga sodobnega umetnostnega izobraževanja bi zato morala biti predvsem v
tem, da ponovno prepozna in legitimizira vlogo tistega preoblikovalnega stika z
materialnostmi sveta, brez katerega bi človekova bit postala nemogoča.
Umetnostno izobraževanje mora (p)ostati estetsko izobraževanje (Morris Weitz) v
izvornem pomenu besede, to pa ne samo zavoljo tistih, ki bi se radi naučili likovno
delovati, pač pa zavoljo vseh, ki bi radi znali v svetu preživeti in predvsem živeti bolj
kvalitetno. Ni dovolj, da pri otroku razvijamo samo sposobnosti občutenja, gledanja
in imaginacije, pač pa moramo razvijati predvsem poetične sposobnosti artikulacije
občutenega, videnega in zamišljenega.646 In ker likovni jezik razvija poetične in
artikulacijske specifike, ki jih noben drug ne more, je za otrokov razvoj še kako
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pomembno, da ga znamo na prav način aktivirati. V tem smislu ima zato likovno
izobraževanje vsesplošni izobraževalni smisel, v njegovih okvirih pa ga s tem lahko
pridobi tudi predstavljena metoda inter-aktivne likovne interpretacije. Lahko bi rekel,
da taka metoda zato ni koristna le za likovnike kot hermenevtike, pač pa tudi za
hermenevtike kot likovnike, saj lahko sicer »čistega« hermenevtika vzpodbudi, da naj
na lastni koži spozna, da je, kot pravi Paul Valery, povsem nekaj drugega videti svet
s svinčnikom v roki ali brez njega. Bistveno, kar inter-aktivna likovna interpretacija
zato po mojem mnenju lahko da hermenevtiku, je nekakšna prizemljenost v
prednosti objekta, ki posebej profesionalnim umetnostnim hermenevtikom in
teoretikom (kot sta Arthur C. Danto in profesor Ničnevidi), ki so prepričani, da je
vse v umetnostnem svetu odvisno zgolj od njihove intelektualne samovolje, pogosto
manjka. Lahko mu torej pokaže, da človekov duh potrebuje nekaj, kar se mu upira,
da potrebuje topos, ki ga omeji, prizemlji, saj se le tako lahko tudi duhovno odrine
višje in doseže vrhove, ki človeku drugače ne bi bili dani. Nič ne razkriva tega bolje
kot likovnost, zato pa te njene moči ne bi smeli zavreči kar tako.

Č

Prišel sem do konca svojega raziskovanja v naravo odnosa med primarnim in
sekundarnim diskurzom. Toda, vsak konec mora biti nov začetek. Zato naj za
zaključek disertacije strnem svoje raziskovanje tako, da se vrnem v izhodišče, to je k
hipotetični umetnosti ter nakažem možnost novega začetka raziskovanja.
Hipotetična umetnost, kot smo jo na začetku disertacije srečali pri Arthurju
C. Dantu, sledi poti samovoljnega sekundarnega diskurza tako, da producira
virtualne umetnine na način, kot da primarnega diskurza in realnih umetnin ne bi
bilo in ne bi imele na umetnost nikakršnega vpliva. Zato nastopa kot od realnosti in
primarnega diskurza povsem odvezana virtualnost. Na osnovi spoznanj, do katerih
sem prišel v disertaciji, bi zato sam Dantu (ali pa kateremukoli teoretiku njegovega
kova) priporočil naslednje: naj vzame v roke barve in platno ter oboje skupaj vrže v
pralni stroj. Pa naj naredi Poljskega jezdeca, če misli, da mu bo uspelo.
Čeprav ta predlog seveda karikira in zveni skrajno banalno, pa opozarja na
bistveno. Namreč na to, da je problem zahodnega sekundarnega diskurza predvsem
v napačnem razumevanju spoznavne poti, ki je lastna likovni ustvarjalnosti. Namesto
realizacije ima namreč v mislih idealizacijo. Če likovniku idealizirana »lepota« nekega
teoretskega sistema nikoli ne more biti pomembnejša od njegove realne vrednosti,
pa ravno obratno velja za teoretika kot je Danto. Danto si zato izmišljuje
hipotetične umetnine, ki jim očitno manjka razumevanje, kaj pomeni neko
konkretno artefaktičnost iz mesa in krvi ustvariti, narediti, realizirati. Da bi to
razumevanje pridobil, pa bi seveda moral artefaktičnost neke umetnine tudi zares
likovno narediti, namesto, da o njeni vlogi zgolj špekulira na »suhem«. Svoj
sekundarni diskurz bi moral torej preleviti v primarnega in likovnost poskušati
razumeti od znotraj.
Morda bi bilo pretirano pričakovati, da bi se teoretik zares postavil v vlogo
likovnika, sekundarni diskurz pa zares spremenil v primarnega. Vendar pa to lahko
stori vsaj … hipotetično. Prav to spoznanje pa postavi vlogo hipotetične umetnosti v
povsem novo luč. Hipotetična umetnost kot posebna oblika sekundarnega diskurza

