
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor:                                                                                                                          

Mirko Bratuša, izr. prof.                                                                                              

Kandidatka:  

Sonja Miklaužič 

Somentorica: 

dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, doc. 

Ljubljana, maj 2012 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA LIKOVNO PEDAGOGIKO 

KIČ 
DIPLOMSKO DELO 



 
 

 

POVZETEK 

 

Cilj diplomske naloge je dokazati nezmožnost dokončnega definiranja kiča, ne glede na 

katero klasifikacijo se opremo. Vsaka dokončna definicija tega pojava se vedno znova izjalovi, 

saj je preživetvena dialektika kiča izjemno kompleksna in jo je potrebno zaobjeti s širšega 

estetsko - družbenega konteksta, da se lahko vsaj malo približamo logiki njegovega 

funkcioniranja. 

V likovnoteoretičnem delu diplomske naloge so izpostavljeni različni vidiki preučevanja kiča, 

njegovo pojmovanje v teoretskih diskurzih avtorjev, ki so mu pogosto pristopali iz 

diametralno nasprotnih izhodišč.  

Ali je kič predmet kot tak, ali je to odnos človeka do predmeta, ali je nosilec kiča sam 

subjekt? Različni avtorji podajajo različne definicije in rešitve, ki vse bolj ali manj nihilistično 

zapadejo v tezo, da je kič neulovljiv pojem, ki ga je izjemno težko definirati, kar je po drugi 

strani tudi njegova vitalna moč. Izpostavljen je tudi problem okusa in nekatere definicije v 

zgodovini estetike, saj se kič pogosto poenostavljeno istoveti in odpravlja s pojmom manjka 

dobrega okusa. Izkaže se, da je problem že v osnovi precej bolj kompleksno zasnovan. 

V likovno - raziskovalnem delu je predstavitev Kulkove teorije, ki postavlja vprašanje ali je 

pop art rehabilitacija kiča v umetnosti ali gre tudi tukaj za lucidno preživetveno strategijo 

kiča znotraj umetnosti. Ob Kulkovi teoriji se pojavi optimistična teza, ki se zoperstavi 

vsemogočni prisotnosti kiča v vsakdanjem življenju in umetnosti in mu poreže njegov 

vehementen zagon ter ga postavi v določene okvirje, ki jih kič ne more prestopiti in so 

dostopni zgolj in samo področju umetnosti.  

Predstavljeno bo tudi likovno delo avtorice diplome, ki v njem poskuša zajeti nekaj različnih 

vidikov kiča in ga interpretirati na svoj način. 

V sklopu pedagoško raziskovalnega dela je bila likovna naloga izvedena na Srednji frizerski 

šoli Ljubljana, kjer že leta poučuje. Dijaki so zasnovali pričeske na temo kiča in dve najbolj 

izvirni dejansko izvedli ter prikazali na revijalnem prikazu. 

 

Ključne besede: kič, okus, camp, gadget, pop art  

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to demonstrate the impossibility of a finite definition of kitsch 

regardless of its classification. Any final definition of this phenomenon inevitably falls 

through due to the highly complex dialectics of survival of kitsch. The kitsch, therefore, 

needs to be regarded from a broader aesthetical and social context in order for us to begin 

to comprehend the logic of its function.  

The theoretical part tackles different approaches to the study of kitsch, the notion of kitsch 

through various authors whose approaches are often diametrically opposed in their 

theoretical discourse.  

Is kitsch an object per se, is kitsch one's attitude to the object or does the subject itself carry 

the qualities of kitsch? Different authors provide different definitions and answers most of 

which nihilistically fall into a hypothesis that kitsch is virtually impossible to define. The 

elusive quality of kitsch, however, seems to be, at the same time, its main strength. The 

thesis also discusses the issue of taste and its assigned definition in the history of aesthetics, 

since kitsch has been simplistically equated with and dismissed by the lack of taste.  As it 

turns out the problem is more complex than that. 

The research part presents Tomas Kulka's theory which poses a question whether pop art 

presents the rehabilitation of kitsch in art or it presents an original survival strategy of kitsch 

within art.  Kulka’s theory also includes an optimistic thesis which defies the omnipresence 

of kitsch in everyday life and art. Moreover, it kills its vehement momentum and frames 

kitsch within limits that kitsch cannot cross and are accessible to art only. 

In the practical part the author aims to present through her work her own perspective of 

kitsch and offers her own interpretations of the phenomenon.   

The research and pedagogical part was carried out at Secondary Hairdressing School 

Ljubljana where the author has been teaching for several years. The students were asked to 

design hairstyles after being presented with the notion of kitsch. Two most original hairstyles 

were selected and then staged in a hairstyling fashion show. 

Key words: kitsch, taste, camp, gadget, pop art 
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1. UVOD 

 

 

V diplomskem delu se bom posvetila raziskovanju kiča. Kič je beseda, ki jo vse prepogosto 

uporabljamo, ne da bi se zavedali, kaj pravzaprav nosi v sebi. V vsakdanji rabi ima kič 

vsekakor negativen prizvok, če odmislimo hipne pozerske trende v modi in umetnosti, ki ga 

vsake toliko potegnejo iz naftalina ter ga za krajše časovno obdobje postavijo na piedestal, a 

ga čez kratek čas iz njega spet neusmiljeno zabrišejo. Običajno ga enačijo s slabim okusom, 

sentimentalnimi čustvi ipd. 

Ob preučevanju različnih avtorjev, ki so se ukvarjali s tem pojavom, je moč zaslediti, da gre za 

precej bolj kompleksen pojav, kot se zdi na prvi pogled.  

Gre za fenomen, ki vseskozi prežema življenje sodobnega človeka. Na nas ima močan vpliv, ki 

se ga niti pretirano ne zavedamo. Vizualne fascinacije, s katerimi nas posiljuje digitalna doba, 

pretočnost informacij in vsa marketinška navlaka današnjega časa so kiču predvsem v prid. 

A od kje potem vsa nemoč teorije, da bi mu prišla do dna in ga ukalupila v nekakšen smiseln 

sistem? 

Kič je pojav, ki sega v vse pore družbenega življenja. Njegova vitalna moč je v njegovi 

prilagodljivosti in spremenljivi naravi. Zaradi teh njegovih esencialnih lastnosti je težko o 

njem postavljati resne sodbe. Večina teoretikov zajame v svojih raziskavah zgolj posamezne 

vidike.  

Namen diplomske naloge torej ne more biti iskanje dokončne definicije kiča, ki najbrž niti ni 

možna, temveč osvetliti posamezne aspekte najbolj vidnih teoretikov, ki so kiču resno 

posvetili velik del svojih raziskovanj.  
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2.0  LIKOVNO - TEORETIČNI DEL 

 

2.1 RAZLIČNI PRISTOPI K PREUČEVANJU KIČA 

Kič je izjemno partikularen pojav, kar se posledično odraža v njegovih načinih preučevanja. 

Nekateri avtorji skušajo zajeti objektivne značilnosti kič predmetov, načine in materiale iz 

katerih so narejeni, spet drugi iščejo odgovor v odnosu človeka do stvari, tretji v njegovem 

družbenem izvoru in četrti preučujejo človeka, kič – uporabnika in njegove specifične 

subjektivne lastnosti, ki bazirajo v nezadovoljstvu, negotovosti in različnih nevrotičnih 

nagnjenjih. 

Njihove trditve niso tako zelo redko med sabo izključujoče, vsi pa se strinjajo, da je kič 

fenomen, ki je izredno prilagodljiv vsaki družbeni situaciji, subjektu ali objektu in da ga je 

skoraj nemogoče ukalupiti v sistem, ki bi nazorno prikazoval njegove značilnosti. Od tod 

izvira razpršenost raziskav, ki pa vsaka zase vendarle da določene odgovore, ki nam nudijo 

vpogled v bistvena določila tega pojava.  

Kič je inferioren do umetnosti, vendar ima veliko vitalnih razlogov za obstoj. O njemu se torej 

lahko razmišlja širše. Kot o določenem življenjskem stališču in obnašanju. 

V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj bistvenih načinov in avtorjev, ki z različnega aspekta 

preučujejo ta fenomen. 

2.2 OBJEKTIVISTI IN RELATIVISTI  

Na začetku  predstavljanja različnih  pristopov preučevanja, bi bilo smiselno predstaviti Ivana 

Fochta, ki poskuša v svojem delu Skrivnost umetnosti zajeti vse razdrobljene smeri 

preučevanja in jih združiti v dve smeri: objektivizem in relativizem. 

Objektivisti zagovarjajo tezo, da je nekaj kič, šund, trivialno in na drugi strani, da je nekaj 

umetnost na osnovi sebstva in lastne substance, torej umetnost ali kič na sebi, za sebe. 

Relativisti pa zagovarjajo tezo, da umetnost in kič postaneta to kar sta na osnovi specifične 

funkcije, ki jo dobita v določeni družbi ali  jo v določenem  kulturnem krogu izvajata. 
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Vodilni relativist Hollander trdi, da kič ni nekaj, kar postane to zaradi svojih objektivnih 

formalnih lastnosti, marveč se zgodi zaradi delovanja v možganih konzumenta. To pomeni, 

da se za vsako trditvijo, da je nekaj kič, skriva določena estetska oziroma teoretično – 

umetniška pozicija. (Focht, 1976) 

2.2.1 Značilnosti kiča iz aspekta relativistov 

Relativisti pripišejo kiču tri temeljne značilnosti, ki so vselej prisotne in je na njihovi osnovi 

možno ločiti, kdaj gre za kič in kdaj za umetnost:  

- pretencioznost 

- imitacija 

- občudovanje motiva 

Focht navede primer: »Če si nekdo želi postaviti v svojem vrtu srednjeveški grad, ni 

popolnoma jasno, zakaj bi bila takšna ideja slaba. Kaj pa pravzaprav ločuje ta grad od slik 

Joosea de Mompera, ki je v zgodnjem 17. stoletju slikal podobne stvari?« (Ibidem, str. 163) 

»Ni problem ideja sama, problem je pretencioznost in pomanjkanje občutka za mero. Kič ima 

vedno pretirano mero pretencioznosti, ki teži k umetnosti. Vedno obstaja ta razkorak med 

željo in možnostjo. Ko te pretenzije ni, tudi ni priložnosti govoriti o kiču.« (Ibidem, str. 164) 

Gre za težnjo po imitaciji, oponašanju že videnega. Ti znaki so vselej tisti, ki kažejo na 

trivialnega duha. 

Momperjevo slikarstvo pa je kičasto ne le zato, ker producira po istem receptu, marveč zato, 

ker je pretirano sentimentalen, ker vztraja na lažni vznemirjenosti dramatike v naravni 

sceneriji, zato ker je to skrajni cilj njegove umetnosti. Ni prostora za transcedenco, saj avtor 

vztraja na ganljivosti narave kot take. Motiv sam podtakne kot umetniško dejanje. Zbira t.i. 

velike teme in hoče, da govorijo same zase, tj. da teme fungirajo v imenu umetniške vsebine. 

To je torej tretja ključna lastnost kiča, ki je verjetno tudi najbolj množična: prepuščanje plazu 

samega objektivnega dogajanja, ko umetnik pusti, da drastični primeri iz življenja opravijo 

delo namesto njega in publiko ganejo do solz. Gre za občudovanje motiva.  (Moles, 1973) 
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Joos de Momper: Antropomorfna pokrajina, 1564 -  1635 

 

2.2.2 Značilnosti kiča iz aspekta objektivistov 

Gre za tezo o kvaliteti, ki je s tradicijo prirasla ob določen fenomen. Efekti so brez temelja, ki 

se pokažejo že na samem materialu, so prazne geste, pretenciozni patos, vse to kar so 

temeljne značilnosti kiča. 

Vse te značilnosti so inherentne kiču in v njega objektivno - estetsko vgrajene.  

Dalhaus je mnenja, da je jasno kaj je kič in kaj ni. Predmet ne bo postal kičast, če bo k njemu 

pristopil kič - človek, ampak bo takšen že sam po sebi. Kič – človek pomeni nekoga, ki 

percepira na pretirano sentimentalen način.  

Focht je mnenja, da obstaja 8 značilnosti kiča, ki se pokažejo, ko se upošteva tudi 

objektivistična nota: 

Pretencioznost, imitacija, podtikanje motiva ali teme kot vsebino, koncentracija na 

»efekt«, lažni patos, sentimentalnost, prazne geste in izpraznjenost. (Focht, 1976) 

 

 

 

Slika 1 

Slika 2 
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2. 3 ODNOS DO STVARI 

Ena temeljnih postavk te smeri preučevanja je, da stvari same po sebi nimajo nikakršnih 

obeležij kiča, temveč kič nastane v relaciji človeka do stvari. Gre za odnos oziroma obnašanja 

človeka do predmetov. Najbolj natančno analizo teh odnosov je razdelal Abraham Moles v 

svojem delu Kič. Molesovo osnovno tezo bi se dalo povezati s prej navedenimi Fochtovimi 

subjektivisti, a kot se izkaže, se pri njemu prepletata oba aspekta in ga je najbolj smiselno 

obravnavati posebej. 

Osnovna teza je, da je kič odnos človeka in stvari in ne stvar sama. Podpre jo z enim od 

ključnih socioloških aspektov, ki pravijo, da je fenomen kiča zasnovan na potrošniški družbi, 

kjer je hitra proizvodnja predmetov tista, ki svet zasipa z vedno novimi predmeti. 

Filozofija pozna cel niz odnosov človeka nanaša do materialnih stvari: 

- Prisvajanje predmeta (definicijo je dalo rimsko pravo) 

- Oboževanje  predmeta (občutek zbirateljev) 

- Skladnost predmetov (uporabljajo dekoraterji) 

- Poveličevanje lepote predmetov (kar navdihuje ljubitelja umetnosti) 

- Pospeševanje potrošništva (predmet je samo minljiva oblika serijskega proizvoda na 

poti od tovarne do smetišča) 

- Posesivna alienacija (človeka postane suženj predmetov, ki jih kopiči okrog svoje 

intimne sfere) 

- Kič – odnos je mešanica zgoraj navedenih odnosov (Moles, 1973) 

Človek je homo faber. Stvari, ki jih ustvari so univerzalije, ki so ločljive od apriorne 

kontinuitete narave.  Status predmeta dobijo, ko jih človeška proizvodnja v resnici loči in jim 

da določeno gibljivost. Predmeti so torej umetno narejeni: kamen je stvar, a bo postal 

predmet, ko ga bo industrija »spominkov« privzdignila na nivo obtežilnika papirja in ko bo 

nosil etiko cene in kvalitete. (Moles, 1973, str. 61) 

Kič - predmet je ena pomembnejših postavk »sveta predmetov«. Je narejen za preprostega 

človeka in po njegovi meri. Zato je kič demokratičen, ne žali duha z vzvišenostjo, z naporom, 

ki je izven nas (kot je to potrebno za transcedentiranje umetniških del) in njegova osnovna 
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karakteristika je, da je univerzalen, s svojo »umetnostjo sreče«, ki se je slehernik ne more 

upreti. (Ibidem, str. 61) 

 

2.3.1 Tipologija psiholoških odnosov med človekom in stvarmi 

Ta tipologija omogoča določiti, katere so vsebnosti kič načina v odnosu do stvari. Da bi 

razumeli, kaj je kič – način, je potrebno pregledati vse načine odnosov med človekom in 

stvarmi, saj je kompleksen skupek vseh naštetih načinov. 

- Asketski način: Za človeka z asketskim načinom odnosa do stvari so predmeti njegovi 

nevarni sovražniki. Uporablja etiko strogosti in sistematskega zmanjševanja. Človek 

teži k izolaciji, je introvertiran in se umika iz sveta. Uničuje težnjo imeti oziroma 

emocionalno in socialno aktivnost predmetov. 

- Hedonistični način: Predmeti so narejeni za človeka, da v njih uživa, da jih boža in ima 

rad. Gre za čutno uživanje v stvareh. Naklonjenost do predmeta je močna in začasna, 

omogoča mu spoznavanje sveta. Umetnik pogosto sodeluje v dodajanju čutnih 

pomenov predmetu, ki so mu izgovor za estetsko dejanje. 

- Agresivni način:  Uničiti stvari pomeni, da se jih na nek način tudi poseduje. Gre za 

postavko iz rimskega prava ius uti et abuti, kar pomeni pravico do uporabe in zlorabe. 

Uničevanje, požiganje… predstavljajo določen način odnosa do stvari, ki je zelo 

intenziven in prijeten. Psihoanaliza enači ta pojav z osnovnim nagonom po 

ustvarjanju. Dejanje uničenja je enako privlačno kot dejanje ustvarjanja, vendar je 

pogosto hitrejše in neposrednejše. Uničenje lahko zamenja zastaranje predmetov, ki 

je v zvezi s teorijo potrošniške družbe  (več o tem v sociološkem aspektu preučevanja 

kiča). 

- Pridobitniški način: Je tipičen za grabežljivca, ki je izrazito pod vplivom posesivne 

buržoazne civilizacije. Volja do moči se povečuje premosorazmerno s povečanim 

številom prigrabljenih (nakopičenih) sredstev. Gre za idejo investicije, kjer je osnovno 

dejanje pridobivanje, nakup in osvojitev. Svet kot kopica predmetov in istočasno 

posedovanje sveta. V skrajnosti pridemo do tipa skopuha, ki je koekstenziven skozi 

svoje stvari in za katerega vsako uničenje pomeni poškodba posesivnega polja, 
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uničenje samega človeškega bitja. Buržuj razstavlja, skopuh skrbno pazi v introverziji 

svojega življenjskega prostora. 

- Nadrealistični način: Njegova osnova je posebna estetska percepcija, ki ne temelji na 

investiciji ali čisti čutnosti, marveč na posebnem faktorju (elementu) situacije, 

elementu nenavadnega: dežnik ali šivalni stroj na operacijski mizi ustvarjata ta 

nadrealistični odnos. Estetika nenavadnega se ustvari, ko so predmeti zunaj svojih 

običajnih okvirjev, situacij. Gre za redke kombinacije predmetov, znotraj katerih se 

ustvarja nadrealistična vrednost. 