bi namreč lahko ubrala tudi drugačno spoznavno pot kot jo ubere pri Dantu. Lahko
bi poskušala izhajati iz prednosti likovnega artefakta in primarnega diskurza ter na
temelju tega razviti razumevanja in spoznanja, ki se brez upoštevanja prednosti
objekta ne morejo razviti. Lahko bi bila torej odgôvorna in odgovórna do tistega, kar
prihaja pred njo, prav to pa bi ji posledično dalo nek drugačen smisel.
V taki perspektivi se zato odpre polje raziskovalnih možnosti hipotetične
umetniške ustvarjalnosti, nekakšnega hipotetičnega primarnega diskurza, ki pridobi svoj
legitimen smisel prav z ozirom na raziskavo narejeno v pričujoči disertaciji. V
zadnjem delu disertacije predstavljena metoda inter-aktivne likovne interpretacije je
namreč v prvi vrsti sicer namenjena likovnikom kot hermenevtikom, vendar pa
opozarja, da mora tudi hermenevtik na nek način postati kot likovnik, če želi vstopiti
v posamično naravo artefaktov in jo zares razumeti. Če bi to teoretiki, kakršen je
Arthur C. Danto tudi storili, potem gotovo ne bi postavljali tako nerealnih
umetnostnih tez in si izmišljali tako neživljenjskih hipotetičnih umetnin.
Po premisleku logičnih zmot, na katere sem naletel, ko sem pregledoval
Dantovo argumentiranje s pomočjo hipotetičnih umetnin, lahko zato ugotovim, da
hipotetične umetnine niso zavajajoče in slabe per se, kot se mi je na začetku
dozdevalo, pač pa so take le toliko, kolikor jih na tak način izrabi tisti, ki si jih
izmisli in jih uporabi v argumentaciji. Tako je v resnici sporen samo Dantov način
izrabe hipotetičnih umetnin, ne pa hipotetične umetnine kot take.
To je mogoče bolj natančno razumeti, če argumentacijo s hipotetičnimi
umetninami primerjamo z znanstveno argumentacijo. V kateri koli resni znanosti je
namreč nekaj povsem vsakdanjega in legitimnega, da se uporablja »navaden nič« za
argumentiranje

in

raziskovanje

določenih

znanstvenih

problemov.

Takim

izmišljotinam filozofija znanosti (še posebej modelna teorija) pravi modeli ali
specifično teoretski modeli. Toda »navaden nič« lahko služi kot model le, če zadosti
določenim zahtevam resne (to je odgôvorne/odgovórne) znanstvene argumentacije,
torej kriterijem, ki so potrebni, da lahko konstruiramo nekaj, kar logiki imenujejo
veljavni argument.647 Poenostavljeno rečeno je potrebno za veljaven oziroma dober
argument zadostiti dvema pogojema: kot prvič, morajo biti najprej njegove premise
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(eksplanans) ali dokazi sprejeti kot resnični; in drugič, te premise morajo biti nadalje
razvite v sklep (eksplanandum), ne da bi se zapletle v logične zmote (v jezikovne
nejasnosti, nerelevantnosti, nekonsistentnosti, krožnosti in nepotrjene domneve). 648
Ker se resničnost premis nanaša na vsebino argumenta, razvoj premis v sklepe brez
logičnih zmot pa na metodologijo argumenta, potem lahko rečem, da dober
argument ne sme biti vsebinsko in metodološko nevzdržen.
Glavni pogoj, da lahko nek dokaz v resni znanosti sprejmemo kot resničen, je
ta, da ga je možno verificirati v realnosti »našega sveta.« Znanstveni modeli v resni
znanosti zato ne morejo biti poljubno izmišljeni, pač pa moramo »/…/ izmed delnih
potencialnih modelov izbrati prav tiste, ki se ujemajo z realnostjo /…/«,649 to je tiste,
ki so, kot pravimo, empirično izpeljivi. To pomeni, da se mora nek model dati
uskladiti z prepoznanim in sprejetim »naravnim redom v našem svetu«. Ko skušajo
neke povsem teoretske konstrukcije (»navaden nič«) služiti kot resničen in zanesljiv
dokaz, se morajo zato najprej podrediti taki odgôvorni verifikaciji.
V modalni logiki so znanstveni modeli razumljeni tudi kot možni objekti, ki
bivajo in veljajo v t. i. možnih svetovih.650 Če želimo, da taki možni objekti veljajo
tudi za tisti možni svet, ki je »naš svet« in razložijo dogajanje v njem, potem jih
moramo uskladiti z naravnim redom našega sveta in jih konstruirati tako, da jih vanj
lahko apliciramo. Modele možnih svetov imamo torej za relevantne modele in
resnične dokaze samo, če jih lahko potrdimo tudi v realnosti »našega sveta«, če tega
ne moremo storiti, pa jih imamo za irelevantne modele in za neresnične dokaze.
Če neki modeli niso resnični, pa bi iz njih vseeno radi razvili argument, ki bi
sogovornika prepričal, potem se moramo zanašati na to, da bo metoda
argumentacije navidezno tako prepričljiva, da bomo argumentu verjeli. Prav to se
zgodi v iluzijah ali sofističnih ukanah. Ker Amesova soba ni resnična, ne more služiti
kot dokaz, na osnovi katerega bi bilo mogoče razviti dober argument v prid temu,
da so ljudje, ki jih kaže, zares različno veliki in ne različno oddaljeni. Kot tak dokaz
lahko zato služi le navidezno, ko nas uspe z metodo prezentacije zavesti, kot da je
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resnična — prav zato pa pravimo, da gre pri tem za utvaro ali iluzijo, za nekaj, kar nas
želi zavesti v zmotno prepričanje v nekem zavajajočem procesu argumentacije.
Kot je mogoče torej ugotoviti, je prav preverljivost (empirična izpeljivost)
modelov možnih svetov v realnosti »našega sveta« tista, ki nato tudi v nadaljevanju
prepreči, da bi se argumentacija izrodila v logične zmote, kot na primer v zmoto
krožnega sklepanja. Sklep je namreč krožen ravno zato, ker njegovih premis ni
mogoče potrditi zunaj teorije, znotraj katere so bile skonstruirane oziroma ker se
modeli ne morejo spustiti v realnost zunaj možnega sveta teorije.
Če s tega stališča modelne teorije in teorije možnih svetov pogledamo na
Dantove hipotetične umetnine, lahko ugotovimo, da v resnici niso nič drugega kot
irelevantni in neveljavni modeli. So umetnostne iluzije, ki nam jih skuša Danto v
toku argumentacije »prodati« kot zanesljive in veljavne. Problem Poljskega jezdeca iz
pralnega stroja je namreč prav v tem, da ga naše prepričanje o umetnosti ne more
sprejeti kot preverljivega v realnosti sveta zunaj Dantovega možnega umetnostnega
sveta (nekakšnega hipotetičnega umetnostnega sveta), saj ni v skladu s prepoznanim
naravnim redom v našem svetu. Oziroma, rečeno drugače, možni svet, v katerem bi
Poljski jezdec lahko nastal v pralnem stroju ni hkrati tudi naš svet. V nekem možnem
svetu ga je sicer hipotetično mogoče narediti v pralnem stroju, toda naravne
zakonitosti našega sveta onemogočajo, da bi se to zgodilo v našem svetu. Prav zato
pa mora Danto, če nas za vsako ceno želi prepričati v svoj prav, v svojem načinu
argumentiranja uporabiti sofistično ukano (torej nekakšno metodo iluzije), ki nas
kljub neresničnosti in celo nemožnosti dokazov zavede v resničnost njegovih tez.
Problem, na katerega hipotetična umetnina torej naleti, je problem, s katerim
se morajo soočiti vse oblike navadnih ničev, ki skušajo funkcionirati kot teoretski
modeli za potrjevanje znanstvenih teorij. To je metodološki problem vzpostavitve
odgôvorne relacije modelov do realnosti, torej njihove verifikacije. Z ozirom na to
postane očitno, da hipotetične umetnine niso slabi dokazi per se, pač pa so taki le, če
so konstruirani kot neveljavni modeli. Problem hipotetičnih umetnin, ki jih
srečamo v Dantovi teoriji, tako ni v tem, da so izmišljene, pač pa v tem, da so slabi
modeli, ki niso konstruirani v skladu z realnostjo in nas zato skušajo zavesti. To pa
na drugi strani tudi pomeni, da bi idealnemu dokazu, kot je hipotetična umetnina,
prav lahko verjeli, če bi ga lahko prepričljivo aplicirali v realnost.

č

Prav v odnosu do tega pa spoznanja pridobljena v disertaciji legitimirajo
hipotetično umetnost na nov način. Ker je primarni diskurz odgôvornosti do
realnosti zavezan eksistencialno, saj se lahko artefakt realizira le v odvisnosti do
naravnih zakonitosti »našega sveta«, lahko ustrezno zavedanje o njegovi artefaktni
naravi tudi v sekundarni diskurz vnese ustrezno argumentacijsko resnost. Zavest o
primarnem diskurzu torej vnese v sekundarni diskurz potrebno empirično
odgôvornost do realnosti, ki ga nato veže tudi takrat, ko si umetnine sam izmišljuje
za potrebe raziskovanja in verifikacije določenih umetnostnih problematik.
Hipotetične umetnine je torej mogoče v drugačnem, realnosti zavezanem
umetnostno teoretskem razglabljanju konstruirati tudi odgôvorno in odgovórno, to
je kot veljavne in resnične modele. Namen tako konstruirane hipotetične umetnosti
bi lahko opredelil kot nekakšno »testiranje meja« teorije, s katerim bi poskušal
teoretik preverjati verifikacijsko trdnost svojih lastnih teoretskih špekulacij.
Namesto tega, da bi hipotetični umetnik z izmišljanjem idealnih dokazov realnost
potvoril in jo podredil svoji teoriji, bi torej sledil strokovni odgovornosti in s
pomočjo hipotetičnih umetnin svojo teorijo in teoretsko raziskovanje preoblikoval
tako, da bi se približalo realnosti. Namen take hipotetične umetnosti zato ne bi bil
v konstruiranju idealnih umetnin (kot pravi Danto, »idealnih primerov za filozofske
namene«), ki bi služile v naprej zacementiranim teoretskim namenom, pač pa v
vzpostavitvi teoretskih modelov, ki bi nek umetnostnoteoretski problem, ki se v
teoriji vzpostavi, nazorno reflektirali v relaciji do realnih umetnin. Taka hipotetična
umetnost bi zato pokazala, do katere mere teorija nek umetnostnoteoretski
problem realistično razloži, kaj ji v razumevanju realnosti še manjka in kako mora
razširiti svoje meje, da bo realnost lahko zaobsegla, namesto, da bi realnost v svoje v
naprej postavljene meje umetno vsilila.
Refleksija načina, kako je mogoče take hipotetične umetnine konkretno
konstruirati v nekem hipotetičnem primarnem diskurzu – to je nekakšnem procesu
modeliranja hipotetičnih umetnin – seveda presega okvire pričujoče disertacije, vendar
pa je prav eno izmed potencialnih področij, v katerem se odpirajo nove možnosti
raziskovanja v naravo odnosa med primarnim in sekundarnim diskurzom.651
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Sl. 41. Raffaello Sanzio da Urbino, Sikstinska madona (detajl), 1512–1514, olje na platnu,
265 × 196 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden (Na:
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/raphael/5roma/2/03sisti2.html, 7. maj
2010.); kopija, neznani avtor.