- Funkcionalistični ali kibernetični način: Vsakemu predmetu ustreza neka funkcija. Če 

ta funkcija izgine, izgine tudi sam predmet. Svet predmetov koeksistira skozi svet 

njegovih funkcij. Funkcionalizem je tudi tisti, ki se najbolj agresivno upira kiču. Lepota 

oziroma estetika sta v tem primeru višek, ki sta zgolj v službi uporabe predmeta. 

Kibernetični način je torej kompleksna mreža interakcij med predmetom in njegovimi 

funkcijami.  

Funkcionalizem se razvije kot upor proti masovni širitvi nekoristnih stvari. Teži k 

strogosti in sprejemanju predmeta takšen kot je. Ideja doseže višek leta 1918 z 

Gropiusevo ustanovitvijo Bauhausa v Weimarju. 

Gropius trdi, da vidi v lepoti dodaten element tj. element adekvatnosti; gre za 

poseben tip racionalnosti, ki ima osnovo v funkciji. Tudi prilagajanje cilju je lepo. 

(Gropius v Moles, str. 156) 

Gre za popolno nasprotje od kič – stališča. Kič zagovarja koncept nakopičenih 

predmetov, dekoracije, katerih funkcija ni pomembna, prav tako ne racionalna 

poraba materiala. Sam izraz funkcija se navezuje na določeno filozofsko stališče, ki 

pravi, da je funkcija vse, kar funkcionira, deluje, doživlja gibanje in njena lastnost je, 

da se v določenem oziru ponavlja.  

Kje je torej ta izhod iz kič – dojemanja sveta? 

Človek je do začetka funkcionalizma oz. industrijske revolucije dojemal svoje okolje 

kot rezultat procesa, ki poteka neodvisno od njega, kot rezultata narave, ki si jo je on 

bolj ali manj prilagajal, da je lažje preživel.  Funkcionalisti pa smatrajo, da je okolje po 

meri človeka in da ga je v celoti izdelal človek. Okolje v katerem biva je umetno in 

človek to prevzema nase. Princip funkcionalizma zahteva, da so vsi premeti strogo 

določeni s svojo funkcijo. Vnaša idejo strogosti, discipline, racionalizma in asketizma. 
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Bori se proti vsemu kar je funkciji dodano, kar je iracionalno in skozi to tudi 

nasprotuje nepotrebnemu okraševanju. 

Svet predmetov spreminja v svet funkcij. Gre za nasprotovanje nekoristnemu 

kopičenju, potrošnji, etiki preobilja. (Ibidem, str. 180) 

To neizbežno privede do družbenega konflikta. Družba obilja navajena potrošništva 

prevzame določene mere funkcionalizma, vendar se ne želi odpovedati predmetom, 

zato jim začne dodajati nove funkcije, ki niso smiselne. Nastane t.i. neokič in logika 

gadget predmetov za katere velja, da nosijo bolezen funkcionalizma. To pomeni, da 

so jim nasilno dodane funkcije, ki so v osnovi nepotrebne in neadekvatne. 

Neadekvatnost pa je ena temeljnih lastnosti kič predmetov. Pojavi se isti začaran krog 

kič dojemanja, ki spet najde svoj preživetveni kanal v gadgetu. 

Gadget predmeti so oboroženi s številnimi zvijačami, ki mu omogočajo obstanek: 

apelirajo na avtomatizacijo vsakdanjega življenja, kar naj bi prihranilo čas, zato zbirajo 

različne funkcije, ki so med sabo pogosto izključujoče in seveda vključujejo tudi vedno 

princip zastaranja, da se pojavi potreba po nabavi novega gadgeta. Gadget izdelki s 

svojo »iracionalno funkcionalnostjo« so pogosto na meji bizarnosti. 

 

  

Bizarna funkcionalnost gadget predmetov 

 

- Kič način: Je originalen sklop zgoraj navedenih načinov. Navezuje se na »umetnost 

sreče«, namenjene srednjemu sloju, povprečnemu pripadniku družbe. Izhaja iz 

nakopičenih sredstev, moralno se opravičuje z njihovo funkcionalnostjo. 

Kič istočasno izhaja iz stališč, ki izražajo težnjo po funkcionalnosti, nabavi in estetiki. 

Hkrati pa pride do napake pri funkcionalnosti zaradi težnje po okraševanju. Ta 

potreba je nekaj nujnega zaradi lepote, v bistvu pa je ideja lepote zamenjana z idejo 

zadovoljstva, kar se približuje hedonističnemu načinu. (Moles, 1973)  

Sliki 3 in 4 
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Osnovna karakterna lastnost kiča je odtujenost. Kič – uporabnik sprejema in uporablja 

umetniške in kulturne elemente zunanjega sveta v svojem prostem času in vpliva na ta svet 

samo skozi  fragmentarno delo, oropan smisla, smisla glede celovitosti, mentalne koherence 

in zaradi tega je od svojega dela odtujen. Kič proces, ki privede do odtujenosti, izhaja iz tega 

odnosa kot iz deviacije obrti, ko vsak dela vse in je oropan ekonomskega in kulturnega 

pomena. V družbi katere karakteristika je grmadenje predmetov in mikro – dogodkov 

vsakdanjika, drobljenje ustvarjalnega procesa skozi mikro – odločitve brez posledic in sankcij, 

se izostri jasna predstava  kič –življenja. (Ibidem, str. 67) 

 

2.3.2 Tipologije predmetov 

Na osnovi tipologije predmetov, ki nosijo pomembne lastnosti kiča, zgradi Moles svojo t.i. 

dialektiko kiča, ki jo sestavljajo kič – predmeti, situacije in postopki. Dialektika se nam 

razkrije skozi pregled vseh tipologij predmetov, saj kaže na to, da gre za tesen medsebojni 

preplet lastnosti, ki se medsebojno dopolnjujejo.  

Kič – situacije (umetnost ureditve stanovanja, religiozna umetnost, dekoracije) 

Kič – postopki (postopki, ki ustvarjajo predmete (industrializacija spominkov), obrt in 

industrijski dizajn.  

Kič – predmeti (sedimentalni, ki se kopičijo v daljšem časovnem obdobju, prehodni, ki so 

namenjeni zastaranju, permanentni, ki so obsojeni na začasno večnost). 

 

Kič – predmete Moles preučuje na dva načina: 

- Posamezni predmeti, ki same po sebi nosijo značilnosti kiča: oblike, barve, dimenzije, 

naravo, … 

- Skupine predmetov, ki s svojim povezovanjem ustvarijo sistem kiča. To je možno tudi 

če posamezni elementi nimajo značilnosti kiča. Najdemo jih npr. v spisku stvari iz 

meščanskega salona, kjer opazimo kopičenje predmetov, drobljenje funkcij, ki 

povzroča irealno razpadanje funkcij  in samega dejanja na posamezne dele. 



13 
 

Tipologija mest, kjer lahko najdemo kič: prav gotovo ne v tovarni ali obrtniški 

delavnici, vsaj ne v pravem pomenu. Najdemo ga v intimni sferi stanovanja, kjer 

človek biva. (Moles, 1973) 

2.3.2.1 Tipologija posameznih predmetov 

Pri tej tipologiji gre za preučevanje kriterijev dizajna, ki so pogosti pri kiču. Obstajajo oblike, 

ki jih kič - predmeti radi prevzamejo: 

1) Kompleksne krivulje, ki določajo obrise in imajo številne prevoje. Znane so krivulje 

secesije. Te krivulje se vežejo ena na drugo postopno in brez prekinitve. Kar je 

nasprotno baročni ali rokokojski školjki, katere glavni motiv je dvojna – skoraj 

pravokotna mreža.  

    baročne školjke 

 

   

Secesijske krivulje v slikarstvu A. Beardsleya 

Slika 5 

Slika 6 

Slika 7 
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2) Površine kič – predmetov običajno nimajo velikih neprekinjenih površin. Te so v 

glavnem napolnjene in okrašene s slikami, simboli ali ornamenti (princip kopičenja in 

dekoracije). Ideja okraševanja je pripeljana do skrajnih meja: ornament je imperativ 

ustvarjanja, pogosto v zelo figurativni obliki. 

3) Tudi barve so pogosto temeljni element kič – oblik, npr. uporaba kontrastov čistih 

komplementarnih barv, tonalitet bele barve, še posebej prehod iz rdeče v roza, 

vijolično …, kombinacij spektralnih barv, ki se prelivajo ena v drugo. Gre za t.i. 

sentimentalne barve. (Sentiment je osnovno čustvo kič – človeka. Tudi Giesz, ki se 

ukvarja s Fenomenologijo kiča poudarja sentimentalnost kot enega ključnih občutij 

človeka, ki uživa v kiču.) 

4) Gradbeni materiali, ki se uporabljajo, bodo pogosto v vlogi nečesa drugega. Les bo 

pobarvan in bo imitiral marmor, plastične površine bodo iluzirale vlakna, cink bo 

imitiral bron ipd. Materiali so preoblečeni v drugo »kožo«. Sistem kiča ne pozna 

nikakršnih zadržkov v zamenjavi materialov. Mavec, štukatura, lito železo, cink se 

bodo redko pojavili v svoji prvobitni pojavnosti, ker imajo »nižji status« med 

materiali. Njihova oblika se dojema kot vulgarna, nasprotno kot kamen, les ali bron. 

Slednji pa tudi težje zamenjajo druge in tudi ni potrebe po tem.   

5) Pogosto se pri kič – predmetih pojavi izkrivljenost dimenzij. Velikanskost in 

pomanjšanje sta ključni lastnosti kič – predmetov. Predmeti v procesu izdelovanja ne 

izgubijo svoje oblike in se jih da prepoznati, a so narejeni v velikosti, ki bolj ustreza 

porabniku.  

 

 

 

Slika 8 
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V osnovi gre za dve vrsti predmetov: 

- Spominki vseh vrst so zamišljeni, da bodo takšni kot so narejeni (npr. mali Eiffelovi 

stolpi, male kölnske katedrale ipd., talismani, pobožni predmeti – t.i. religiozni kič). 

- Predmeti namenjeni darovanju t.i. gadžeti. Predmeti, ki naj bi bili funkcionalni in 

imajo še estetsko kategorijo. 

Vsi štirje kriteriji dizajna nikoli ne bodo izključni in nobeden izmed njih, s svojo prisotnostjo 

ne zagotavlja, da gre za kič izdelek. Toda prisotnost treh ali štirih bo dovolj, da definira 

določeno morfologijo  kiča, ki bo bolj ali manj očitna. (Ibidem, str. 83)  

  

Gadget                                                                                         Izkrivljenost dimenzij 

2.3.2.2 Tipologija skupine predmetov 

V tem primeru igra ključno vlogo odnos med predmeti in ne predmeti sami. V skupinah 

predmetov so prisotni štirje kriteriji kiča: 

- Kriterij kopičenja brez škode: V tem primeru je kič – skupina predmetov sestavljena 

iz različnih predmetov, ki zavzemajo določeno prostornino.  Vsak predmet ima neko 

svojo polje na katero vpliva. Ko se povečuje število predmetov, se začnejo njihova 

polja med sabo dotikat ter prekrivat in  pride do pojava kič –stila. Pojavi se t.i. kič 

pritisk, ki ga intuitivno lahko začutimo pri vstopu v meščanska okolja. 

 

 

Sliki 9 in 10 
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Meščanski salon iz začetka 20. stoletja 

 

- Kriterij heterogenosti: Nakopičeni predmeti nimajo med sabo povezanih vzajemnih 

odnosov: vzporedno se pojavi tudi izvor nezavednega kombinatornega nadrealizma. 

 

Slika 11 
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Kombinatorni nadrealizem 

 

- Kriterij antifunkcionalnosti: Gre za razliko med funkcionalnimi nizi predmetov (npr. 

kirurški instrumentarij v bolnišnici, ki ima svoj smisel) in spontanega grupiranja, ki 

ima sedimentalni karakter (npr. zbirka starinskih ur …). 

Slika 12 
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Spontano grupiranje predmetov 

- Kriterij kič – avtentičnosti: Gre za idejo sedimentacije. Kič je redko proizvod zavestne 

namere kot je to prisotno pri dekoraterjih. Gre za počasni razvoj kopičenja trofej, 

spominkov … Predmet se vidi jasno, a celote ni. 

 

2.3.3 Kisli in sladki kič 

Zanimiva je distinkcija, ki jo Moles postavi med t.i. sladkim in kislim kičem. Večji delež kič –

predmetov se postavlja v območje sladkega kiča: religiozni kič, spominki, tradicionalni kič …  

Njihova naloga je, da okoliš v katerem se giba in živi kič – človek naredi domačen, prijazen, 

všečen in neproblematičen, da se ustvari neko navidezno srečno in prijazno okolje, ki ga 

varuje pred nevšečnostmi zunanjega sveta. Tukaj gre za princip uživanja in ustvarjanja. Sladki 

kič je ena glavnih postavk v etiki kič – človeka, ki je logika malomeščanstva. Vse kar je izven 

okolja, ki si ga sam ustvari z majhnimi, ljubkimi in nenevarnimi kič predmeti, je za njega 

nesprejemljivo. Svet zunaj je grozeč in nevaren, da poruši to navidezno ravnovesje. 

Navidezno zato, ker je kopičenje predmetov obramba in pregrada pred realnostjo. Od tod 

izhaja ideja o odtujenosti od sveta za katero trpi kič – človek. V osnovi gre za strah in resno 

nevrotično motnjo soočanja z realnostjo in nezmožnostjo globokega in resničnega 

čustvovanja, ki ga zamenjajo t.i. »pomanjšani občutki« oziroma sentimentalizem.  

Slika 13 
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Kisli kič pogosto razlagajo kot odmik od avtentičnega kiča, oziroma kot njegovo groteskno 

subverzivno plat, ki spodjeda njegovo ljubko navideznost. Pogosto se povezuje z raznimi 

avantgardnimi gibanji, ki za izhodišče svojega delovanja vzamejo kič kot simbol 

malomeščanske miselnosti in etike, ki jo je potrebno zasmehovati skozi njeno lastno 

ikonografijo. Prepogosto se zgodi ravno obratno: na ta način se začne domnevna 

avantgardnost topit, saj ne zapade v zgolj ironično fetišizacijo kiča, marveč ga začne tudi 

sama fetišizirat, kar vodi ne samo kič, temveč hiper – kič odnos. Gre za t.i. camp estetiko, ki 

bo predstavljena v poglavju o okusu. 

S psihoanalitičnega vidika se kisli kič pojavlja v domeni principa rušilnosti. Pojavi se v 

mehiških sladkornih lobanjah,  obujenem vampirizmu. 

Gre za dva različna nagona, ki poganjata enega in drugega: v primeru sladkega kiča nagon 

seksualnosti in v drugem nagon za smrtjo. 

              

Jeff Koons, Pink panter, 1988, porcelan, MoMA                             Damien Hirst: Za božjo voljo, 2007, 

 

 

 

Slika 14 

Slika 15 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&prev=/search?q=http://en.wikipedia.org/wiki/For_the_Love_of_God&hl=sl&biw=1280&bih=703&prmd=imvns&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hirst-Love-Of-God.jpg&usg=ALkJrhgRld22jts0cSjrREyrMkQwScQkyQ
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Pri dveh razvpitih sodobnih umetnikih, ki v svojih delih vseskozi koketirata z estetiko kiča, bi 

lahko jasno definirali oba pristopa: Koons kot malikovalec sladkega in Hierst kislega kiča. S 

psihoanalitskega vidika je gonilo ustvarjalnosti Jeffa Koonsa seksualnost, njegova dela so 

polna čutnosti in patetike. Damien  Hierst pa išče navdih v malikovanju smrti. 

 

2.3.4 Principi kiča 

Principi kiča so tisti latentni faktorji, ki so vselej prisotni pri zgoraj naštetih tipologijah: 

- Princip neadekvatnosti: v vsakem predmetu obstaja določena deviacija v odnosu na 

njegov smoter oziroma cilj. Kič je nekakšno izkrivljanje. Vprašanje je samo ali je 

izkrivljen cilj, ki ga ti predmeti želijo doseči, ali sredstva za dosego cilja. Pretirano 

povečanje ali pomanjšanje predmeta, …  

- Princip kumulacije:  gre za idejo kopičenja, da je vsega več in še več. Potrošniška 

družba je tipičen primer tega principa. 

- Sinestezije ali hkratni napad na več čutil istočasno. Senzorski kanali lahko napadejo 

enega za drugim (primer dišečih pisem, totalne umetnosti …). Niti en čut naj ne bi bil 

zapostavljen v procesu estetskega doživljanja. (Minimalistična umetnost neguje ravno 

nasproten učinek; kako se s čim manj sredstvi doseže maksimalen vtis.) 

- Princip povprečja je njegov najbolj tragičen princip. Kič vedno ostaja na pol poti proti 

gibanju k novemu. Ne glede na vso kopičenje in razstavljanje predmetov, ostaja 

umetnost mas. Povprečnost je tisto, kar kič proizvode združuje in staplja v skupino 

estetskih, funkcionalnih, političnih in religioznih perverzij.  Je utelešena misel E. 

Morena, da je kič zmaga talenta nad genijem. Tudi najhujši nasprotniki kiča občasno 

priznavajo, da je v njemu kljub vsemu vgrajeno nekaj vrednosti in talenta. Vendar 

eksistira v svojem parazitskem stilu in če je genij kdaj težko razumljen, kič ni.  

- Princip udobja, ki se mu človek v veliki meri ne more upreti. Povezan je z vsakdanjo 

željo, da se naporom čim bolj izogne. Gre za idejo, da je vse na isti ravnini, na mali 

razdalji in s povprečnimi zahtevami. 

Vsi našteti principi in morda še kakšen, se medsebojno povezujejo na kompleksne in pogosto 

nepredvidljive načine, ki jih mi kvalificiramo kot kič.  (Moles, 1973) 
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2.4 ODNOS DO DRUŽBE  

Preučevanje kiča v odnosu do družbe je tesno povezano z vprašanjem o njegovem nastanku. 

Kič je vseskozi povezan z umetnostjo, kot nekaj neizvirnega na izvirno. Razmahne se v dobi 

razcveta buržoazije, ko svet ni več razdeljen na lepo in grdo, ampak je med obema široko 

polje kiča. Svoje mesto dobi v obdobju, ki ima karakteristike izobilja in je več sredstev kot 

dejanskih potreb. 