Sl. 42. Členitev na dve likovni jezikovni ravni: primarna in sekundarna.
Sl. 43. Ravni likovnega jezika. Prirejeno po: Milan Butina, Slikarsko mišljenje,
Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995, s. 221.
Sl. 44. Generativna gramatika likovnega jezika.
Sl. 45. Relacija likovni jezik – likovni slog.
Sl. 46. Henri Matisse, Pariški ples (Le danse de Paris), 1932–1933, olje na platnu, leva:
339,7 × 441,3 cm, sredina: 355,9 × 503,2 cm, desna: 338 × 439,4 cm, Barnes
Foundation, Merion, Philadelphia. V: Barnes Foundation, Great French
Paintings From The Barnes Foundation: Impressionist, Post-impressionist, and Early
Modern, New York: Knopf, 2008, s. 276–277.
Sl. 47. Henri Matisse, Pariški ples, 1. verzija, 1931–1933, olje na platnu, leva: 340 × 387
cm, sredina: 355 × 498 cm, desna: 333 × 391 cm, Musée d'Art Moderne de la
Ville de Paris, Pariz. V: Barnes Foundation, Great French Paintings From The
Barnes Foundation: Impressionist, Post-impressionist, and Early Modern, New York:
Knopf, 2008, s. 282–283.
Sl. 48. Bouleaujeva analiza slike Pariški ples. V: Charles Bouleau, The Painter's Secret
Geometry. A Study of a Composition in Art, London: Thames and Hudson, 1963,
s. 227.
Sl. 49. Piero della Francesca, Bičanje Kristusa, ok. 1455, olje in tempera na lesu, 59 × 82
cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino. Na: http://www.wga.hu/framese.html?/html/p/piero/francesc/flagella.html, 10. maj 2010.
Sl. 50. Likovni aksiomatski sistem. Prirejeno po: Jožef Muhovič, Anatomija
slikarskega stila: Likovna umetnost in aksiomatska metoda, v: Jaka Bonča
(ur.), Kje je likovna teorija: zbornik referatov simpozija v počastitev spomina na
profesorja Milana Butino, Ljubljana, 3.–4. februar 2000, Ljubljana: Visoka
strokovna šola slikarstva, 2000, s. 44.
Sl. 51. Aksiomatizacija Mondrianovega slikarstva.
Sl. 52. Dve identiteti človekovih dejanj.
Sl. 53. Guernica, faze 1–4, fotografirala Dora Maar. Na:
http://users.erols.com/ries/article2007AG.htm, 11. maj 2010.
Sl. 54. Henri Matisse, Skice za Pariški ples, 1932, Barnes Foundation, Merion,
Philadelphia. V: Barnes Foundation, Great French Paintings From The Barnes
Foundation: Impressionist, Post-impressionist, and Early Modern, New York:
Knopf, 2008, s. 289–290.
Sl. 55. Masaccio, Križanje, 1426, tempera na lesu, 83 × 63 cm, Museo e Gallerie
Nazionali di Capodimonte, Neapelj. Na:
http://www.wga.hu/html/m/masaccio/pisa/crucifix.html, 13. maj 2010.
Sl. 56. Masaccio, Sveta trojica, freska, 1427–1428, freska, 667 × 317 cm, Santa Maria
Novella, Firence. Na: http://www.wga.hu/html/m/masaccio/trinity/trinity.html, 13.
maj 2010.

Sl. 57. Antonello da Messina, Križanje, 1475, tempera na lesu, 52,5 × 42,5 cm,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. Na:
http://www.wga.hu/html/a/antonell/crucifiz.html, 13. maj 2010.
Sl. 58. Matthias Grünewald, Križanje, del Isenheimskega oltarja, 1515, olje na lesu, 269
× 307 cm, Musee d'Unterlinden, Colmar. Na:
http://www.wga.hu/html/g/grunewal/2isenhei/1view/1view1c.html, 13. maj 2010.
Sl. 59. Jacopo Tintoretto, Križanje, 1568, olje na platnu, 341 × 371 cm, San Cassiano,
Benetke. Na: http://www.wga.hu/cgibin/highlight.cgi?file=html/t/tintoret/3_1560s/6cassia2.html&find=crucifixion, 13. maj
2010.
Sl. 60. Jacopo Tintoretto, Križanje, 1565, olje na platnu, 536 × 1224 cm, Scuola Grande
di San Rocco, Benetke. Na:
http://www.wga.hu/html/t/tintoret/3b/1albergo/2/4cruci.html, 13. maj 2010.
Sl. 61. Emil Nolde, Križanje, 1912, olje na platnu, 220,5 × 193,5 cm, Nolde-Stiftung
Seebull, Neukirchen. Na:
http://www.artchive.com/artchive/N/nolde/crucifixion.jpg.html, 13. maj 2010.
Sl. 62. Paul Gauguin, Rumeni Kristus, 1889, olje na platnu, 92,1 × 73,4 cm, AlbrightKnox Art Gallery, Buffalo, NY. Na:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yellow_Christ.jpg, 13. maj 2010.
Sl. 63. Marc Chagall, Belo križanje, 1938, olje na platnu, 153 × 140 cm, The Art
Institute of Chicago, Chicago. Na:
http://www.artchive.com/artchive/C/chagall/white.jpg.html, 13. maj 2010.
Sl. 64. Andres Serrano, Kristus v urinu (Piss Christ), 1987, fotografija, 101,6 × 76 cm,
Stux Gallery, New York. Na:
http://www.artnet.com/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=397005200C12F47915A0F
D562683A747, 13. maj 2010.
Sl. 65 a, b. Lingvistični trikotnik. Prirejeno po: Milan Butina, Slikarsko mišljenje,
Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995, s. 214–215; Jožef Muhovič, Likovna
umetnost kot področje semiotične artikulacije, v: Anthropos, XXVII, 5–6,
1995, s. 148.
Sl. 66. René Magritte, To ni pipa (Ceci n'est pas une pipe), 1928–1929, olje na platnu, 63,5
× 94 cm, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles. Na:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MagrittePipe.jpg, 17. maj 2010.
Sl. 67. René Magritte, Ključ do sanj, 1930, olje na platnu, 81 × 60 cm, privatna zbirka.
Na:
http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/Chirico_Ernst_Magritte_Balthus/
CEMB_strozzi_10_11.htm, 17. maj 2010.
Sl. 68. Kaos – red – vzorec. Shema vzeta po: Jožef Muhovič, Uvod v likovno logiko I,
II, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1986, s. 229; Sličice vzete po: Carsten
Bresch, Zcwischenstufe Leben: Evolution ohne Ziel?, München/Zürich: R. Piper &
Co. Verlag, 1977, s. 57–68.

Sl. 69. Andy Goldsworthy, 1983_152, oktober 1983, vzorec iz bezgovih listov (rob je
narejen tako, da so listi enake velikosti, a različne barve razrezani na dvoje,
nato pa spojeni v dvobarvni kombinaciji), Helbeck, Cumbria. Na:
http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02735, 13. maj 2010.
Sl. 70. Andy Goldsworthy, 1986_100, november 1986, listi platane, Glasgow, Lanarkshire.
Na: http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/images/l/ag_03687.jpg, 13. maj 2010.
Sl. 71. Henri Matisse, Pogovor, 1908–1912, olje na platnu, 177 × 217 cm, Eremitaž, St.
Petersburg. Na: http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/fullSize.
mac/fullSize?selLang=English&dlViewId=J5ZGMMING$4ICDMK&size=big&selCa
teg=picture&dlCategId=MJNTUIJ7RPBSM8L0&comeFrom=quick, 13. maj 2010.
Sl. 72. Neznani avtor, Sprevod mučencev, pred 526, San Apollinare Nuovo, Ravenna.
Na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_von_San_Apollinare_Nuovo_
in_Ravenna_001.jpg, 13. maj 2010.
Sl. 73. Andy Warhol, Pločevinke Campbell's juh, 1962, sintetični polimer na 32 platnih,
vsaka: 50,8 × 40,6 cm, The Museum of Modern Art, New York. Na:
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79809, 13. maj 2010.
Sl. 74. Henri Matisse, Ležeči akt in mala afriška preproga, 1935, tuš na papirju, 38,8 × 50,7
cm, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, Pariz. V:
Henri Matisse, Figure Color Space, Dusseldorf: Hatje Cantz Verlag, 2006.
Sl. 75. Johannes Vermeer »van Delft«, Umetnik v ateljeju (Umetnost slikarstva), 1665–
1666, olje na platnu, 120 × 100 cm, Kunsthistorisches Museum, Dunaj. Na:
http://www.wga.hu/html/v/vermeer/03c/25artpa.html, 18. maj 2010.
Sl. 76 a, b. Perspektivične projekcije.
Sl. 77 a–c. Edgar Mueller, Izbruh lave, 9.–10. avgust 2008, akril na asfaltu, Geldern. Na:
http://www.metanamorph.com/displayimage-album,5,pos,2,3D%20Pavement%20
Art-Lava%20Burst-help.html#image, 23. maj 2010.
Sl. 78. Maurits Cornelius Escher, Ribe.
Sl. 79 a–c. Analiza Rib 1.
Sl. 80 a, b. Analiza Rib 2.
Sl. 81. Paul Cézanne, Velike kopalke, 1906, olje na platnu, 210,5 × 250,8 cm,
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. Na: http://arthistory.about.com/od/
from_exhibitions/ig/cezanne_and_beyond/cab_pma_09_09.htm, 23. maj 2010; Analiza
slike Velike kopalke.
Sl. 82 a, b. Max Beckmann, Kristus in Pilat, 1946, litografija, plošča 15 iz cikla Dan in
sanje, odtis: 34 × 27 cm, The Saint Louis Art Museum, St. Louis. Na:
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4176421, 24. maj
2010; Analiza slike Kristus in Pilat.
Sl. 83. Janez Lenassi, Spomenik NOB, 1965, armiran beton, Ilirska Bistrica. Na:
http://www.gpn.kranj.si/nagrade/dela/00068s.htm, 24. maj 2010.