2.4.1 Kič v družbah obilja in problem reproduktibilnosti 

Pojav kiča se skoraj vedno navezuje na srednji sloj in meščanstvo. Njegovo izhodišče je »zlata 

in neproblematična sredina«. Aristokrati preteklosti ne posedujejo več gospostvo okusa v 

smislu nadzora, kaj dober okus sploh je. To nalogo prevzame srednji razred s svojo finančno 

močjo. Meščanski razred se je poskušal čim bolj približati estetskim idealom aristokracije s 

pretiranim posnemanjem in pretiranim dokazovanjem. Iz aristokratske »nedotakljive 

umetnosti« je ustvaril lasten svet »dotakljivih predmetov«, kar ga od izhodišča vedno bolj 

oddaljuje in osamosvaja. Postavi se vprašanje ali je kič sploh še smiselno primerjati z estetsko 

funkcijo umetnosti, kar je v izhodišču nedvomno bilo ključno vprašanje, saj se je tako oddaljil 

nadzoru, da je dosegel lastno samozadostnost in neodvisnost. S tem se sproži novo obdobje 

umetnosti, kjer njen metafizični sijaj ugasne. (Broch, 1997) 

V 19. stoletju, ko se utrjuje buržoazna družba, se pojavi tudi masovna družba, katere član se 

postane skozi filter izobrazbe. Posedujejo razpoložljive dohodke in vidno napredovanje. Gre 

za stoletje trgovcev, kopičenja s trgovskimi in industrijskimi dokazi moči. Za meščanstvo je 

značilno, da išče svojo potrditev v stvareh, ki so v preteklosti pripadala aristokratski eliti. 

Hrepenijo po istih rečeh, a za pravično ceno. Zato se kič vselej navezuje na pojme kot 

imitacija, prevara, tehnična pomanjkljivost, ponaredek, lažna funkcionalnost, eklekticizem, 

sentimentalnost … Pojavi se množica replik, ki jih je potrebno razstaviti, saj tisto kar ni vidno, 

ne obstaja. Vidno postane eno temeljnih postavk te družbe. Simbol te družbe je blagovnica 

povezana z manufakturo. V njih ponuja luksuz višjih slojev srednjemu sloju. Vse kar je imela 

elita, obstaja malo cenejše in malo grše, a kljub vsemu zadovoljivo. Blagovnice ponujajo 

»transcendenco za pravično ceno«. ( Dorfles, 1991) 
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S cenenimi in tehnično lažje obvladljivimi materiali se pojavi vprašanje pristnosti, ki ga 

postavi Walter Benjamin. Pojem pristnosti določata »tukajšnjost« in »zdajšnjost« originala, 

kar je njegova enkratnost in neponovljivost. Pri reprodukciji je pristnost okrnjena, saj je zbir 

vsega, kar ji je od začetka dodano s tradicijo, njenim materialnim trajanjem vse do 

zgodovinskega pričevanja. Zgodovinsko pričevanje pa se v fazi reproduciranja izgubi. Zato 

reprodukcija umori avro umetniškega dela, oziroma je ni zmožna ujeti. V resnici se zamaje 

sama trdnost stvari. Reprodukcijska tehnika ločuje reproducirano od tradicije. S tem, ko 

množi reprodukcijo, zamenjuje enkratni pojav umetniškega dela z množičnim. Z izgubo avre 

pa vprašanje originala izgubi pomen. (Benjamin, 1981) 

S tega stališča je kič reprodukcija umetniškega dela, ki samo po sebi ni namenjeno 

reproduciranju. Gre za dekontekstualizacijo umetniškega dela iz območja kamor sodi v nek 

drug medij, kar neizogibno vodi v kič. V njem namreč banalizira in profanizira lastno 

poetičnost. (Dorfles, 1991) 

Na osnovi tega lahko sklepamo, da je kič pojav, ki je v osnovi moderen.  Čeprav se kič lahko 

pojavi v izrazito različnih kontekstih, pojmu vedno in docela manjka tistega, kar bi lahko 

poimenovali »zgodovinska globina«. Težko bi ga povezali s čimerkoli pred poznim 18. 

oziroma 19. stoletjem . Kič je v osnovi moderen pojav. (Calinescu, 1988) 

Kič je hrepenenje po izgubljeni stabilnosti. Razumljivo, da ni vsaka stabilnost greh. Psihološko 

gledano je povsem razumljivo sebstvo človeka, da bi učvrstil svoj položaj in dosežke v svetu 

polnem negotovosti. Morda kič rešuje nekatere probleme potrditve in samopotrditve, 

mnogo ljudi pa ga sprejema, ker mislijo, da se preko njega vključujejo v kulturno – umetniško 

sfero, ki jo premalo poznajo in razumejo. Verjamejo, da jih kič – afirmira v svet umetnosti in 

okusa. Težnja po stabilnosti je torej istočasno naravna potreba človeka po potrditvi, hkrati pa 

izraz lastnih in tujih nevrotičnosti. Tega kiču vsekakor ne gre zameriti. Zameriti mu gre, ker 

zapostavlja smisel za inovacije in raziskovanje, resnično preverjanje lastnih dvomov. Kič je 

torej umetnost, ki sledi pravilom stabilnosti, še posebej v obdobjih, ko so le-ta postavljena 

pod vprašaj s strani umetnosti in družbe.  

Univerzalni dvom, ki je prisoten v sodobni umetnosti, dobiva v kiču protiutež. Imitirajo se 

dela že uveljavljenih avtorjev, ki jih je zgodovina potrdila v njihovem renomeju. Kič torej 

bazira na navidezni stabilnosti, saj je v njegovi osnovi lenobnost duha in plasiranje lažnih 
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vrednosti,  ki jih predstavlja kot da gre za najbolj plemenite primere stabilnosti. (Ilić v Moles, 

1973) 

2.5 ETIČNI VIDIKI 

V znanosti kot tudi umetnosti je potrebno ustvarjanje novih izrazov stvarnosti, če bi se ta 

proces prekinil, ne bi bilo več umetnosti, niti znanosti, izginil bi tudi človek, ker se človek 

razlikuje od živali ravno po tej sposobnosti odkrivanja in ustvarjanja novega. (Broch v Dorfles, 

str. 71) 

Z etičnega vidika preučevanja kiča je izjemno odmeven avtor Herman Broch.  Broch povezuje 

nastanek kiča z romantiko, kar je izviralo iz stanja duha 19. stoletja. Buržoazija je bila v 

vzponu in je morala asimilirati nasledstvo dvorno fevdalnega razreda, ki ga je bilo potrebno 

zamenjati, po drugi strani pa je morala ponovno potrditi svojo lastno izvorno tradicijo, saj je 

bila revolucionarna. 

Dvorna tradicija je bila pretežno estetka, njen etični koncept pa se je omejil na mistične 

prikaze hierarhij, ki jih je določil bog. Ravno od tu ta negotovost romantičnega človeka, ki bi 

po eni strani rad stekel nazaj v naročje cerkve, po drugi strani pa reformiral družbo. Spor 

med »starimi in modernimi« privede do splošne relativizacije meril okusa.  

Že Moles je ugotovil, da so negotova družbena stanja tista, ki so idealno brstičje kič idej. 

Če se spoznanje lahko definira kot logični sistem v neskončnem razvoju, se lahko isto trdi 

tudi za umetnost. Tako znanost kot umetnost imata telos, v prvem je resnica, v drugem 

lepota. V obeh primerih je to platonska ideja. Obe področji se gibljeta nenehno naprej, od 

enega do drugega odkritja. Cilj je  torej izven sistema. Zato je to odprti sistem. 

Romantika pa teži k zaprtemu sistemu, saj platonsko idejo umešča v sam sistem, kot 

neposredni in otipljivi cilj vsakega dela. Tako postane ta sistem zaprt in končen. Akademska 

umetnost, ki neprestano išče pravila in norme in ki bi vsem umetniškim stvaritvam rada 

vsilila univerzalne estetske kriterije, počne isto. Predpostavlja možnost, da v končen, 

zaključen proces vključi proces, ki je v sebi neskončen. Jasno, da se ne da poistovetiti kiča in 

akademizma, gre samo za izpostavljanje skupnega imenovalca teh pojavov in ta je, da sistem 
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umetnosti naredijo končen. Zaprt sistem pa je temeljna predpostavka vsakega kiča, saj ne 

omogoča nikakršne transcendence. 

Kič ni slaba umetnost. On tvori lasten vase zaprt sistem, ki se kot tujek vrine v vseobsegajoč 

sistem umetnosti ali se namesti poleg njega.  

Vsak sistem vrednosti se lahko izpridi, če je njegova avtonomija napadena od zunaj. Vendar 

je notranji sovražnik še toliko bolj nevaren, ker mu je podoben. Kako sploh opaziti razliko, da 

je eden odprt in drugi zaprt? Gre za vprašanje etike. 

Odprt sistem je etičen, saj daje človeku potrebna navodila, kako naj se obnaša (npr. verski 

sistem). Zaprt sistem pa postavlja svoje norme na nivo enostavnih pravil igre, ki se ne morejo 

več oceniti za etično, ampak samo kot estetsko dejstvo. 

Kič je zlo v vrednostnem sistemu umetnosti. Ni nikakršne transcendence. Neprestano se 

mešajo etični in estetski pojmi. Umetnost zahteva dobro delo, kič pa lepo delo. 

Broch daje primer Hitlerja, ki je ljubil kič in živel krvavi kič. Svet gre v smeri univerzalne 

nevroze shizoidnega kiča, ki ima vse pojme pomešane. 

Sporočilna (dogmatska) umetnost je običajno del zaprtega sistema in zapade v kič. Gre za 

njen dogmatski značaj, ki so ga s pridom uporabljali tudi vsi totalitaristični režimi, ki so 

odprtost avantgardnih gibanj doživljali kot grožnjo. Od tod razstava Entartete Kunst.  

Kič umetnost prikazuje svet, kot bi rad bil, ne kot je. Prodaja ideje. Zato so zaprti sistemi kiča 

odlični za politikanske namene totalitarističnih trenj. 

V revolucijah se kič uporablja kot beg od iracionalnega, kot beg v zgodovinsko idilo. Zato je 

vedno do neke mere konservativen. Onemogoča pa vpogled v prihodnost. Psihoanalitiki bi 

rekli, da gre za strah pred končnostjo, pred smrtjo. 

Kič je vedno beg pred racionalnim. Kot sistem imitacije, kič vedno imitira umetnost. Njene 

najbolj enostavne oblike, sam kreativni akt se ne da kopirati. Zaradi pomanjkanja lastne 

domišljije, se kič vedno znova poslužuje najbolj primitivnih metod. Najbrž je ravno nemoč 

kiča pri imitaciji kreativnega akta, da se sklicuje na občutke in s tem opravičuje svoje 

izdajstvo višjih ciljev. To sklicevanje na občutke povzdiguje nek psevdo koncept sveta. 

Domišlja si, da ima univerzalno vrednost, v bistvu pa gre na koncu vedno le za patetiziranja.  
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Na ta način pride do strukturalne deformacije. Pride do pretirane sentimentalizacije, 

historizacije – zanemarja pa se njegov izvorni telos. 

Umetnika, ki ustvarja takšna dela, se ne da oceniti z estetskimi kriteriji, ampak kot človeka, ki 

ima nizka etična načela. (Broch, 1997) 

 

 

2.6 VRLINE IN VREDNOSTI KIČA 

Ali je kič s svojo povprečnostjo, lenobnostjo, nezmožnostjo transcendence res in samo zlo v 

vrednostnem sistemu umetnosti, kot je to poimenoval Bloch?  Nikakor ne. Kič ima skupek 

vrlin, ki se jih ne da prezreti: 

- Ima določeno pedagoško vrednost. Dober okus se izoblikuje skozi stališča za in proti. 

Kič brez prevelikega intelektualnega napora ponuja to možnost v vsakdanjiku. 

- Kič je proizvod meščanske družbe in je zaslužen pri ustvarjanju veščine življenja, ki je 

razdelana do detajlov. 

- Kič je estetski način vsakdanjika, sicer odbija transcendenco, a ima svoje mesto v 

večini. Sredi vsakdanjika. Je sreča, ki se uporablja vsak dan. 

- Ponuja občutek varnosti v intimnih sferah vsakdanjika. 

- Daje občutek potrditve v smislu ekonomskega vidika. (Dorfles, 1997) 
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3.0 OKUS 

 

»Lepota ni obeležje stvari po sebi, ampak obstaja le v umu tistega, ki jo opazuje.« 

(Hume) 

 

Kič se vedno povezuje s terminom slabega okusa in zato je nujno razdelati nekatere različne 

vidike, ki govorijo o tem, kaj okus sploh je. Ali se s pojmom slabega okusa dela krivica kiču, ali 

se problematika estetskega in s tem posredno kiča skriva popolnoma drugje? 

Termin okus je izredno nedoločna kategorija. Navezuje se na družbeno skupnost in 

individualnost posameznika. Ne obstaja skupni okvir, ki bi vseboval nespremenljive in stalne 

vrednosti kot kriterije presojanja okusnosti nekega modnega trenda, ker je vsak v svojem 

času in prostoru lahko zaznan kot okusen. 

Večina avtorjev, ki bodo navedeni, pride skozi lastni teoretski postopek do podobnih 

zaključkov. A vendarle obstajajo določene diskrepance o tem, kakšna je pot do  dobrega 

okusa: skozi kič ali skozi pretanjeno lansiranje izdelkov visokih estetskih vrednosti? To se 

nanaša tudi na pedagoški postopek oziroma pedagoško (ne)vrednost kiča. 

Poudarjeni pa bodo tudi posebni vidiki, ki so v razpravah pogosto zanemarjeni: fetišizacija 

avantgarde, kar privede do hiperkiča, camp okus, ki predstavlja nekakšno sofisticirano 

različico čudaškega kič okusa in množičen okus, ki je povezan z diferenciacijo estetskih 

vrednosti umetnin, da so le-te sprejemljivejše za široke mase. Poudarek pa bo tudi na 

problemu okusa, kar se tiče recepcije: gre za tako imenovan fenomen kič – človeka, ki iz 

vrhunske umetnine s svojim izrojenim načinom dojemanja lahko naredi najbolj nagnusen kič. 

Gronow navaja, kako v sociologiji prevladuje mnenje, da je okus družbeno določen. Različne 

družbeno-ekonomske skupine imajo različne okuse, iz česar sledi, da je okus družbeno-

empirična kategorija. (Gronow, 2000, str. 16)  

Evropski okus 18. in 19. stoletja so razlagali izključno v kontekstu razrednih kategorij. Dober 

okus je bil neizogibno povezan z okusom aristokracije. 
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Po Bordieu  vsebuje družba mehanizem, ki mu pravi družbena tekmovalnost, ki nenehno 

producira nove standarde dobrega okusa. To so t.i. lovci na status. (Ibidem, str. 16) 

 

3.1 Kantovo pojmovanje okusa 

Kant je v svoji Kritiki razsodne moči formuliral znano antinomijo okusa, ki pravi, da je okus 

oz. razsodna moč hkrati popolnoma privatna in univerzalna, individualna in družbena, 

subjektivna in objektivna. (Kant v Gronow, 2000)  

Tako je poskus opredelitve okusa dvorezen meč, kjer sta še vedno navzoča tako splošen kot 

poseben element, ki se med seboj nenehno prepletata. Kontekst, pogled in interes tako 

spadajo med najvplivnejše dejavnike pri oblikovanju odnosa do okusa. 

Kako torej rešiti ta problem konceptualne in teoretične antinomije? Ta dualnost je največji 

problem sodobnega človeka. Ta dualnost se navidezno rešuje v vsakdanjiku v različnih 

družbenih formacijah. (Ibidem, str. 17) 

Kako je lahko torej nekaj, kar je utemeljeno izključno na subjektivnem občutku zadovoljstva, 

obče (univerzalno) veljavno?  

Občutek lepote mora biti univerzalen. V svoji Kritiki razsodne moči je dal dve postavki, ki sta 

obče poznani: 

1) Vsak ima svoj lastni okus 

2) Ni razprave o okusih 

Prva se nanaša na to, da je vsaka sodba izključno subjektivna, druga pa trdi, da se osnova za 

določanje te sodbe ne more izraziti z nikakršnimi čvrstimi koncepti. Lahko torej razpravljamo 

o okusih, ne da pa se izražati razloge za in proti. 

Po Kantovi definiciji čistega estetskega okusa je to sposobnost sodbe na univerzalno 

neizpodbiten način. Gre za »nekonceptualno subjektivno univerzalnost«. 

Poudarjal pa je, da ta subjektivna univerzalnost nima nikakršne zveze z empirično občostjo 

verovanja ali nagnjenja. Glede na to, da je sodba okusa te vrste, se njena univerzalna 
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neizpodbitnost ne more ugotoviti z zbiranjem glasov in spraševanjem drugih, kakšne občutke 

doživljajo oni.  

Univerzalnost estetske sodbe, ki jo je imel v mislih Kant, je popolnoma drugačna. Po 

njegovem mnenju moramo biti enako pazljivi, da ne pomešamo resnični (brezinteresni) 

užitek s senzualnim užitkom (Ni enako če nekdo reče, da so Tizianove slike lepe ali da ima rad 

školjke).  

Zanimivo bi bilo morda omeniti njegovo definicijo čutil, ki jih povezuje s fizično bližino: nižja 

čuta sta okus in vonj in sta subjektivna, ker funkcionirajo, ko je predmet blizu njih.  Čutilo 

jezik je v direktnem dotiku z delci, nos vdihava delce, ki so v zraku. Najbolj plemenit med 

vsemi čutili je vid, ker se vsi vtisi formirajo najdlje od svojega predmeta. (Ibidem, str. 122) 

Matej Košir: David bonbon, 2011 

Slika 16 
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 Matej Košir: David Sugar, 2011 

Zanimivo je preigravanje umetnika z reproduciranjem slovitega Davida v sladkorju, kjer 

direktno napeljuje na čutilo okusa, hkrati pa lansira idejo reprodukcije. 