Sl. 84. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Anatomija dr. Tulpa, 1632, olje na platnu,
169,5 × 216,5 cm, Mauritshuis, Haag. Na: http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.
cgi?file=html/r/rembran/painting/group/anatomy.html&find=anatomy, 23. maj 2010.
Sl. 85. Organizacija točk pozornosti v Anatomiji dr. Tulpa po F. Molnarju. V: François
Molnar, The Unit and the Whole: Fundamental Problem of the Plastic Arts,
v: Gyorgy Kepes (ur.), Module Symmetry Proportion, London: Studio Vista,
1966, s. 215.
Sl. 86 a, b. Analiza slike Anatomija dr. Tulpa po C. Bouleauju. V: Charles Bouleau,
The Painter's Secret Geometry. A Study of a Composition in Art, London: Thames
and Hudson, 1963, s. 185.
Sl. 87. Formalni model Anatomije v referenci na princip dinamične simetrije.
Povzeto po predavanjih prof. dr. Jožefa Muhoviča na ALUO.
Sl. 88. Henri Matisse, Ples, 1909–1910, olje na platnu, 260 × 391 cm, Eremitaž, Sankt
Petersburg. Na: http://www.hermitagemuseum.org/fcgibin/db2www/fullSize.mac/fullSize?selLang=English&dlViewId=C4964LK4RTCTN
Q19&size=big&selCateg=picture&dlCategId=FJ03FPM9BSK1VH$%2B40&comeFr
om=quick, 24. maj 2010.
Sl. 89. Henri Matisse, Glasba, 1910, olje na platnu, 260 × 389 cm, Eremitaž, Sankt
Petersburg. Na: http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/fullSize.mac/
fullSize?selLang=English&dlViewId=K%2B23C39CXSGTFWQT4B&size=big&selCate
g=picture&dlCategId=Q05%2B23$M6NK9Q71NEM&comeFrom=quick, 24. maj 2010.
Sl. 90. Analiza barvne strukture.
Sl. 91. Analiza linij.
Sl. 92. Svetlostna analiza.
Sl. 93 a, b. Detajli figur.
Sl. 94 a, b. Detajla površine.
Sl. 95. Analiza prostorskih planov.
Sl. 96 a–c. Analiza prostorskih ključev.
Sl. 97. Prekinitev principa podobnosti po barvi.
Sl. 98 a, b. Analiza kompozicijskega toka.
Sl. 99 a, b. Analiza kompozicije Plesa.
Sl. 100 a–c. Analiza kompozicije Plesa.
Sl. 101 a, b. Analiza kompozicije Glasbe.
Sl. 102. Motivacijska enačba. Prirejeno po: David C. McClelland, Human Motivation,
Cambridge: Cambridge University Press, 1987, s. 8.
Sl. 103. Osnovna shema izkustvenega učenja. V: Colin Beard, John P. Wilson,
Experiential Learning. A Best Practice Handbook for Educators and Trainers,
London/Philadelphia: Kogan Page, 2006, s. 17–19.
Sl. 104. Model celovitega izkustvenega učenja.

Sl. 105. Kolbov model učenja. V: David A. Kolb, The Experiential Learning: Experience as
the Source of Learning and Development, New Jersey: Prentice-Hall, 1984, s. 31.
Sl. 106.Likovno učenje.
Sl. 107. Michelangelo Merisi da Caravaggio, Polaganje v grob, 1602–1603, olje na platnu,
300 × 203 cm, Pinacoteca Vaticana, Vatikan. Na: http://www.wga.hu/cgibin/highlight.cgi?file=html/c/caravagg/07/37depos.html&find=tomb, 28. maj 2010.
Sl. 108.Peter Paul Rubens, Polaganje v grob, 1611–1612, olje na lesu, 88,3 × 66,5 cm,
National Gallery of Canada, Ottawa. Na: http://www.wga.hu/cgibin/highlight.cgi?file=html/r/rubens/10religi/10religi.html&find=tomb, 28. maj 2010.
Sl. 109.Rembrandt, Objokovanje mrtvega Kristusa, 1635, olje na papirju in platnu,
pritrjeno na leseno ploščo, 31,9 × 26,7 cm, National Gallery, London. V:
Robert Hughes, Frank Auerbach, Frank Auerbach, London: Thames &
Hudson, 1992.
Sl. 110. Frank Auerbach, Študija po Rembrandtu II, 1961, olje na plošči, 180,3 × 121,9 cm,
privatna zbirka. V: Robert Hughes, Frank Auerbach, Frank Auerbach, London:
Thames & Hudson, 1992.
Sl. 111. Diego Velázquez, Las Meninas, 1656, olje na platnu, 318 ×276 cm, Museo del
Prado, Madrid. Na: http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi?file=html/v/velazque
/08/0802vela.html&find=meninas, 28. maj 2010.
Sl. 112. Pablo Picasso, Las Meninas. Po Velázquezu. 1957, olje na platnu, 161 × 129 cm,
Museo Picasso, Barcelona. Na: http://search.it.online.fr/covers/wpcontent/meninaspicaso.jpg, 28. maj 2010.
Sl. 113. Eduard Manet, Zajtrk na travi, 1862–1863, olje na platnu, 208 × 265.5 cm,
Musée d'Orsay, Paris. Na:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%89douard_Manet__Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe.jpg, 28. maj 2010.
Sl. 114. Sir Anthony Caro, Zajtrk na travi II, 1989, jeklo, 97 × 187 × 252 cm, Tate
Gallery, London. Na:
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=26934&searchid=22490&tabvie
w=image, 28. maj 2010.
Sl. 115. Gérard Rancinan, Les Ménines, 2009, fotografija, 95 × 125 cm, La Galerie
Brugier-Rigail, Pariz. Na: Slika vzeta po:
http://www.artpartnergalerie.com/911.htm, 28. maj 2010.
Sl. 116. Michelangelo Buonarotti, Stvarjenje Adama, 1510, freska, 280 × 570 cm,
Cappella Sistina, Vatikan. Na: http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi?file
=html/m/michelan/3sistina/1genesis/6adam/06_3ce6.html&find=creation, 28. maj 2010.
Sl. 117. Paul Cézanne, Tihožitje z jabolki in pomarančami, 1895–1900, olje na platnu, 73 ×
92 cm, Musée d'Orsay, Pariz. Na:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_179.jpg, 28. maj 2010.

Sl. 118. Strukturna analiza Ittnovega študenta. V: Johannes Itten, Rainer Wick (ur.),
Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988.
Sl. 119. Paul Cézanne, Gustave Geffroy, 1895–1896, olje na platnu, 110 × 89 cm, Musée
d'Orsay, Pariz. Na: http://www.harpers.org/media/image/blogs/misc/cezannegustave-guffroy.jpg, 28. maj 2010.
Sl. 120–122. Strukturne analize Ittnovih študentov. V: Johannes Itten, Rainer Wick
(ur.), Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988.
Sl. 123. Hans Burgkmair, Križanje z Marijo, Marijo Magdaleno in sv. Janezom, 1519, olje
na lesu, 179 × 166 cm, Alte Pinakothek, München. Na:
http://www.wga.hu/html/b/burgkmai/crucifix.html, 29. maj 2010.
Sl. 124. Občutenjska interpretacija Ittnovega študenta. V: Johannes Itten, Rainer
Wick (ur.), Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988.
Sl. 125. Hans Memling, Angeli glasbeniki (leva plošča), 1480, olje na les, 165 × 230 cm,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. Na:
http://www.wga.hu/html/m/memling/3mature4/26nomus3.html, 29. maj 2010.
Sl. 126. Občutenjska interpretacija Ittnovega študenta. V: Johannes Itten, Rainer
Wick (ur.), Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988.
Sl. 127. Matthias Grünewald, Križanje, 1523–24, olje na les, 193 × 152,5 cm, Kunsthalle,
Karlsruhe. Na: http://www.wga.hu/html/g/grunewal/4/2crucif.html, 29. maj 2010.
Sl. 128. Občutenjska interpretacija Ittnovega študenta. V: Johannes Itten, Rainer
Wick (ur.), Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988.
Sl. 129 a–e. Johannes Itten, Analize starih mojstrov, 1921. V: Johannes Itten, Rainer
Wick (ur.), Bildanalysen, Ravensburg: Otto Maier, 1988.
Sl. 130. Globinska raven inter-aktivne likovne interpretacije.
Sl. 131. Proces metode inter-aktivne likovne interpretacije.
Sl. 132 a, b. Vsaka: Jurij Selan, Interpretacije po sliki Ples, 2008, izrezanka, 30 × 40 cm,
avtorjeva last.
Sl. 133. Rembrandt, Snemanje s križa, 1633, olje na lesu, 89,4 × 65,2 cm, Alte
Pinakothek, München. Na: http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/sammlung
/rundgang/rundgang_inc.php?inc=bild&which=6705, 29. maj 2010.
Sl. 134 a, b. Vsaka: Jurij Selan, Študija po R., 2006, akril na papirju, 30 × 50 cm,
avtorjeva last.
Sl. 135 a, b. Jurij Selan, {R, R}, 2006, akril in olje na platnu, diptih: 2 × (120 × 100 cm),
privatna last.
Sl. 136 a–i. Vsaka: Jurij Selan, Transformirati R. 1 – 9, iz cikla: Transformirati
Rembrandta, 2006, litografija, odtis: 30 × 40 cm, papir: 50 × 70 cm.
Sl. 137. Jurij Selan, {R, R, R}, 2006, mešana tehnika na platnu, 200 × 300 cm, avtorjeva last.
Sl. 138. Claude Monet, Zeleni odsevi, 1920–1926, olje na platnu, 200 × 850 cm, Musée
de l Orangerie, Pariz. Na: http://www.interagir.com/?entryID=68, 29. maj 2010.