Dejstvo je, da je vsako umetniško delo slej ko prej tržni artikel, toda kaj je bolj ironično, pomenljivo in dvoumno 
od vrečke gumi bonbonov, ki so v duhu muzejskih spominkov lansirani kot umetniški projekt?  

V obliki gumi bonbonov David® se umetniški in konfekcijski izdelek izenačita. Razmislek o nezmožnosti izvirnega 
doživljanja in sprejemanja znamenitih umetniških del, ki so v sodobni ikonosferi neskončno reproducirane in 
spojene z drugimi tipi podob, je tu preveden na problem dobesedne konzumacije podobe, s katero se udejanji 
tudi njeno simbolno zaužitje. 

 Med Davidi ni vidne razlike, loči jih okus – njihova skrita substanca – ki jo zaznamo šele, ko jih poskusimo. 
Vizualna indiferenca je tu duhovito prenesena na raven okusa – na intimno čutilo, specifično za posameznika, 
tako kot prstni odtis. Okušanje zahteva neposredno bližino, preiskovanje z dotikom, ki zamenja distanco 
pogleda. Avtor se zato tu poigrava z idejo ali bomo vizualno izrabljeno podobo umetnostne ikone s tem, ko jo 
namesto, da jo gledamo, použijemo, lahko oživeli in na novo spravili v obtok? Bodo jagodov, ananasov David, 
pa tudi tisti »brez okusa«, prek občutljivosti naših brbončic sprožili drugačno, osebno izkustvo in izzvali 
projekcijo ‘individualizirane’ predstave na podobo, kjer so reprodukcije in »avtentični ponaredki« že davno 
zasenčili original?  

Mehki bonboni preverjene tržne znamke pa na korenu jezika dobijo grenak priokus po popolni sintezi trga in 
muzeja, s katero nas umetnik na enak način kot proizvajalec bodočega potrošnika ujame v past komodifikacije. 

 V premiku, ki vizualno reprezentira prek okušalnega čutila, obstaja paradoks, v katerem podobe ne moremo več 
videti, lahko pa jo občutimo in doživimo, ko je spremenjena v sladkost na konici jezika. (citat iz spletne strani 
avtorja) 

 

 

Slika 17 
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3.2 Dorflesove oscilacije okusa 

Če na kratko strnemo osnovne misli Dorflesovih predpostavk o okusu, preden razgrnemo 

postopke, s katerimi je prišel do svojih zaključkov, bi zvenele približno takole:  

 Vsak okus je lahko bodisi dober ali slab;  

 Za vsako presojanje  posameznik potrebuje kriterije, ki si jih sam določa na osnovi 

tistega, kar je že videl, slišal ali prebral;  

 Okus je torej pojem, ki ga je mogoče usvojiti z učenjem, ne glede na družbeni status. 

Objektivna definicija dobrega okusa potemtakem sploh ne obstaja. Kar se zdi v danih 

pogojih objektivno okusno, se že v naslednjem trenutku lahko spremeni v absolutno 

nasprotje;  

 Obstajajo nekateri poskusi definiranja univerzalnih kriterijev, o načinu presojanja 

neke umetniške stvaritve. Ocenjevanje nekega umetniškega dela običajno poteka 

preko kriterijev skladnosti, uravnoteženosti in predvsem všečnosti; 

 Obstajajo oscilacije okusa, ki nas učijo, kako se v odvisnosti od določenega obdobja in 

zgodovinskih priložnosti spreminjajo okusi in vrednotenje umetniških del. Kazalci 

dobrega okusa tako ne predstavljajo neke določene in nespremenljive konstante, 

ampak se kriteriji vrednotenja okusa nenehno spreminjajo, modificirajo in na novo 

izumljajo, vzporedno s spreminjanjem same družbene strukture. 

 

3.2.1 Vloga umetnosti v družbi usodno vpliva na okus nekega časa 

Okus je psihološka inkonstanta, ki je izredno spremenljiv, nestalen, odvisen od volje, osebnih 

nagnjenj in individualnih razpoloženj. 

Ne obstaja eden in edinstveni način umetniškega dela, ki bi bil ekvivalenten svoji 

nespremenljivi in večni vrednosti, ampak različni načini uživanja in interpretacij, ki ustrezajo 

različnim osebnostim, ki umetniško delo opazujejo in ki so spremenljiva glede na čas, 

psihološko stanje in same čutnosti predmeta. Poleg tega je umetniško delo tesno povezano s 

svojim izraznim sredstvom, materialom, v katerem je razvit, neločljivo je torej od svoje 

formalne realnosti. 
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Danes ni več možno govoriti o umetnosti s termini kot je nespremenljivost …, ampak o 

spremenljivi realnosti, katere pomen se spreminja glede na obdobja in ki se poistoveti včasih 

z religijo, včasih z mitom, ali družbo. Njeno razumevanje pa variira iz obdobja v obdobje, od 

osebnosti do osebnosti. (Dorfles, 1963, str. 21) 

V obdobju, ki ga živimo, so nekateri principi kot so: skladnost, uravnoteženost, všečnost, že 

zastareli in je nujno sprejeti takšne oblike umetnosti, ki se oddaljujejo od nekdanjih idealov 

lepote. Sodobna estetika mora sprejeti dejstvo, da so se na njeno področje vključili 

metaumetniški, paraumetniški ali naravnost antiumetniški elementi (katere običajno 

definiramo kot kič). Zaradi množičnih medijev, informacijskih sredstev je celi svet umetnosti 

doživel neverjetno preobrazbo in neke vrste obrat, dekonstrukcije in destrukturiranja.  

(Dorfles, 1997, str. 9) 

To ne pomeni, da se umetnost enači s kičem, ampak da se pojem umetnosti širi in odceplja 

od konstant okusa, ki so včasih prevladovale v vseh oblikah estetske konzumacije. V 

določenih delih sodobne postmoderne umetnosti in oblikovanja  moramo sprejeti  pogosto 

namerno in zavestno prisotnost takšnih elementov, ki bi jih po preteklih merilih umestili v 

področje slabega okusa. (Ibidem, str. 14) 

Dorfles govori o kulturni revoluciji, ki je ločnico med visoko in nizko umetnostjo povsem 

zabrisala, saj pravi, da ne gre samo za revolucijo glede umetniškega okusa, ampak tudi 

samega predmeta umetnosti. 

Po njegovem segajo začetki okusa v konec 18. stoletja, v čas, ko je prihajalo do izraza 

meščanstvo.  V preteklosti (še posebej v antiki) je umetnost imela povsem drugačno funkcijo. 

Bila je vezana z verskimi, inicijacijskimi in moralno-političnimi motivi, ki so se smatrali do 

neke mere večni in nespremenljivi.  

Skozi čas so se motivi močno predrugačili, ker so zahteve družbe popolnoma spremenjene in 

veljajo tudi drugačna merila. Zato se je absurdno sklicevati na »slab okus«, ko govorimo o 

umetniških formah, pri katerih tega problema še sploh ni bilo. 

V preteklosti, ko je bila večja družbena in stilna homogenost, je umetnost, ki so jo ustvarjali 

za elite (aristokrate, kneze, veljake) bila prav tako sprejeta pri ljudstvu;  Dϋrer naj bi recimo 

ustvarjal lesoreze za ljudstvo, bakroreze za rafinirano občestvo. Včasih se ni razpravljalo o 
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talentu in geniju, tudi ne o okusih. Ti pojmi so bili tesno povezani. Okus ni bil stvar množine, 

ampak ednine. Ne okusi, temveč okus. Umetnost ni več popolna tehné starih Grkov, 

umetnost spreminja svoj značaj. Talent se je postavil pod vprašaj s sredstvi mehanske 

reprodukcije. Včasih je bila mojstrska izvedba dela, njegova unikatnost tista, ki je potrjevala 

talent. Danes se odlična izvedba dela lahko najde v velikih obrtniško - industrijskih 

proizvodih. 

Gre torej za predpostavko, da se nam določena umetniška dela zdijo v domeni slabega 

okusa, ker nam niso blizu zaradi duha časa in to se povsem razlikuje od prepoznavanja 

avtentičnega kiča v sodobnih umetniških delih. 

Čeprav ni nikakršnih trdnih norm, ki bi omogočile da enkrat in za vselej določimo kaj je stvar 

dobrega in kaj slabega okusa (standard okusa), pa vseeno obstajajo oscilacije okusa, ki nam 

pokažejo kako se skozi zgodovino spreminjajo okusi in vrednotenje umetniških del. (Dorfles,  

1997, str.22) 

Umetnost sedanjosti in prihodnosti mora biti pripravljena sprejeti dejstvo prisotnosti kiča in 

mora sprejeti oscilacijo proti nižji vrsti okusa, kar ne pomeni, da uvajanje teh elementov, ki 

so prišli »od spodaj« (skozi masovne medije, spotov, glasbe, stripa), ne morejo privesti do 

novih kreativnih form, ki bodo nekoč sublimirale in postale del najčistejših tokov ustvarjanja 

(Dorfles, 1997, str. 19) 

A te oscilacije so vselej subjektivne in osebne. O kiču je torej nesmiselno razpravljati izven 

našega časa. Pred tem so obstajala samo povprečna dela, ki niso bila mainstream, a so bila 

del avtentične  umetnosti. Jasno, da je bila že takrat neka hierarhija  umetniških vrednosti, 

toda ni bilo kategorije, nasprotnega predznaka, nečesa s samim zunanjim obeležjem 

umetnosti, ki je bi bila pravzaprav njen ponaredek. Zato so v očeh zdajšnjosti določene 

umetnine preteklosti videti kot kič, a to pravzaprav niso. (Ibidem, str. 23)  

Okus umetnika in publike ne sovpadata vedno. Umetnik ima pogosto svarilne kvalitete, ki jih 

umetnik opazi, preden jih opazijo ljudje. Njegova naloga je, da jih oblikuje, izrazi in artikulira 

skozi oblikovne tendence nekega obdobja. V danem obdobju se torej oba okusa ne 

pokrivata. 
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Po drugi strani pa je značilnost sodobnega časa specializacija umetniške produkcije: ni več 

ene glasbe, ene smeri. Ampak gre za koeksistenco produkcij, pri katerih pogosto ne pride niti 

do najmanjše osmoze, torej gre tudi za koeksistenco nepregledne množice različnih okusov. 

Tako se pojavljajo umetniške kategorije, katere vrednosti so podložne različnim ocenam in 

meram. Prihaja do razcepa samega pojma umetnosti kot edinstvene, dobre in prave 

umetnosti določenega obdobja. Kar se tiče okusa je značilna večplastnost  pojava.  Kič je 

najnižja vrsta umetnosti, a se pozablja na področje »srednje umetnosti«, ki je masovno 

sprejeta. Ta večplastnost je daleč bolj razvita, kot je bila v preteklosti. Gre za razcvet 

umetnosti istega časa, ki je namenjena različnim kulturnim slojem. Tudi kvantitativno je 

umetnost zelo močna. V zadnjih petdesetih letih je proizvedeno več umetnosti kot v večini 

stoletij preteklosti. (Dorfles, 1963, str. 37) 

Zakaj se je to spremenilo? Ali je potrebno za razumevanje sodobne umetnosti določeno 

predznanje?  

Največji prelom se je zgodil konec 19. stoletja, ko je umetnost prešla iz figurativne v 

abstraktno področje. Teoretiki so bili izgubljeni pred novimi deli, ker so se opirali na okus 

preteklih del. V preteklosti so dela imela tudi svoje religijske, mitske, umetniške elemente, ki 

jih je sodobna umetnost zamenjala z nečim drugim. 

Faktor vznemirljivosti je tisti, ki ga sodobna umetnost vnaša v svoja dela. To so dela, ki so 

lahko odbijajoča, a vznemirjajo. V renesansi je bila umetnost primitivnih plemen zanikana, 

kot neumetnost, kot grda. Na začetku stoletja je nad njo zavladalo navdušenje in zanimanje.  

Faktor neuravnoteženosti in anomalije je tisti, ki poveča estetski užitek. Pravi, da je za 

sodobno umetnost konstanta to, da se oddaljuje od nekdanjih idealov lepote (simetrije, 

harmonije …). 

Veliko vlogo imajo tudi sredstva komunikacije, ki širijo tako dobro kot slabo umetnost. Gre za 

generaliziranje umetniških form, hkrati pa se izgubi tudi univerzalnost in doslednost različnih 

okusov znotraj istega umetniškega obdobja. 
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3.3 Ali so kritiško estetske sodbe lansiranje »dobrega okusa« ali diktat nad 

senzualnostjo umetnosti? 

Pojem okusa je edini, na katerega se lahko nasloni neposredna in kritiška sodba o 

umetniškem delu. To se lahko vrednoti izkustveno in gre za subjektivno sodbo, ki se izmika 

racionalnosti in eksaktnosti znanstvenih sodb. Kar ne pomeni, da je usodna relativnost 

estetskih sodb manj verodostojna od tistih, ki jih omogoča znanost.  

Susan Sonntag je v svojem slovitem delu Zoper interpretacijo postavila pod vprašaj ravno 

estetske sodbe v interpretaciji teoretikov. Kritiška sodba je tista, ki diktira okus »poznavalcev 

umetnosti«. 

Sontagova ji je vse prej kot naklonjena, saj je mnenja, da je ravno razmah kritike tisti, ki je 

sodobnega človeka odmaknil od umetnosti kot take. 

Interpretacija umetnosti je pustošenje sveta, je hipertrofija intelekta na škodo energije in 

senzualne nadarjenosti, je maščevanje intelekta nad umetnostjo. Interpretirati pomeni 

siromašiti in pustošiti svet. (Sontag, 1968, str. 4)  

Uvodoma se v eseju pojavi bogokletna trditev, da je vsebina samo površen vtis nečesa, 

bliskovito srečanje in da je malo – zelo malo. De Kooniga v nekem intervjuju zagotavlja, da 

samo površni ljudje ne sodijo po zunanji podobi. (Ibidem, str. 1) 

Esej Zoper interpretacijo je pomembno vključiti v razpravo o okusih iz vsaj dveh razlogov: 

1) Gre za enega temeljnih tekstov, ki je v temeljih pretresel dosedanje pojmovanje 

dobrega okusa.  

2) In ker se zdijo temeljne postavke blizu logiki pojmovanja kiča, ki s svojimi deli ne želi v 

globino, ampak samo boža površine in ostaja na površju predmeta umetnosti. 

Najzgodnejše pojmovanje umetnosti je bilo povezano z ritualom, zaklinjanjem. Umetnost je 

bila instrument rituala (Altamira, Lascaux). Teorija grških filozofov zahteva umetnost kot 

mimesis, kot posnemanje stvarnosti. Tukaj se že pojavi vprašanje vrednotenja umetnosti. Zdi 

se, da je Platon zgradil svojo teorijo, da bi z njo pokazal vprašljivo vrednost umetnosti. Po 

njegovi predstavi so bile stvari same mimetični objekti, je bila tudi najbolj uspela likovna 

upodobitev posnetek posnetka. Tudi Aristotelesovi argumenti v prid umetnosti ne 
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izpodbijejo Platonovih tez, da je vsa umetnost dobro premišljeni trompe l'oeil in s tem laž. 

Aristotel le podvomi o Platonovi misli glede nekoristnosti umetnosti. Tudi če umetnost laže, 

neko določeno vrednost pa vendarle ima: katharzis: izziva nevarne emocije in jih s tem 

očiščuje. 

Tako pri Platonu kot Aristotelu se teorija umetnosti kot mimesis združi s predstavo, da je vsa 

umetnost vedno figurativna. 

Dejstvo, da se je vsa zahodna umetniška zavest do danes zgledovala po teoriji mimetične ali 

predmetne umetnosti. In tu nastane problem: ta teorija je tista, ki umetnost problematizira 

kot tako – onkraj posameznega umetniškega dela in jo sili v samopotrjevanje. (Ibidem, str.1) 

Strogo se ločuje forma od vsebine. Vsebina postane nekaj bistvenega, forma pa je zgolj 

spremljajoči fenomen. Karkoli razumemo pod umetniško delo:  kot odsev (umetnost kot 

odslikava stvarnosti) ali kot izraz (umetnost kot umetnikova izpoved, kot subjektivni izraz) – 

primat vsebine je vseskozi ohranjen. Danes je lahko umetnost manj enopomenska, 

realistična in figurativna, vseskozi pa ohranja predstavo, da je umetniško delo identično s 

svojo vsebino.  

Sontagova pravi, da nihče med nami ne more ponovno doseči stopnje nedolžnosti vseh 

teorij, ko umetnost še ni poznala nujnosti samopotrjevanja, ko se ni spraševala kaj neko delo 

izpoveduje, ker so vsi vedeli, kaj jo oplaja (ritual, zaklinjanje). 

Danes je vsebina umetniškega dela predvsem filistrstvo in breme. Ta prevelika teža, ki se 

pripisuje pojmu vsebine prinaša s sabo nenehno hlepenje po interpretaciji. Nietzche celo 

pravi, da ne obstajajo dejstva, ampak samo interpretacije. (Ibidem, str. 3) 

Sodobna umetnost in s tem okus postaja okus kuratorjev, ki po lastni presoji naredijo izbor 

umetnikov, ki se vklopijo v njihov vsebinski koncept razstave. Oni so tisti, ki diktirajo 

umetnikom, kako naj delajo in pogosto je to lahko usodno za umetnikov ustvarjalni razvoj. 

Zato je tekst Sontagove še kako vizionarski in se boleče zareže v problematiko umetnosti v 

času, ki ga živimo. 

Interpretacija je v bistvu prevajanje. Sontagova pravi, da se prvi primeri interpretacije zgodijo 

v antiki, ko sta bili moč in verjetnost mita zlomljeni z »realističnim« odnosom do sveta, ki je 

vzpodbudil naravoslovno razsvetljenstvo. Teksti starega veka niso bili več zadostni, da bi 
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zadostili zahtevam časa. In so posegli po interpretaciji. Tako so recimo stoiki alegolizirali 

grobe poteze bogov, da so jih uskladili s svojimi prepričanji o moralni čistosti bogov. (npr. 

Homerjevi epi konkretno: zakonolom Zeusa in Lete so interpretirali kot združitev moči in 

modrosti etc.). Vendar je bila njihova interpretacija spoštljiva do starih tekstov. Iz njih je bilo 

še vedno moč razbrati smisel, ki ga je imel tekst že prej. Mimo starega pomena je bil dodan 

nov pomen. 

Sodobna interpretacija pa to zanika. Je agresivna v očitnem zaničevanju zunanje pojavne 

podobe. Ustvarijo se zaprti hermenevtični sistemi, ki postanejo nekakšna manifestna 

vsebina. Bodisi da gre za interpretacijo kot družbeni fenomen (npr. Marx) ali kot fenomen 

individualnega življenja (Freud:  nevrotični simptomi in jezikovni spodrsljaji). 

Danes velja, da vse kar se doseže, se doseže z interpretacijo. Razumeti pomeni interpretirati.  

Sontagova pa pravi, da se ustvarja svet »pomenskih« senc, da interpretacije uničujejo tok 

naše čustvene sposobnosti. Resnična umetnost nas dela nervozne in s tem ko jo reduciramo 

na vsebino, jo onemogočamo. Interpreti kažejo pomanjkanje smisla za tisto kar umetnost 

neposredno nudi, na nezadovoljnost z umetniškim delom in željo, da bi ga nadomestili z 

nečim drugim. Gre za nasilje nad umetnostjo. Umetnost se naredi za nek uporabni predmet, 

ki ga je možno vključiti v neko duhovno sfero kategorij. 

Kako se temu izogniti? Dela sodobne umetnosti morajo biti beg pred interpretacijo. Obstaja 

nevarnost, da padejo v parodijo. Lahko postanejo ne-umetnost. Abstraktna umetnost je 

takšen poskus: ker ni vsebine ne more biti interpretacije. Pop art beži na nasproten način: z 

izborom čiste potrošniške vsebine ga ni mogoče interpretirati. 

Teoretično se je mogoče ogniti interpretu na ta način, da se ustvari umetniško delo, ki ima 

površino tako zaprto in jasno, ki ima impulz tako močan in jezik tako direkten, da je delo 

lahko popolnoma to, kar je. (Ibidem, str. 7) 

Kakšna je torej kritika, ki jo danes potrebujemo? Sontagova pravi, da je potreben okrepljen 

interes za formo v umetnosti. Pretirano poudarjanje vsebine provocira aroganco 

interpretacije, intenzivnejši in obsežnejši opis te forme pa to aroganco prisili k molku. Tisto, 

kar potrebujemo je slovar – opisujoči in ne predpisujoči slovar za dojetje form. Najboljša 

kritika je tista, v kateri se vsebinski premisleki zlijejo s formalnimi. (Ibidem, str. 8) 
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Najvišja vrednost  v umetnosti je danes PRESOJNOST. Ta meri na izkustvo svetenja predmeta 

samega, stvari v njihovi takšnosti.  

V času renesanse so morali ustvarjati umetniška dela, ki jih je bilo mogoče doživljati na več 

ravneh. Danes ni več tako, danes to sproža princip preobilja, ki je problem zdajšnjosti. Ne 

potrebujemo več prevajanja umetnosti v misli. Kvalitetna Interpretacija pomeni čutni 

doživljaj umetnosti in naj na tem temelji. 

Danes, ko smo bombardirani s senzoričnimi dražljaji in preveliko produkcijo, so naši čuti vse 

bolj otopeli. Ni več ostrine čutnega izkustva. In glede na stanje naših čutov, je potrebno 

določiti nalogo kritika. Ni naša naloga, da odkrijemo več vsebine v delu, kot jo to dejansko 

ima, ampak pristriči vsebino, da pride do izraza stvar sama. Umetnost bo resničnejša, odkriti 

je potrebno njeno latentno vsebino izpod navlake nasilno nanesenih vsebinskih določil. 

Namesto hermenevtike potrebujemo erotiko umetnosti. (Ibidem, str. 9) 

 

3.4. Slab okus ne izbira med družbenimi sloji 

Na splošno velja, da je slab okus ali kič povezan s kultom srednjega razreda. Veliko 

teoretikov, ki pristopa k problemu kiča iz sociološke perspektive, zagovarja, da se je kič 

pojavil z vzponom meščanstva in da je danes prisoten v množični kulturi. Kaj pa ljudje, ki se 

imajo za kulturno elito in jim je umetnost dodatek k njihovemu prestižnemu načinu življenja? 

Ali so res vsi s pretanjenim občutkom za umetniško senzibiliteto ali tudi oni podlegajo 

slabemu okusu? 

Dorfles in Sontagova temu pritrjujeta. Dorfles govori o fetišizaciji avantgarde oziroma 

hiperkiču, Sontagova razdela t.i. camp. 

3.4.1 Fetišizacija avantgarde 

Včasih se zgodi, da so določeni proizvodi na začetku namenjeni in narejeni za kulturno elito. 

Vendar postanejo samo zaradi mode dragi in snobovski, privlačni tisti kategoriji »višjega 

razreda« (gledano izključno z ekonomskega vidika), ki na kulturnem področju ustreza najbolj 

ortodoksnemu kultu srednjega razreda. Najbolj je na udaru avantgardna umetnost 

(avtentična avantgarda) in ta je izpostavljena samo zaradi tega, ker je postala moderna in 



38 
 

draga. Seveda se dogaja, da se kulturna elita poskuša upreti integraciji in standardizaciji, ki so 

tipični za proizvode masovne porabe, a pogosto ta odpor temelji na elementu fetišizacije. To 

se odkrije šele kasneje, ko se izdelki lažne avantgarde prikažejo kot prazni in zastareli. Zaradi 

tega so izdelki pseudoavantgard v primerjavi s pravo avantgardo videti neberljivi, hermetični 

in rahlo škandalozni. (Dorfles, 1997, str. 47) 

Fetišizacijo avantgarde je težje prepoznati, a dovolj je prelistati kakšen avantgardni časopis iz 

katerekoli razvite države in naleteti na grozne kopije Kafke, Duchampa … Kje se nahaja 

znotraj tega kič element? V dejstvu, da so ti psevdoavtorji izluščili samo en del umetniškega 

fenomena, ki ga oponašajo in ga privzdignili na fenomen paradigme, s čimer so ga oropali 

vsake vrednosti novega. (od velikih avtorjev si sposodijo zgolj določene banalnosti:  npr. 

vključitev poliglotskih pojmov v provincialne literarne tekste). To je slab okus visoke kulture 

oz. kič kulturne elite. (Ibidem, str. 48) 

Kič visoke kulture je običajno zanemarjen s strani preučevalcev kiča. Je pa dokaz, da kič ni 

omejen na družbeni status in da ni prihranjen niti tistim, ki sebe doživljajo kot najbolj 

sofisticirane poznavalce avantgardne kulture. Čeprav gre za tehnično dovršene replike, ki jih 

omogoča sodobna tehnologija, gre za nadomestke, saj je bilo originalno delo mišljeno kot 

neponovljivo in edinstveno. Okušanje tega je kot bledi duh pravega doživetja. Pogosto se 

pojavijo tudi reprodukcije, ki hočejo biti« lepše od originala«, intenzivnejših barv … 

Pri tem se izgubi vsaka ritualnost, avra skrivnostnosti. Naredi se diferenciacija, ki je potrebna, 

da je sprejemljiva množičnemu okusu. (Ibidem, str. 49.) 

Dorfles pride do spoznanja, da kič ne izbira med pripadniki različnih družbenih skupin. V tem 

se kaže trdoživa narava kiča, ki se je sposobna integrirati tudi tja, kjer bi jo najmanj 

pričakovali. Zato je kič kulturne elite težje prepoznati.  

3.4.2. Camp okus ali snobistični kič 

Sontagova v svojem delu Zapiski o campu iz leta 1964 obravnavala camp okus. Camp je 

izredno težko definirati, podobno kot kič. Zato ni pisala v esejistični obliki, ampak v obliki 

kratkih zapisov, neke vrste utrinkov o campu. Iz tega je nemogoče izluščiti konsistentne in 

linearne zapise o camp okusu, saj je camp že sam po sebi izmuzljiv pojem, ki se spreminja 

skozi čas. Sama je prepričana, da ga je potrebno dojeti intuitivno. 
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Če bi poskušali zgostiti njene partikularne zapise, bi campu lahko dodali pripisali naslednje 

lastnosti: je nepredvidljiv, izumetničen, teatralen, ambiciozen, obroben, lahkoten, 

staromoden, aristokratski, dekadenten, igriv, ironičen, iskren, strasten, eleganten, umeten, 

gejevski, židovski. Divja mešanica njegovih bistvenih lastnosti je tista, ki ga določa in vsaka 

izmed njih je osnovna in hkrati obrobna. 

3.4.2.1 Nastanek campa in njegove lastnosti 

Skrivnostno je tudi samo poreklo besede camp. Nekateri menijo, da izhaja iz francoske 

slengovske besede se camper, kar pomeni pozirati na pretirani način, drugi zopet iščejo 

njeno poreklo v angleškem gledališkem slengu iz 16. stoletja, v besedi, ki se je uporabljala za 

moškega igralca, ki je nosil ženski kostum in igral žensko vlogo. 

Drugi izvor besede zasledimo v 18. stoletju v povezavi z gotskimi novelami, umetnimi 

ruševinami, odnosom do narave. Odnos do narave je bil precej drugačen. Ljudje z okusom so 

bili do nje bodisi pokroviteljski ali pa so iz nje poskušali narediti nekaj umetnega (Versailles).  

Kot bomo videli v nadaljevanju je sodobni camp vselej odvrnjen od narave.  

 

Versailles 

Najpopolnejše utelešenje je art nouveau. Aristokracija od nekdaj stoji vis-à-vis kulturi, zaradi 

česar je zgodovina campovskega okusa tudi del zgodovine snobizma. Med represivno drugo 

polovico 19. stoletja je camp cvetel v univerzumu dekadence. Gre za vizijo sveta v smislu 

stila. Je ljubezen do pretiravanja, stvari naj bodo tisto, kar niso. Jean Cocteau je leta 1922 za 

časopis Vanity Fair dejal, da je camp »laž, ki govori resnico«. Ta aforizem velja za osnovno 

Slika 18 
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definicijo tega pojava. Predmeti art nouveua običajno spreminjajo nekaj - v nekaj drugega: 

svetlobne instalacije v obliko cvetočih rastlin, dnevno sobo v resnično votlino. Izjemen 

primer so vhodi v pariški metro, ki jih je oblikoval Hector Guimard v poznih 90. letih 19. 

stoletja, ko je iz litega železa oblikoval stebla orhidej. 

   

Vhod v pariški metro                                 slikar  Klimt - eden temeljnih nosilcev campa 

    

Primer art deco svetilke 

 

Značilnost campa je tudi androgenost: tanka, čutna, aseksualna telesa art nouveaua, 

tesnobna dvospolna praznina za popolno lepoto Grete Garbo. Je zmagovalec dvospolnega 

sloga.  Kar je najlepše na moškem je njegova ženskost in kar je najlepše na ženskah je njihova 

moškost. Je zmagovalec dvospolnega sloga. Gre za konvertibilnost moški in ženska ter oseba 

in stvar. Ves stil, ki je umeten, je dvospolen. V stilu ni narave in ne življenja. 

Slika 21 

Slika 20 Slika 19 
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Dvospolna estetika campa 

 

Gre za sodobno različico prefinjenosti, ki se izraža skozi njegovo ljubezen do nenaravnega, 

izumetničenega in pretiranega. Gre za določen način estetike, ki gleda na cel svet kot na 

estetski fenomen. A sam ne nastaja v pogojih lepega, marveč v pogojih dovršenega stila in 

izumetničenosti. Je način gledanja stvari. Camp - pogled lahko spremeni izkušnjo.  

Vedno se ohranja na površju in je zmaga stila nad vsebino, zato so mu določeni umetniški 

žanri bližje kot drugi. Vsi elementi vizualnega dekorja, ki poudarjajo teksturo, čutno površino 

in dekoracijo in slog na račun vsebine so pogosto campy. 

Za camp je primerno reči: »To je predobro, da bi bilo camp; ali pa: to je preveč pomembno 

ali premalo obrobno«. Mnogi campy predmeti so z resnega vidika lahko kič ali slaba 

umetnost, a to ni nujno, veliko jih je med njimi, ki zaslužijo vse spoštovanje in resno 

preučevanje. Vendar izkušnja campa temelji na pomembnem odkritju, da senzibilnost visoke 

kulture nima monopola: dober okus ni zgolj dober okus, marveč obstaja dober okus slabega 

okusa. To odkritje je zelo osvobajajoče. Človek, ki vztraja na visokih in resnih užitkih, si 

nenehno omejuje v čem lahko uživa, ker želi nenehno ostriti svoj dober okus. Tvega 

frustracijo.  Camp pa tu nastopi nasprotno kot drzna in duhovita doktrina. Naredi človeka z 

dobrim okusom veselega.  

Sliki 22 in 23 
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Camp predmeti in osebe so umetni. Kar je naravno ne more biti camp. Zato sodi v domeno 

urbanega. 

Vse kar camp vidi je v narekovajih. Ženska ni ženska temveč je »ženska«. Je tisto, kar igra, da 

je. Je najdaljši podaljšek v čutnosti metafore življenje kot teatra. Vendar je to smrtno resno, 

ker camp ne igra. Izhaja iz naivnosti in nedolžnosti. Camp, ki ve, da je camp (campy) je manj 

zadovoljiv. Namera biti campy je vselej škodljiva, ker uničuje eleganco dejanja. Če samo sledi 

in kar je nadzorovano, ni camp. Brez strasti lahko nastane samo pseudo - camp. Če je 

ekstravagantno ali nestrastno, ni camp, ker je zgolj dekorativno in varno zajeto v besedo šik.  

Gre za vprašanje parodije in samoparodije. Ali je povsem naiven ali v celoti zavesten. V 

nadvse čistem campu je resnost bistven element, resnost ki spodleti. Sebe dojema kot 

resnega, a ne more biti resen, ker je vsega preveč. Art nouveaujevski umetnik, ki , izdeluje 

svetilko z okrog navito kačo, se ne šali. On bi rekel z vso resnostjo: »Orient!« In samo tista 

mešanica, ki ima pravilno mero pretiravanja, fantastičnosti in strastnosti je lahko camp. 

 Je vedno nadvse ambiciozen. Tipične fraze občudovalcev campa so: to je preveč, preveč 

fantastično, … neverjetno!  

Je ekstravaganten. Gaudijeve fantastične stavbe npr. Sagrada Famiglia, kjer je prisotna 

ambicioznost s strani enega človeka, da stori nekaj, za kar je potrebna generacija.  Želi biti 

poseben in glamurozen, izjemen, vendar brez napora. 
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Gaudijeva Sagrada Familia kot odličen primer campa v svoji neverjetni ambicioznosti 

Čas je pomemben dejavnik. Čas lahko zavre fantazijo, če smo ji časovno preveč blizu. 

Vsakdanjost je lahko preblizu našim fantazijam in jih ne zaznavamo kot take. Bolj smo 

sposobni uživati v fantazijah, ki niso naše. Gre za svojevrstno projekcijo naših želja v nekaj, 

kar nismo. Zato je toliko stvari, ki so camp demode in staromodnih. Ker nam časovni odmik 

dovoljuje odcepitev in zmanjša učinek banalnosti, ki je strogo gledana vedno stvar 

sedanjosti. Ko nismo več neposredno vmešani v stvari, lahko te postanejo camp. Kar je bilo 

nekoč žaljivo, lahko postane sčasoma senzibilnost campa. Čas je tisti, ki zmanjša banalnost in 

poveča fantastičnost. Vendar je učinek časa nepredvidljiv. Nekaj lahko postane camp, ali pa 

tudi ne. 

3.4.2.2 Nosilci campa 

Ločimo torej camp preteklosti in camp sedanjosti. V obeh primerih je mogoč le v bogatejših 

družbah, kjer poznajo psihopatologijo obilja. Je beg pred dolgčasom. Zato je zgodovina 

snobovskega okusa.  

Kdo so nosilci sodobnega campa? Po mnenju Sontagove, homoseksualci in judje.  

Homoseksualci, samo - izvoljeni razred, ki se predstavlja za aristokrate okusa. Geji ga lažje 

prepoznajo in občutijo. Judje pripenjajo svoje upe vključevanju v sodobno družbo s 

Slika 24  

Slika 25  
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spodbujanjem moralnih vrednot. Homoseksualci pripenjajo svoje upe vključevanja v družbo s 

spodbujanjem estetskih vrednot. Camp je topilo moralnosti. Nevtralizira moralno ogorčenje 

s pokroviteljstvom igrivosti. In tukaj se ob skrajnosti združita. 

3.4.2.3 Senzibilnost 

Sontagova loči tri vrste občutljivosti (senzibilnosti):  

- Občutljivost visoke kulture (je moralistična); 

- Občutljivost avantgarde (ekstremno stanje občutkov). Napetost med moralno in 

estetsko strastjo. Večina umetnosti dvajsetega stoletja, katere cilj ni ustvarjati 

harmonijo, ampak preseganje meja in uvajanje novih, grobih metod v umetnosti, 

umetniško delo postane prostor škandala in zavračanje ustaljenih norm. 

- Camp občutljivost je dosledno estetska izkušnja. Zmaga estetike nad moralo, ironije 

nad tragedijo. Ta občutljivost vsebuje resnost, a ni nikoli tragedija. Gre za kakovost 

trpljenje, patos. Edino merilo dejanja je njegova eleganca. V zadevah velike teže ni 

pomembna iskrenost, ampak slog. 

Celoten smisel je vreči s prestola resnost, ker je anti-resen, igriv. Neresen o resnem. Gre za 

nove, bolj zapletene odnose do resnega. 

Tudi iskrenost ni dovolj. Iskrenost je lahko filistrstvo in intelektualna ozkost. Ideal campa je 

teatralnost in izumetničenost. 

Avtorica predlaga komično predstavo sveta. Če je tragedija pretirana vpletenost, je komedija 

nevpletenost. Ta lahkotnost nezavezanosti rečem mu je bližje. Komičnost kampa ni nikoli 

polemična, ker je vedno apolitičen in neangažiran. Gre za demokratično duhovitost. 