Sl. 139 a, b. Vsaka: Špela Fabjan, Interpretacije po sliki Zeleni odsevi, 2009, akril na
kartonu, ok. 40 × 50 cm. V: Špela Fabjan, Formalna likovna analiza: Claude
Monet, Zelena refleksija. Seminarska naloga pri predmetu »Osnove oblikotvornosti«,
Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za likovno
pedagogiko, 2009 (interna oddelčna publikacija).
Sl. 140 a, b. Vsaka: Špela Fabjan, Interpretacije po sliki Zeleni odsevi, 2009, akril na
karton, ok. 25 × 100 cm. V: Špela Fabjan, Formalna likovna analiza: Claude
Monet, Zelena refleksija. Seminarska naloga pri predmetu »Osnove oblikotvornosti«,
Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za likovno
pedagogiko, 2009 (interna oddelčna publikacija).
Sl. 141. Joan Miró, Materinstvo, 1924, olje na platnu, 92,1 × 73,1 cm, National Galleries
of Scotland, Edinburgh. Na:
http://www.nationalgalleries.org/collection/online_az/4:322/result/0/8720?initial=M&
artistId=3352&artistName=Joan%20Mir%C3%B3&submit=1, 30. maj 2010.
Sl. 142 a–f. Vsaka: Petra Prosen, Interpretacije po sliki Materinstvo, 2010, ok. 30 × 20
cm. V: Petra Prosen, Formalna likovna analiza: Joan Miró, Materinstvo.
Seminarska naloga pri predmetu »Osnove oblikotvornosti«, Ljubljana: Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za likovno pedagogiko, 2010 (interna
oddelčna publikacija).
Sl. 143 a–r. Vsaka: Petra Prosen, Interpretacije po sliki Materinstvo, 2010, ok. 30 × 20
cm. V: Petra Prosen, Formalna likovna analiza: Joan Miró, Materinstvo.
Seminarska naloga pri predmetu »Osnove oblikotvornosti«, Ljubljana: Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za likovno pedagogiko, 2010 (interna
oddelčna publikacija).
Sl. 144.David Nash, Kocka iz jesenovih vej (Ash Branch Cube), 1988–1989, jesenov les.
Na: http://www.genetologisch-onderzoek.nl/wp-content/image_upload/david-nash.jpg,
30. maj 2010.
Sl. 145 a–c. Vsaka: Veronika Pezdirc, Interpretacije po delu Kocka iz jesenovih vej, 2010,
veje jablane in bukve, različne velikosti: leseni okvir (a) ok. 30 × 30 cm, (b) ok.
50 × 50 cm, (c) ok. 20 × 20 cm. V: Veronika Pezdirc, Formalna likovna analiza:
David Nash, Ash Branch Cube. Seminarska naloga pri predmetu »Osnove
oblikotvornosti«, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek
za likovno pedagogiko, 2010 (interna oddelčna publikacija).
Sl. 146 a, b. Vsaka: Polona Logar, Interpretacija po sliki Ženska z zeleno črto, 2009, ok. 30
× 20 cm. V: Polona Logar, Formalna likovna analiza: Henri Matisse, Madame
Matisse. Seminarska naloga pri predmetu »Osnove oblikotvornosti«, Ljubljana:
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za likovno pedagogiko,
2009 (interna oddelčna publikacija).

— Vsi citati tujih avtorjev, ki niso vzeti iz slovenskih prevodov njihovih del, so
plod mojega prevajanja, zato jih je potrebno tako tudi jemati.
— Z ozirom na naravo disertacije so uporabljeni viri v bibliografiji razdeljeni
glede na pomembnost, ki jo imajo za disertacijo: primarni ali glavni so tisti,
ki pomagajo graditi vsebinsko hrbtenico disertacije, so zato večkrat citirani
in posledično zanjo tudi neobhodno potrebni; sekundarni ali pomožni pa so
tisti, ki vsebine, razgrnjene v disertaciji, dodatno osvetljujejo in tako ali
drugače dopolnjujejo. Posebej pa so navedeni tudi viri, ki so dostopni zgolj
na internetu (medmrežni viri).
— V kolikor vir, ki je uporabljen v disertaciji in je naveden v bibliografiji, ni v
izvirniku in/ali v prvi izdaji, sta izvirni naslov in/ali letnica prve izdaje
navedena v oklepaju poleg naslova reference.
— Viri shem in slikovnih reprodukcij so navedeni v slikovnem gradivu. Kjer
izvor reprodukcije ni naveden, sem avtor sam oz. izvora nisem mogel
identificirati.
— Kratica JS (Jurij Selan) označuje opombo avtorja pri citatih.

V skladu s 176. členom Statuta Univerze v Ljubljani spodaj podpisani as. Jurij Selan,
akademski slikar, izjavljam, da sem avtor doktorske disertacije z naslovom Likovna
umetnost med primarnim in sekundarnim diskurzom.

Ljubljana, 16. september 2010
Jurij Selan