Je radodaren, je način življenja. Samo videti je zloben in ciničen, pa še takrat je sladek in ne 

neusmiljen. Identificira se z nečim, kar je uživaško. Pop art ravno zaradi tega ni camp, ker je 

preveč resen, nihilističen in skeptičen. 

Camp ni zgolj norčavost, eleganca ali ponaredek. Je več kot to, je celotna senzibilnost, ki 

ocenjuje svet s strogo estetskih nazorov. 
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3.4.2.4 Primeri campa 

Kaj je torej camp? Camp je ženska, ki hodi v obleki, narejeni iz treh milijonov peres, camp je 

esteticizem Steinbergovih ameriških filmov z Marlene Dietrich. Čudovita Gaudijeva 

arhitektura v Barceloni, osebnost in delo Jeana Cocteauja, opere Richarda Straussa, lučke 

Tiffany, Labodje jezero, Bellinijeve opere in Viscontinijeva Saloma so camp. Camp je prav 

tako klasika Johna Watersa Pink Flamingos, filmi Eda Wooda, a tudi komedije Noëla 

Cowarda. Na skrajnem robu campa je tudi veliko število zelo privlačnih stvari - fantazije 

Salvadorja Dalija, slike Williama Blaka, ki niso camp s svojo usodnostjo in uglajenostjo, a art 

nouveau, ki je pod njegovim vplivom, vsekakor je. (Sontag, 1964) 

 

Pozneje, od zgodnjih dni Warholove tovarne, kjer so vladale manhattanske kraljice 

preobleke, kot so Candy Darling, Jackie Curtis in Holly Woodlawn, se je camp približal širši 

javnosti in masovni kulturi. V zgodnjih sedemdesetih je tudi rock glasba postala široko odprta 

za campovske vplive: od Micka Jaggerja, preko Davida Bowieja in Eltona Johna do Alicea 

Cooperja, Grace Jones, Madonne in nenazadnje Lady Gaga - »camp se je iz zapora nelegalne 

manjšine spremenil v počitek za polnoletne«. 

 

David Bowie                                            

Transvestit Candy Darling, eden pomembnih likov  Warholove Factory 
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Čeprav so čisti primeri campa večkrat nenamerni in smrtno resni, kanon campa pa 

spremenljiv, visoki camp ostaja ezoteričen - nekaj, kar je podobno osebnemu kodu, 

nekakšno identifikacijsko geslo znotraj majhne urbane klike, ki se campu ne posmehuje, 

marveč v njem uživa. (Rodic, 2011) 

Camp ni strategija ironije, kot jo je označil Calinescu.  Ni zgolj sofisticirano stališče s pridihom 

snobizma, ki se perverzno razdaja najbolj odvratnemu kiču in ki je na ta način spet našel 

medij v katerem lahko preživi. Po Sontagovi je camp naiven, če si prizadeva za karkoli 

drugega postane pseudo – camp, torej svoje nasprotje. 

Njena razmišljanja se danes marsikomu zdijo površna in celo nevarna. Nevarna v odnosu do 

judov in še posebej homoseksualcev. Zdi se, da so slednji v njeni teoriji campa našli sredstvo 

za družbeno afirmacijo, razloge za svoj obstoj in opravičila za svojo pogosto bizarnost, 

pretiranost. A jih z današnjega vidika neprijetno izpostavlja, kar je dvomljiva drža, ki lahko 

doseže ravno nasprotni učinek. Še posebej, če vzamemo v ozir njen aforizem, da je camp 

topilo moralnosti. Kakšno topilo moralnosti pa potrebujejo judje in geji v sodobni družbi, ki 

jih je že zdavnaj sprejela kot del družbene celote? Samo nasprotniki so tisti, ki jim lahko 

pripisujejo to, za kar jih opravičuje, pripisuje Sontagova.  

 

 

Cher in Madonna nosilki sodobne camp estetike 

 

Sliki 27 in 28 
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Bizarnost Lady Gaga  

 

Fotografinja Annie Liebowiz  se  v svojem delu poigrava s camp senzibilnostjo. 

 

Slika 29 
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3.5 Pedagoške vrednosti kiča pri oblikovanju dobrega okusa? 

Abraham Moles in Gillo Dorfles sta vsak na svoj način izpostavila idejo, da je uporaba kiča 

vendarle lahko pomemben dejavnik v pedagoškem procesu pri oblikovanju dobrega okusa. 

Večina avtorjev bi se s tem težko strinjala, saj so mnenja, da je kič tisti, ki otopi naše čute in 

težko bi bilo sprejeti dejstvo, da se z njim pride »skozi trnje do zvezd«, kot je slikovito opisal 

Moles. 

Dorfles se sprašuje kolikšen delež sodobnih ljudi bi lahko uvrstili v kič ljudi. Ne tako velik, kot 

se predvideva. Izkušnje kažejo, da so ljudje samo nepripravljeni, da bi razumeli težka dela. Da 

povprečen človek brez predsodkov sodobna dela vzljubi, če ga nekdo z njimi sistematično in 

potrpežljivo seznanja. Velik delež nerazumevanja sodobne umetnosti izhaja iz manjka  

izobrazbe in navad. (Dorfles, 1997, str. 27) 

Molesovo pojmovanje pedagoške vrednosti kiča je podobno. 

On pravi, da kič uspeva na estetskem infantilizmu, kar je pomembno za kasnejše razlikovanje 

med kičem, umetnostjo in psevdo - umetnostjo. Njegova predpostavka se glasi, da je kič 

najbolj enostaven način oz. pot k dobremu okusu. Pot bi vodila skozi postopno abstrahiranje 

oz. s pomočjo vzpona na piramido kvalitet. 

»Pedagoška funkcija kiča je v glavnem zanemarjena, zaradi številnih slabih konotacij termina, 

pa tudi zaradi tendence teh, ki preučujejo, da precenjujejo lastno estetsko sodbo. V 

meščanski družbi je pot skozi  kič običajna, da se doseže tista prava pot. Pripadniki masovne 

družbe uživajo v kiču, skozi užitek lahko dosežejo bolj vzvišene potrebe in sentimentalnost 

polagoma zamenjajo s pravim občutjem. V bistvu je kič estetski sistem množične 

komunikacije.« (Moles, 1973, str. 98) 

Oba avtorja se strinjata, da je kič lahko začetek spoznavanja kvalitetne umetnosti in 

dobrodošla pomoč pri oblikovanju dobrega okusa. A se zdi, da zanemarjata dialektično 

naravo kiča, ki je izjemno prilagodljiva in trdoživa. Le kaj bi ostalo od Molesove piramide 

kvalitet, če bi to v praksi res preverili? 



49 
 

Dorfles to vsaj do neke mere priznava, ko se začne sklicevati na kič-človeka in problem 

recepcije. 

Povsem nasproten pa je primer kič - človeka, čigar odnos do umetnosti je popolnoma in 

nepopravljivo napačen. Gre za posameznike, ki mislijo, da je v umetnosti vselej potrebno 

iskati samo prijetne, všečne , sladkobne vtise ali da umetnost služi samo kot začimba, zvočna 

kulisa, okras, statusni simbol ali vsaj kot sredstvo s katerim se naredi vtis v družbi in nikakor 

ne kot nekaj resnega, kot naporna vaja, angažirana in kritična dejavnost. (Dorfles 1973, str. 

27) 

 Gre bolj za problem recepcije tega človeka, kot samo kreacijo: tak človek bo sleherno 

vrhunsko delo gledal kot da gre za sliko za razglednico, ocenjeval s strani dekorativnosti in ne 

avtentičnega slikarskega aspekta. Vsa umetniška dela opazuje na način, da se v trenutku 

spremenijo v nekaj lažnega, sentimentalnega, nenaravnega. (Ibidem, str. 43) 

Dvomi v pedagoško vrednost kiča se še povečajo ob zgornjem »opravičevanju«, saj se 

vseskozi poraja občutek, da na ta način vzgajamo kič človeka in negujemo njegovo 

sentimentalno recepcijo. Kdo lahko zagotovi, da se mu bo dalo dvigniti za stopničko višje na 

piramidi kvalitet, ko bodo njegovi čuti že dodobra nasičeni s sladkobnimi učinki kiča? 

 

4.0  REHABILITACIJA KIČA V SODOBNI UMETNOSTI? 

 

Življenje je umetnost. 

 (Beuys) 

Pop art je našel inspiracijo v komercialnem dizajnu in prenesel dramatične spremembe v 

šestdesetih letih. Mnogi avtorji, ki se ukvarjajo s fenomenom kiča, se sprašujejo, če to 

pomeni njegovo rehabilitacijo. Stapljanje meje med visoko in nizko kulturo, med umetnostjo 

in popularno kulturo, vnese v percepcijo umetnosti zmedo. Odgovori teoretikov niso 

enoznačni, kot tudi ni enoznačno nič, kar se navezuje na kič.  
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4.1 Mešanje umetnosti in neumetnosti 

Dorfles ne zavrača tega, da določeni umetniki elemente kiča uporabljajo v svoji delih. 

Opozarja pa, da za tiste, ki pripadajo kulturni eliti, dobiva to mamljiv priokus 

»prepovedanega sadeža«, za tiste, ki pa se na to najbolj ne spoznajo, pa obstajata dve vrsti 

nevarnosti:  

1) Prepričanje, da je predmet, ki so ga umetniki vključili v svojem postopku 

dekontekstualizacije že sam po se bi predmet »dobrega okusa (npr. da je steklenica Coca -

Cole, ki jo Jasper Johns ali Rauschenberg uporabita v svojem delu že sama po sebi umetniški 

predmet). 

2) Še bolj dramatično pa je mešanje umetnosti in neumetnosti. npr. E. Baj, ki za svoja dela 

uporabi dela mazača, ki na metre prodaja svoje slike. Prepričanje, da so vredne tudi krajine 

obsijane z mesecem v ozadju ..., ki jih je naslikal kakšen slab romantični slikar po starih 

vzorih. (Dorfles, 1997, str. 295) 

 Robert Rauschenberg. Coca-Cola Plan, 1958 

 

Mnogi veliki avtorji različnih izmov so formalno zelo zanimivi, a imajo nedvomen kič prizvok: 

pohištvo Giacoma Balla, najdeni, naključni predmeti Duchampa (pisoar, sušilec,…). 

Slika 31 
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Če pogledamo te predmete, kar oni pravzaprav so, ne pa to, kar so postali s postopkom, ko 

ga je umetnik odstranil iz naravnega okolja in ga na novo ovrednotil so to banalni predmeti 

najbolj groznega možnega okusa.   

 Duchamp: Pisoar, 1917 

 

  Duchamp: Sušilec za steklenice, 1914 

S postopkom, v katerem so vsakdanje stvari iztrgali iz njihovega konteksta in jih prenesli v 

»posvečen galerijski prostor Velike umetnosti«, niso želeli samo šokirati, marveč ustvariti 

drugačen pogled. Izpodbuditi pri posamezniku samoizpraševanje o njegovi vpetosti v družbo 

in svetu v katerem živi.  

Slika 32
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V to se lahko zvrsti tudi cel niz predmetov, ki so jih uporabili prvi nadrealisti. (npr. Meret 

Oppenheim: Krzneni zajtrk; Delvaux, Labisse Felix…). Vsi so s svojo antinaturalistično in 

antikonformistično  namero spodbudili pojav kič odnosa nasproti svojih del in predmetov, ki 

pripadajo izrecno najboljšemu kiču. 

  

Meret Oppenheim: Krzneni zajtrk, 1936 

Nemogoče je tudi zanikati prisotnost kič elementov pri največjih ameriških pop umetnikih. 

Oldenburgova ogromna »mehka« tihožitja, Rauschenbergovi preparirani orli, 

Wesselamanovi akti, kot bi bili iz najbolj groznih reklamnih plakatov,  Kienholzov bar, 

Lichtensteinove imaitacije plakatov, sentimentalni sončni zahodi njegovih Pejsažev, in 

Warholove  Mona Lise, čigar mit je predstavljen na pop način, z geometrijskim ponavljanjem 

slike na platnu kot tudi Merlin Monroe in Jackie Kennedy, kot da so vse tri osebnosti 

povezane s skupno zgodovino. (Ibidem, str. 297) 

 

Slika 34 



53 
 

 Wesselmann: Veliki ameriški akt, 1964 

  Claes Oldenburg: Kuhinjski štedilnik, 1962 
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Robert Rauschenberg: Kanjon, 1959 

 

Pop postopek je imel na novi umetniški sceni usodno vlogo in je pokazal na dve na videz 

nasprotni dejstvi: 

- Da je sodobni človek - še posebej v ZDA - skoraj povsod obkrožen s kič elementi, ki jih 

niti ne opaža (opaža pa jih Evropejec, ki je prvič v ZDA, dokler mu veličastnost novih prizorov 

povsem ne uniči njegove specifične zgodovinske senzibilnosti, ki je bila na začetku šokirana  s 

tolikšno navzočnostjo kiča. 

- Po drugi strani pa so ti isti elementi kiča, potegnjeni iz konteksta, privlačni in se 

prenašajo v avtentično umetniško delo ... Pred razcvetom poparta je analogen postopek že 

uporabljal Enrico Baj (V serija; Generali, Dame, Ultratelesa, Pohištvo). Njegov postopek je 

drugačen, a je uporabljal materiale kot kolaže, ki so že v samem začetku imeli kič 

karakteristike (material za vzmetnice s cvetnim vzorcem, tapetniški materiali, drage ali 

cenene zidne tapete, oleografsko poslikane krajine, uporaba okraskov, medalj, cvetnih 

vencev). Vendar je namerno ali zavestno prevzemanje zastarelega materiala, ki nosi obeležje 

slabega okusa, omogočilo milanskemu umetniku, da ustvari poseben stil, ki ga je dosegel z 

uporabo teh materialov in efekte zelo prefinjene kompozicijske skladnosti. (Ibidem, str. 302) 
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Enrico Baj: Guernica, 1972 

 

 Enrico Baj: General (1970)  
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 Enrico Baj: Ubu (1960) 

Kič je v sodobnem svetu vseskozi prisoten. Zgoraj našteti so samo pozitivni učinki kič 

elementov v  likovni umetnosti. Bolj nevarno je za tiste, ki mislijo, da ustvarjajo umetnost, v 

bistvu pa gradijo kič najhujše vrste. Kič - ljudje pa tega tako ali tako ne opazijo. (Ibidem, str. 

304) 

Dorfles zaključuje, da bo napredek prinesel tudi to, da se bo v prihodnosti našlo ravnotežje 

med tehniko in umetnostjo, ki je že v preteklosti imela neko stalnico. 

Z rušenjem formalne razlike med različnimi vrstami umetnosti in pomikanje od enega k 

drugemu izraznemu sredstvu, se kažejo drugačna stališča umetnikov do življenja. Ni več 

specializacije, gre za stapljanje vseh umetnosti. Brišejo se meje med umetnostjo in 

izkustvom.  

Bodočnost umetnosti ni v ustvarjanju trajnik umetnin, ampak v definiranju alternativnih 

kulturnih strategij z nizom komunikacijskih multimedijskih postopkov. Življenje se definira 

kot umetnost, kot edina izkušnja v stalnem nasprotju in stalni enotnosti. (McHale v Dorfles 

1997, str. 111) 

 

Slika 40
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4.2 Kriteriji kiča po Kulkovi sistematizaciji 

Tomas Kulka se s tematiko vprašanja rehabilitacije kiča skozi pop art postopek spopada 

sistematično in postavlja vprašanje ali pop art umetnine zadostijo vsem kriterijem kiča. Avtor 

namreč postavi tezo, da morajo za kič biti izpolnjeni trije pogoji:  

 emocionalnost 

 tradicionalizem 

 nezmožnost novega spoznanja 

Za pop art se zdi, da se prilega tem trem zahtevam bolj kot katerekoli umetniške kategorije. 

Kaj nam torej preprečuje, da ga ne poimenujemo preprosto kič? 

Da bi to razumeli, je potrebno vsaj malo razložiti prizadevanja pop arta in šele nato pogledati 

Kulkove argumente, s katerimi brani pop art pred področjem kiča. 

Če pogledamo nazaj v obdobje modernistične umetnosti lahko rečemo, da je njen etos 

negacija kiča. Kaj bolj nasprotuje kiču kot neprestano modernistično iskanje inovacij? Kot je 

izpostavil Greenberg v slovitem delu Avantgarda in kič, so principi kiča in avantgarde 

(koncept, ki je v samem jedru modernizma) diametralno nasprotni. Malo je možnosti, da bi 

pomešali Picassa, Kandynskega, Pollocka ali Rothka s kičem. Kaj pa Lichtensteina, Warhola ali 

Hockneya? (Kulka, 2002) 

Kar lahko danes rečemo o pop artu je, da je vzel svojo inspiracijo od komercialnega dizajna, 

to je preneslo dramatično spremembo v umetniško sceno šestdesetih let. Medtem ko je 

modernizem poskušal zavreči to imaženerijo kiča, jo je pop art entuziastično pograbil. Kot 

pravi Simon Wilson: »Pop art je osvobojen dignitete visoke umetnosti z reakcijo proti 

elitistični umetnosti subjektivnega abstraktnega ekspresionizma.« (Kulka, 2002) 

Pop kultura in način življenja postaneta prepletena v 60., ko so bili slogani kot: Življenje je 

umetnost (Beuys), Vsakdo je umetnik (Warhol) ..., obsežno v obtoku. (Kulka, 2002, str. 107) 

  

Kot opaža Osterwold: »Ljudje so čutili novo dovoljenje, da imajo radi, da jim je všeč kič, da 

radi zbirajo razno šaro, berejo stripe, jejo hot - dog in pijejo Coca – Colo. (Osterwold, 1990, 

str. 7). 
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Pogosto slišimo, da je pop art povzročil kolaps med kičem in umetnostjo, če je to res in če je  

pop art legitimen in spoštovan s strani umetnosti, ali potemtakem naj rehabilitiramo kič? Ni 

težko razumeti, kaj motivira takšne trditve. Pogosto je bilo rečeno, da je bil cilj pop arta 

povzdigniti popularno umetniško kulturo do statusa spoštovane umetnosti. Marcko 

Livingston pravi, da pop slikarstvo na splošno vpeljuje uporabo obstoječe imaženerije in 

masovne kulture, ki je v bistvu že procesirana v dveh dimenzijah; najpogosteje izposojene iz 

oglaševanja, fotografije, komičnih stripov in drugih virov množičnih medijev. Koplje se v 

domeni popularnega okusa in kiča, ki je bil predhodno obravnavan zunaj meja likovne 

umetnosti. 

Roy Lichtenstein je transformiral komične stripe in komercialno oglaševanje v stripe, ki so 

doslej dosegle status slavnih umetniških del. (Kulka, 2002, str. 106) 

Simon Wilson: »S prevzetjem mehanične metode se zdi, da je Warhol preprosto zasledoval 

logiko umetnosti, ki bazira na množično sproducirani domišljiji.« (Wilson 1974, str. 24) 

Warhol je serijaliziral podobe Marlin Monroe, Elizabeth Taylor, Elvisa Prisleya, Coca - Cole in 

dolarskih bankovcev na isti način kot je serijaliziral podobe Mona Lise. 

 

Andy Warhol: 200 bankovcev za en dolar, 1962 
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Andy Warhol: Steklenice Coca – cole, 1962 

 

Andy Warhol: Mona Lisa, 1963 

Pop artist Mel Ramos je slikal Manetovo Olimpijo in Velasquezovo Venero s Kupidom v 

fotografskem stilu Playbojevih pin-up deklet, ki so v zagorelem bikiniju s svežimi pričeskami.  
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Manet:  Olympia 1863                                                            Mel Ramos: Olympia, 1974 

 

 

 

Mel Ramos:  Velasquzova verzija, 1974 

Slika 46



61 
 

 

Velasquez:  Venera s kupidom, 1648 

Vprašanje povezave med pop artom in kičem se poraja naravno, kajti številna dela v tem 

žanru nas spominjajo na kič. 

Če se vrnemo h Kulkovim trem pogojem o zadostitvi kiča (emocionalnost, tradicionalizem, 

nezmožnost novega spoznanja), vidimo, da se pop art prilega vsem trem zahtevam. A ideja, 

da bi bil kič reprezentiran v najbolj prestižnih galerijah, je vsekakor begajoče. Ali to pomeni, 

da so dela Warhola, Lichtensteina, Weselmana, Ramosa in drugih nič drugega kot 

glorifikacija kiča? 

Kulka verjame, da četudi dela pop arta ne obravnavamo kot nekakšen prelomni umetniški in 

estetski dosežek, vedno lahko vzpostavimo pomembne razlike med deli pop arta in kiča. 

V zagovor popartističnim delom daje konkretne primere skozi katere preverja ali res 

zadostijo vsem pogojem kiča. 

 

4.2.1 Kulkov zagovor pop arta 

Mnogim delom spodleti že pri zadostitvi prvemu pogoju, to so emocije. 
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Roy Lichenstein: Poteze s čopičem, 1965 

 

Andy Warhol:  Cambell soup, 1962 

Težko bi trdili, da zgornji deli zanetita nekaj, kar bi lahko opisali kot emocionalni odgovor. A 

določena dela vendarle sprožijo tudi emocionalni odziv. Kulka navede nekaj primerov:  

Wesselmannov Veliki ameriški akt od, Warholove monrojke ali slike Mela Ramosa, ki jih 

podrobneje analizira. 
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 Mel Ramos: Valvoline, 1965 

 

Upodobljen objekt, zapeljiv akt zlahka zadosti našemu prvemu pogoju (emocionalni 

preobloženosti) in skoraj fotografski realizem zagotavlja izpolnitev drugega pogoja 

(tradicija), kaj pa tretjega? 

Za odgovor bi rekli, da ni jasen. Nekateri bi se takoj strinjali, da je zadoščeno tudi tretjemu 

pogoju: torej nezmožnosti novega spoznanja. Saj bi gledali ta akt enako kot slike v Playboju. 

Če gledamo sliko na ta način, ne zahteva posebne interpretacije. Asociacije, ki jih sproži ta 

slika, so v grobem lahko enake kot te, ki bi jih izzval sam model. 

Toda če bi sliko gledali na ta način, pomeni le to, da bi v celoti zgrešili poanto. Ramos ni samo 

želel portretirati lepe ženske, ampak je želel narediti družbeno relevantno stališče o ameriški 

kulturi. 

En od ciljev pop arta je bilo komentirati vpliv masovne kulture na ameriško družbo. Veliko 

umetnosti od šestdesetih naprej je o sami umetnosti. Pod vprašaj postavlja svoje temeljne 

predpostavke in vlogo umetnosti v potrošniški družbi. Kič nikoli ne postavi pod vprašaj 

česarkoli.  

Popa art, zlasti v zgodnji fazi, je bil med drugim protest proti naraščajoči komercializaciji 

umetnosti. 
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Zato je naravno, da se v ta namen uporablja kič. Toda uporabljati kič ni isto kot producirati 

kič. Slike Ramosa uporabljajo kič, da bi vzpostavile določeno stališče, da bi usmerile 

pozornost na določen aspekt potrošniške družbe in njenih vrednot. Za naše potrebe ni nujno 

natanko definirati, kako bi te slike bile interpretirane. Kar je pomembno je da potrebujejo 

interpretacijo, kič pa ga nikoli ne potrebuje. (Ibidem, str. 109) 

Kič se od pop arta razlikuje tudi v tem, da je pozabljiv in nima spomina, torej ne naseljuje 

nikakršnega umetnostno - zgodovinskega prostora. Kič je samozadosten in živi zunaj 

konteksta umetnosti ter ignorira svoje tekmece.  

Pop art pa je po  drugi strani na splošno vzet kot reakcija, kot upor proti abstraktnemu 

ekspresionizmu, tako po njegovi dinamični obliki (Pollock) kot tudi statični obliki (Rothko). 

Pop art prav tako komentira druge razvoje v umetnosti. Susue Gablick: »Pomembna 

kategorija pop podob je umetnost,  ki napravi neko referenco na drugo umetnost.« 

 S formalnega vidika bi lahko nekdo rekel, da je razlika tudi v denotaciji (označevanju). 

Komični stripi, oglasi in kič denotirajo kar pač upodabljajo. Uporaba komičnih stripov pri 

Lichtensteinu pa se primarno nanaša na same komične stripe. 

Kičasta slika akta se referira na akt. Uporaba akta pri Ramosu pa se nanaša na kič. To je kot 

komentar o kiču, namesto da bi bil sam kič. Kreira posebne vrste estetsko napetost, ki je ne 

moremo najti v kiču.  (Ibidem, str. 110) 

 

Naslednja pomembna poteza, ki umešča pop art na distanco od kiča, je humor, 

bistroumnost, ironija, ambivalentnost. Ena od najpomembnejših potez kiča je ta, da je vedno 

enoznačen, ne ambivalenten in smrtno resen. To je ta resnost, ki naredi kič tako patetičen. 

Ravno njegov patos je ta, ki naredi kič smešen oziroma nesmiseln. V pop artu pa ironija in  

ambivalentost prepreči patos. Slike pop arta so lahko ugledane kot »spomeniki fetišistični 

masovni kulturi.« Lahko so videne tudi kot norčevanje iz te kulture. Ne le, da te slike pogosto 

same prikazujejo humor ali ironijo, ampak je tako tudi z njihovimi naslovi, ki jim dajo nek 

ironičen obrat. Npr. Warhol: ponavljajoči se sitotiski Mona Lise: Trideset je boljše kot ena  ali 

njegovih 6 Merlink, ki je podnaslovljeno:  Merlin 6 pack. (Ibidem, str. 111) 
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Andy Warhol, Trideset je bolje kot ena, 1963 

 

Kulka meni, da lahko povzamemo in rečemo, da pop art uporablja kič in se na njega na 

različne načine nanaša, da pa ne moremo zaključiti, da pop art proizvaja kič. Nič nas ne sili, 

da bi rehabilitirali kič do neke kategorije, ki jo ima ugledna umetnost. 

Za postmodernizem velja podobno kot za pop art.  

Postmodernizem se postavi nasproti modernizmu s tem, da zabriše mejo med visoko in nizko 

kulturo, med umetnostjo in popularno kulturo. 

Ideološke nadstavbe kot so religija znanost umetnost, ki so nekoč postavljale absolutno in 

univerzalno resnico, postanejo v postmodernizmu predmet skeptičnosti in posmehovanja ter 

tako izgubljajo na svoji vrednosti in legitimnosti. Sodobna potrošniška kultura se ne sooča z 
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nobenimi ideološkimi prepovedmi o tem, katere potrošne dobrine lahko oz. česa sodoben 

potrošnik ne sme konzumirati.  

 

         

   Naslovnica ploščka iz leta 1998                                                     Leopold Layer, Marija Pomagaj, 1800                                              

Leta 1998 je celjska skupina Strelnikoff doživela pravo gonjo zaradi naslovnice njihove nove 

zgoščenke, na kateri je bila upodobljena Brezjanska Marija Pomagaj, ki namesto Jezusa 

pestuje tolsto podgano. Gre za tipičen postmodernističen eklekticizem, ki se ne podreja 

nikakršni avtoriteti niti veri niti umetnosti.  

Razlikovalne značilnosti postmodernizma niso zelo jasne. Malo je konsenza o tem kaj 

konstituira njegove paradigmatične primere. 

Kakorkoli,  nekatere tipične poteze pa je vendarle moč izpostaviti: npr. radikalni eklekticizem, 

ki si svobodno sposoja od drugih del iz daljne ali bližnje preteklosti, postmodernizem 

pogosto združuje poteze in dejanja, ki so bile doslej veljavne za nekompatibilne. Uporabljajo 

se elementi citiranja, apropiacije – prisvajanja, reprezentacije, dekonstrukcije, aluzije … 

Za razliko od pop arta, ki je bil zvest predvsem slikarstvu, je postmodernizem 

interdisciplinaren. Pustil je svoj  pečat ne le v kiparstvu, ampak tudi v literaturi, arhitekturi, 

drami, modnemu dizajnu, računalniški grafiki, kinu, videu, spotih in drugih vidikih kulture 

(nekateri bi rekli, da tudi na filozofiji).  
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Medtem ko je pop art videl sebe kot družbeno relevanten tip umetnosti, ki reflektira 

sodobno realnost, postmodernizem zavrača koncepcijo, da  mora umetnost razkrivati resnico 

o svetu, zanj ne obstaja nekaj takega kot je resnica.  

Postmodernizemu gre bolj za samo umetnost kot za svet. Umetnost je videna bolj kot igra in 

ne kot refleksija realnosti. Postmoderna dela so samo neka dejanja, geste v tej igri. Ni neke 

zvestobe, zavezanosti  kakršnemukoli definitivnemu stališču. Postmoderno delo ne gre videti 

z vidika ene končne interpretacije, ampak raje kot neko medigro pomenov in interpretacij. 

Vse to zato, ker je bil pomen fiksnega pomena postavljen pod vprašaj. 

Postmodernizem vpeljuje kič samo v smislu, da ga uporablja in citira  oziroma se nanj kako 

drugače sklicuje. Postmodernizem se isto kot pop art igra na mitih vsakdanjega življenja, ki 

so na površini množičnih medijev in evforiji, ki obdaja moderno tehnologijo. Toda elementi 

in principi kiča, ki so prisvojeni v postmodernih delih, so integrirani v nov in kompleksen 

kontekst, v katerem dobijo nove in pogosto ironične pomene.  

Za razliko od kiča postmodernistična dela (zlasti literarna) zahtevajo interpretacijo. 

Nekateri zagovorniki postmoderne kritike, zlasti literarne menijo, da delo je interpretacija. 

To pomeni, da je interpretacija vse. Vsa dela. Proti tej miselnosti se bori že v prejšnjem 

poglavju omenjana Susan Sontag v svojem delu Zoper interpretacijo. 

Interpretacija vsekakor ni lastnost kiča.  

Nikakršnega razloga ni, da bi  zavoljo citatov, komentarjev ali parodiranj na kič, ta dela tudi 

umestili v področje kiča. Ta dela so kompleksna in intenzivna sama po sebi. Velja tudi 

obratno, da ni razloga zakaj bi bil kič pooblaščen s statusom postmoderne umetnosti.  

Pogosto je slišati, da je postmodernizem uničil hierarhično strukturo vrednot in standardov v 

umetnosti. Ta trditev je lahko interpretirana kot da ni tradicionalne meje med različnimi 

umetnostmi, da so te meje zdaj manj jasne kot prej ali da so likovne umetnosti zdaj bolj 

prepletene  z  »manj umetnosti«. To deloma drži, a to ne pomeni, da ni razlike med kičem in 

umetnostjo.  

Zgornja trditev je pogosto interpretirana v bolj radikalnem smislu. Postmodernizem je 

napravil  vse diskusije o vrednostih in vseh ovrednotenjih zastarele in brez smisla, da dela ne 
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morejo biti več cenjena glede na umetniško ali estetsko odliko. Avtorju se zdi to napačno. 

Celo najbolj entuziastični zagovorniki postmodernizma ne bi zanikali, da so nekatera 

postmodernistična dela boljša od drugih. Destrukcija hierarhične strukture vrednosti in 

standardov potemtakem pomeni zgolj to, da standardi za cenitev postmodernističnih del 

niso isti kot tisti v preteklosti. Dejstvo, da ti standardi niso polno artikulirani, ne pomeni, da 

jih sploh ni. 

Dejstvo, da eklekticizem postmodernizma pogosto združuje poteze, ki so bile doslej 

nekompatibilne – to pomeni zgolj to, da so potrebni novi standardi za koherenco. (Ibidem, 

str. 113) 

Kulka meni, da niti pop art niti postmodernizem ne zbrišeta razlike med umetnostjo in kičem. 

Dejstvo, da lahko identificiramo poteze in elemente kiča v obeh - to potrjuje. Kajti kot trdi 

Kundera: »Kakor hitro je kič prepoznan po laži, ki je on sam, prehaja v kontekst ne – kiča …« 

Ni videti, da bodisi pop art, bodisi postmodernizem prispevata k umetniški rehabilitaciji kiča. 

(Kulka, 2002) 
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5.0. PRAKTIČNI DEL 

 

Pri svojem delu sem najbrž na neki popolnoma podzavestni ravni začela eksperimentirati z 

materialom las. O nečem  tako samoumevnem, kot so lasje, sem pravzaprav začela 

sistematično razmišljati pred kakimi desetimi leti, ko sem se zaposlila na Srednji frizerski šoli 

Ljubljana kot učiteljica predmeta Estetika. 

Fascinirala me je simbolika las, ki sem jo odkrivala v literaturi, vedno bolj pa so plenili mojo 

pozornost kot material. Medij za ustvarjanje, kot samostojno sredstvo izražanja. Lasje nosijo 

v sebi močno sporočilnost. Ločeni od subjekta, so na nek način grozljivi.  Kot mumije, 

ohranjena telesa, brez življenja. Slutnja žive materije, ki so ji pripadali, je še vedno močno 

prisotna, a zavita v skrivnost. Ničesar ne vemo o človeku, ki jih je nosil, a bili so njegov 

sestavni del, ki se je z njim gibal, dihal, hranil, oddajal …   

Šopi las niso videti mrtvi, le odtujeni od svoje esence, hkrati pa odpirajo široko polje asociacij 

o času in prostoru v katerega smo ujeti: lasje kot močan odtis socialno političnih pomenov,  

kot primarna obsesija človeka za tvorbo identitete, ali pa preprosto fascinacija nad 

nenavadnim materialom, ki nosi v sebi ves naš genski zapis. 

 

Konceptualno sem izhajala iz različnih teorij, ki preučujejo kič. 

o Začetno izhodišče: meščanski salon. Večina avtorjev se strinja, da je kič produkt 

meščanske družbe in vseh družb izobilja. 

Kot simbol meščanstva sem si zamislila lestenec, kot glavni dekorativni element meščanskih 

salonov s preloma prejšnjega stoletja. Salon je bil prostor par exellence, kjer se je negovala 

meščanska etika in kjer so najbolj skoncentrirano prišle do izraza vrednote, ki so jih 

zagovarjali. To je bil prostor druženja in razkazovanja. 
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o Drugo izhodišče: gadget.  Pri vseh tipologijah kič – predmetov, me je najbolj fascinirala 

t.i. bolezen funkcionalizma, ki se izkazuje v bizarnih predmetih, ki svoj obstoj ob estetski 

dimenziji opravičujejo tudi s celo paleto nepotrebnih funkcij, to so t.i. gadgeti. 

Zato sem začela razmišljati, katere funkcije bi lahko dodala predmetu, ki bi bile vključene v 

njegovo delovanje in hkrati ne bi posegale v osnovno obliko, ki sem si jo zamislila.  Dodala pa 

sem mu funkcijo ventilatorja. Ventilator se je izkazal za čudovito rešitev, saj je osnovna 

forma ob delovanju spremenjena, a reverzibilna s preprostim dotikom na stikalo. Kot vsak 

lestenec, ki je v osnovi svetilo, ima tudi moj to funkcijo.  

Lestenec je tako dobil tri pomembne funkcije, ki lahko delujejo sočasno ali vsaka zase: 

- dekoracija 

- svetilo 

- ventilator 

 

Na tej točki je zadoščeno enemu temeljnih kriterijev kiča - kombinatornemu nadrealizemu, 

zadoščeno pa skoraj vsem principom kiča po Molesovi tipologiji: principu neadekvatnosti, 

kumulacije, sinestezije, udobja. 

o Tretje izhodišče: spominki. Spominki sodijo v t.i. kategorijo tradicionalnega kiča. Gre za 

večinoma sladki kič, katerega osnovni namen je sprožati v človeku sentimentalne in 

prijetne občutke. Kopičenje spominkov vseh vrst je ena temeljnih lastnosti kič – človeka. 

Za kič  - človeka lahko sklepamo, da je nagnjen k temu, da med ostalim hrani tudi svoje 

prve lase, lase svojih otrok … 

Pramen otroških las, zvezan s satenastim trakcem deluje ljubko. Šopi mrtvih las delujejo 

grozljivo. Hotela sem se poigrati s tem kontrastom med sladkim in kislim kičem in mislim, da 

mi je uspelo. 

 Na aluminijasto ogrodje sem nanizala dolge trese človeških las. Oblika se mi je zdela 

fantastična, učinek pa grozljiv. Na ta način je materija spremenila svojo sporočilnost. Iz 

nečesa, kar je samo po sebi benigno, se je s svojo količino in namembnostjo preobrazilo v 

svoje nasprotje.  
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Nisem želela izdelka, ki bi bil samo lep. Želela sem izdelek, ki bi bil lep in hkrati grozljiv. 

o To občutenje pa sodi že v zadnje izhodišče, ki je camp estetika. Nekaj je tako odvratno, 

da je že lepo. Camp lahko ljubimo in hkrati sovražimo.  

 

 

 

ogrodje 
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Dodane funkcije: svetilo in ventilator 
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dekoracija 
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V delovanju 
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V lastnem delu sem poskušala zajeti vsaj delček kontradiktornosti, ki jih nosi s sabo fenomen 

kiča. Ni nujno, da je izdelek videti kičast, kot si klišejsko predstavljamo tradicionalni kič. Kič je 

širši pojem, ki zajema široko paleto različnih principov, pravil in občutenj. Čeprav sodi v 

domeno klišejskega mišljenja, sam ponuja nešteto možnosti, da se ti klišeji o njem nenehno 

rušijo. 

Zdi se, da je ena njegovih bolj zvitih strategij ravno ta, da se nam ponuja pod nekimi 

tradicionalnimi krinkami. V osnovi gre za zelo liberalen pojav, ki nas pod pretvezo 

konservativnosti poskuša speljati na napačno sled. S to taktiko pa krepi svoje oblike in 

možnosti preživetja. 
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6. 0 PEDAGOŠKO – RAZISKOVALNI DEL 

Na Srednji frizerski šoli Ljubljana poučujem že deseto leto.  V tem času sem doživela že kar 

nekaj prenov izobraževalnega programa. Že  nekaj let poučujem v t.i. odprtem kurikulu, 

predmet se imenuje Izraznost las teorija1 (skrajšano IZAt1).  Ure v odprtem kurikulu so 

namenjene dograjevanju znanja, ki ga delodajalci pogrešajo pri mladih kadrih. Na Centru 

poklicnih usposabljanj poteka projekt UNIsvet, znotraj katerega se raziskujejo potrebe 

socialnih partnerjev pri zaposlovanju mladih kadrov. Na osnovi anketnih vprašalnikov, se pri 

mladih frizerjih se kaže tendenca, da je potrebno nadgrajevati znanje s praktičnega področja 

stroke, estetike in oblikovanja ter informacijske pismenosti. Pri pripravi odprtega kurikula 

šola sodeluje s socialnimi partnerji. Eden od ciljev odprtega kurikula je spodbuditi stalne 

oblike sodelovanja med šolami in socialnimi partnerji v lokalni skupnosti, t.j. bodočimi 

delodajalci.  

IZA t1 se dopolnjuje s predmetom Umetnost. Če predmet Umetnost sledi osnovam starega 

programa, ki vključuje predvsem zgodovino pričesk, estetske kanone preteklosti, stilne 

delitve pričesk ipd., se pri predmetu IZAt1 obravnavajo osnove likovne teorije, barvne 

teorije, risanja in umetnosti ter mode 20. stoletja. Glede na to, da je frizerstvo izjemno 

kreativen poklic, ki temelji na estetskih temeljih, so tovrstne vsebine več kot dobrodošle. 

Pri poučevanju sem opazila, da dijakom manjka znanje s področja likovno – produkcijske 

strategije, ki bi jim omogočala nekakšen zapis njihovih kreativnih idej. Zato sem v izvedbeni 

načrt dodala risanje frizerske skice. Frizerske skice so izkazale za odlično in uporabno orodje, 

ki ga lahko uporabljajo bodisi pri frizerskih izobraževanjih, kjer jim strokovnjaki s področja 

stroke prikazujejo nove tehnike in postopke oblikovanja las, bodisi pri zapisu lastnih 

kreativnih idej za potrebe produkcije revijalnih prikazov pričesk v okviru šole ali lastnih 

projektov.  

Frizerska skica jim omogoča, da osnovno idejo izčistijo, premislijo in dobijo do nje nek pogled 

z distance, ki je potreben za evalvacijo kvalitete. Hkrati pa ob njej razmišljajo tudi o dejanski 

praktični izvedbi. 

 



77 
 

Načrtovanju ure, ki je predstavljena v diplomskem delu, se je zgodilo srečno naključje, da je 

nastala ravno ob snovanju velikega revijalnega prikaza Skupnosti šol za oblikovanje, tekstil in 

frizerstvo, ki je potekalo 16. maja 2012 v Festivalni dvorani v Ljubljani. 

Z dijaki smo se dogovorili, da bomo vsaj eno pričesko skušali izpeljati od idejnega koncepta 

do dejanske izvedbe in predstavitve na reviji.  

Seveda, to nikakor ne bi bilo izvedljivo brez aktiva frizerjev in še posebej angažiranega 

mentorstva učiteljev praktičnega pouka.. 

V nadaljevanju bom prikazala potek učne ure pri premetu IZA t1 in dodala fotografije, ki 

prikazujejo rezultate, ki so nastali izven moje učilnice. 

6.1 Učna priprava 

Datum:  

Razred: 2.a 

Predmet: Izraznost las - teorija1 (IZA t1) 

Število ur: 2 + 4 (praksa) 

Likovno področje: risanje 

Likovna naloga: Risanje načrta pričeske za revijo  

Likovna tehnika: risba s svinčnikom 

Likovni materiali in pripomočki: mehki svinčniki, papir, radirka, šilček 

Likovni motiv: kič - pričeske 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: razlaga, pogovor, korekture 

Učni pripomočki: računalnik, projektor 

Medpredmetna povezava: praktični pouk frizerstva, umetnost 

Viri slikovnega gradiva: spletne strani in viri iz spodaj navedene literature 

       http://www.costumegallery.com/hairstyles.htm  

Literatura: Magjer N. (1985). Umiječe crtanja. Zagreb: August Cesarec 

                    Moles A. (1973). Kič – umetnost sreče. Beograd: Gradina 

http://www.costumegallery.com/hairstyles.htm
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                    Dorfles G. (1997). Antologija lošeg ukusa. Zagreb: Golden   Marketing 

                    Gesterling M. (1988). Die Frisur. Munchen: Callwey 

 

Učni cilji: 

Dijaki: 

 Razvijajo  v poklicno prakso usmerjeno likovno, ustvarjalno, kritično in konstruktivno 
mišljenje. 

 Za potrebe poklicne usmeritve obvladujejo likovno – produkcijske strategije, načine, 
postopke, materiale in orodja za uresničitev zamisli. 

 Razvijajo estetski čut. 

 Raziskujejo likovni jezik. 

 Spoznajo zakonitosti risanja frizerske skice. 

 Spoznajo obrazna razmerja in jih uporabijo na skici. 

 Narišejo pričesko iz vseh strani (spredaj, zadaj, profil). 
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Potek učne ure 

 

SNOVNI DEL  METODIČNI DEL 

delo učitelja delo učencev  

1. Uvodni del 

- Uvodna motivacija 

o Dijake usmeri v razmišljanja o 

kiču. Kaj je kič, kičasto? Sodi 

kič v domeno lepega ali 

grdega? 

 

 

o Naštevajo primere iz 

vsakdanjika, mode, filmov … 

(Patrick Cameron v frizerstvu, 

Galliano v modi, rave stil pri 

mladostniških stilih ipd.) 

 

 

 

o Pogovor 

2. Osrednji del 
A. Posredovanje vsebine 

 
o Dijake vpraša, katere so 

ključne lastnosti kiča, kateri 
pojmi označujejo kič. 

 

 

o Predstavi Molesove tipologije 
kič-predmetov, projicira 
ustrezne primere iz vsakdanjih 
kič – predmetov. 
(slikovno gradivo – v prilogi!) 

 

o Predstavi pričeske baroka, 
rokokoja in secesije, ki imajo 
karakteristike Molesovih 
tipologij. 

 

 

o Odgovarjajo, iščejo čim več 
ustreznih lastnosti, besed, 
pojmov …,ki označujejo kič 
(dekorativnost, okraševanje, 
pozlate, okrasni dodatki, 
ceneni materiali, cenene 
kopije v modi in umetnosti, 
vsakdanji kič  - spominki…). 

 

 

o Kometirajo, delajo zapiske. 

 

 

 

o Kometirajo, delajo zapiske, 
iščejo vzporednice s 
tipologijami. 

 

 

 

o Frontalna oblika 
o Razlaga, pogovor 

 

 

 

o Frontalna oblika 

o Razlaga, pogovor 

o Demonstracija fotografij 

 

o Frontalna oblika 

o Razlaga, pogovor 

o Demonstracija fotografij 
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B. Posredovanje likovne naloge 

o Izdelava frizerske skice s 

svinčnikom, načrtovanje 

pričeske za modno revijo; 

skica mora jasno pokazati 

obliko pričeske iz vseh strani. 

o Demonstracija likovne naloge: 

predlaga katere svinčnike za 

grobo skico, katere za 

senčenje. Ponovij osnovna 

pravila obraznih razmerij. 

 

o Likovni motiv je kič. Dovoljeno 

je pretiravanje v smislu 

dodatkov, kompleksnih oblik 

in pretirane voluminoznosti. 

Izhajajo iz gotike, baroka, 

rokokoja in secesije. 

 
o Učence napoti na pripravo 

delovne površine in razdelitev 
materialov. 

o Poslušajo navodila za izvedbo 
likovne naloge. 

 

 

 

 

 

 

o Sprašujejo, komentirajo, 
debatirajo med seboj. 

 

 

o Razdelijo si papir, pripravijo 
svinčnike, radirke, šilčke. 

o Frontalna oblika 
o Pogovor 

 

C. Likovno izražanje 

o Učencem individualno svetuje 

(korekture). 

o Pričnejo reševati likovno 
nalogo. 

o Individualno delo 

3. Zaključni del 

o Učence pozove, da razstavijo 

svoje izdelke na tla učilnice. 

 

o Učence usmeri v oblikovanje 

kriterijev vrednotenja, ki 

izhajajo iz likovne naloge 

 

 

 

 

o Pozove k izboru pričeske za 

predstavitev na modni reviji. 

 

o Načrtovanje izvedbe pri 

praktičnem pouku, ponovitev 

usvojenih pojmov, pozove jih, 

da pospravijo učilnico. 

o Razstavijo svoje izdelke 

 

 

 

o  Oblikujejo kriterije 
vrednotenja: izvirnost, 
upoštevanje motiva, , 
razvidnost pričeske iz skice. 

 

 

 

o Izbirajo, komentirajo, 
argumentirajo. 

 

o Predlagajo glede praktične 
izvedbe, predlagajo model in 
pospravijo razred. 

o Pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

O     Pogovor 

 

o Frontalna oblika, pogovor 
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6.1.1 Analiza učne ure 

Z uvodno motivacijo pri dijakih običajno nimam težav. Zdi se mi, da ni področja, ki se ga ne bi 

dalo prevesti v jezik in način, ki jim je blizu. Res je, da so jim vsebine, ki jih poučujem, 

nekoliko bolj pisane na kožo, saj se nenehno pogovarjamo o lepoti, umetnosti, oblikovanju, 

stilih, modi …  V občutljivih srednješolskih letih se sleherni med njimi v iskanju lastne 

identitete tako ali drugače spotakne ob to tematiko. 

Tokrat je bil koncept nekoliko drugačen. Razmišljanje o tem,  kaj je dober in kaj slab okus, kaj 

je všečno, kaj je kič in kičasto. 

Odzivi so bili predvidljivi in simpatični. Postregli so mi s kopico »kičastih primerov« oblačenja, 

pričesk, barv, predmetov celo razmišljanja in čustvovanja. 

Molesov koncept tipologije predmetov je omogočil, da so se ta razpršena razmišljanja strnila 

v nek  smiseln sistem. 

Ko je bila tipologija kič predmetov usvojena, smo se fokusirali na obdobja umetnostne 

zgodovine, ki vsaj deloma nosijo omenjene karakteristike, po teoriji Abrahama Molesa. 

Poudarek je bil na modi, arhitekturi in pričeskah.  Našli smo jih v gotiki s pretirano 

voluminoznostjo in višino, baročnih in rokokojskih pretiravanjih in dekorativnosti art 

nouveauja. 

Dijaki so imeli možnost lastne izbire, katere elemente posameznih obdobij bodo izbrali in 

kako jih bodo prevedli v neko svojo kreacijo. Edini pogoj je bil, da ne sme biti kopija 

historične pričeske. 

Rezultati dela so bili presenetljivi. Zdelo se mi je, da se izredno zrelo spopadajo z izzivom in 

nalogo, ki je bila vse prej kot lahka. 

Najbolj izčiščene ideje so nastale iz forme baročne školjke, ki so jo uporabljali v štukaturah. In 

dve izmed njih smo izbrali za revijalni prikaz.  

Všeč mi je bilo, da so mnogi med njimi kombinirali elemente različnih obdobij v neke povsem 

nove zgodbe in da so pri vrednotenju lastnih del pokazali veliko mero samokritičnosti in 

dobre argumentacije. Deli, ki sta izstopali smo enoglasno potrdili in iz njih je nastal razredni 

projekt prikaza na reviji. 
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6.1.2 Analiza likovnih izdelkov 

 

 

Učenka se je poigrala z dinamiko voluminoznosti ter frizerskima elementoma, ki jih v stroki 

poznajo pod pojmom banana. Izhajala je iz oblik rokokoja, kar je vidno v ogromni masi 

poudarjenih spiralastih prevojih ob zaključku banan, ki so glavni dekorativni element. 

Dinamiko je dodala z različnimi smermi oblik elementov (horizontala, vertikala) in  različnimi 

teksturami. Umetno skrepani lasje, ki prosto padajo ob vratu, nekoliko zmehčajo čiste linije 

od zatilja do temena glave. Pričeska je bila izbrana za dejansko izvedbo in predstavitev na 

reviji. 
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Gre za podobni princip in isto izhodišče kot pri prejšnji nalogi. Pričeska je izjemno 

kompleksno zasnovana in tehnično zahtevna za izvedbo. Spiralaste oblike se med sabo 

prepletajo in iz vseh strani dajejo popolnoma drugačen videz pričeske. Spodnji del pričeske je 

izjemno kontrasten zaradi spremembe teksture in smeri. Tudi ta pričeska je bila izbrana za 

izvedbo na revijalnem prikazu.  
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Dijakinja je izhajala iz obdobja secesije. Dekorativnost obdobja je uporabila kot izhodišče za 

številne lasne dodatke, ki dajejo dinamiko sicer dokaj preprosti osnovni obliki. Lasni zvitki, 

perle in peresa so osnovni elementi, s katerimi narekuje razgibanost na levi strani glave. 

Desni profil je v nasprotju povsem izčiščen in v ostrem kontrastu z levim. Sama pričeska je 

zanimiva interpretacija dejanskih zgodovinskih pričesk te dobe.  
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Dijakinja je izhajala iz oblike gotskih pokrival. Nekoliko zmehčane linije dodajo pričeski igriv 

značaj. Pričeska se je večini zdela premalo spektakularna za scensko prezentacijo, zato ni bila 

izbrana za revijo. 

 

 

Dijakinja je izhajala iz obdobja gotike. Pričeska posnema čiste oblike, ki težijo v višino. 

Dramatični videz je bolj kot z obliko pričeske poskušala doseči z ličenjem in dodatki. Ocena 

dijakov je bila, da je preveč oddaljena od zastavljene teme in da za revijo ni primerna. 
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Na spodnji fotografijah so zabeleženi utrinki iz snovanja skic in prikazi pričesk na reviji. 

 

Načrtovanje pričesk 
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Končna kreacija 
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Nastop na reviji 
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 Od ideje do kreacije: 

    

 

                                                                              Fotografiji: Rok Flego 
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6. 1. 3 Slikovna priloga: 

Izbor iz množice slikovnega gradiva, ki smo si ga ogledali z dijaki: rokokojske pričeske, 

arhitekturni detajli baroka, Gallianove nasičene kreacije … 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

                   I                                                      II                                      III                                       IV                               V                             VI 

                 VII                                                               VIII                                  IX                                        X                                XI 

     XII                                              XIII                                             XIV                                                               XV 

                XVI                                                            XVII                                                                                  XVIII                                                            

http://2.bp.blogspot.com/_KMqOPeCgoT0/TKnGJ4PL0WI/AAAAAAAAHlA/K71_ugFB2kc/s1600/galliano-fall2009-5.jpg
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7.0 ZAKLJUČEK 

 

Pri preučevanju različnih aspektov o problematiki kiča v sodobni umetnosti in vsakdanjem 

življenju, se zdi, da se avtorji pogosto zatekajo k pretiranemu moraliziranju in lastnim 

estetskim sodbam pripisujejo ogromen pomen. 

V času, ki ga živimo, smo vseskozi obdani z mogočnimi vizualnimi senzacijami,  ki so postale 

del našega vsakdana. Ali to vpliva na senzibilnost sodobnega človeka? Vsekakor. 

Pretanjenost estetskih sodb je vprašljiva. Sodobni človek postaja od teh senzacij odvisen in 

manj občutljiv. S to moralistično držo strogih teoretikov, ki obsojajo najmanjšo prisotnost 

kiča, bi lahko klonili pod težo slabe vesti, če bi se njihovih dognanj strogo držali. 

Kič je del naših življenj in nagibam se k temu, da ga ne obsojam. Pravzaprav se zdi s svojo 

trdoživo naravo in zmožnostjo preživetja simpatičen. Moraliziranje je odveč. Kič je tukaj in 

zdaj. Vedno in povsod. Temu se ne da oporekati. 

Bolj se postavlja vprašanje kaj je dober in kaj slab kič. In ali ne bo iz njegove vseprisotnosti 

čez nekaj časa na polju umetnosti spet vzniknilo nekaj novega, svežega in lepega, kar bo 

preseglo njegove estetske kriterije in obdržalo vitalnost njegovega duha?   
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