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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE

GROZLJIVE PODOBE VSAKDANA: ESTETIKA GRDEGA V UMETNOSTI

Za svoje diplomsko razmišljanje sem si izbral temo, ki govori o tem, kako se estetika grdega kaže skozi 

samo umetniško ustvarjanje slikovnih zamislih o grozljivem, nevsakdanjem in fantastičnem kot krajni in 

nepredvidljivi meji realnosti. V prvem delu se osredotočam na samo filozofsko razmišljanje o estetiki, kas-

neje pa kronološko preidem skozi umetniška obdobja od antike  vse  do sodobnih časov in opozorim na  

tiste bistvene kulturno-zgodovinske vplive, ki so vodili v razmišljanja o estetiki grdega. V zadnjem delu 

naloge pa skozi kratke eseje predstavim ustvarjanje štirih imenitnih sodobnih fotografov in delo filmskega 

režiserja podobnega kova.

Diplomo zaključim s praktičnim delom. Izbral sem si studijsko fotografijo, katere tema je zasnovana  na  

Dantejevi epski pesnitvi »Božanska komedija (La divina commedia)«. Versko-alegorični ep je temeljno 

delo srednjega veka, ki predstavlja tedanje prepričanje in znanje, se pravi celosten pogled, s katerim je 

človek gledal na svet. Svojo pozornost sem preusmeril na prvi del epa, ki prikazuje sprehod po peklu. Delo 

obsega 9 fotografij, katera vsaka predstavlja določen krog. Ikonografsko in oblikovno sem skušal po svoje  

predstaviti tisti del sveta na poti iz sholastike v nov čas, ki se je v marsičemu naslanjal na  skrajne podobe 

človekovega sveta in tistega  drugega v onostranstvu.

KLJUČNE BESEDE:

Estetika, estetika grdega, grdo, lepo, kamp, kič, fotografija, slikarstvo, film, Božanska komedija
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SUMMARY AND KEYWORDS

THE HAUNTED IMAGES OF EVERYDAY LIFE: THE AESTHETICS OF UGLINESS

For my diploma thesis I chose to ponder upon the aesthetics of ugliness and how this very aesthetics is 

transposed into artistic practice through the imagery of the haunted, unusual and fantastic as a marginal 

and unpredictable facet of reality. In the first part of my thesis I concentrate on the philosophy of aesthet-

ics and in the following part I move on to the chronological overview of art periods from antiquity to 

modern times, while considering the principal influences that led to the articulation of the aesthetics of 

ugliness. In the final part I present the art of four distinguished contemporary photographers and that of a 

filmmaker of similar statue. I end up my diploma thesis with the practical part. I chose studio photography 

relying on the theme of  »The Divine Comedy«  by Dante Alighieri. This epic poem is one of the fundamen-

tal works of the Middle Ages and bears testimony to the knowledge and vision of an age long time gone. 

I concentrated my attention to the first part of the poem, which depicts the walk through hell. My series 

consists of 9 photographs, each belonging to a particular cycle. 

KEY WORDS: 

Aesthetics, ugliness, ugly, beautiful, camp, trash, photography, film, painting, unusual, haunted. 
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1 UVOD

»Za vsakega umetnika, ki si zasluži to ime, je vse v naravi lepo in brez skrbi lahko zre v to zunanjo resnico in 

jo bere kakor odprto knjigo, zatem vse to postane notranja resnica.« (Aguste Rodin).

Umetniško pričevanje o neobičajnem in pogosto grdem se je v zahodnoevropsko umetnost naselilo 

šele s srednjeveškim krščanstvom in njegovim dualnim razumevanjem slehernih stvari. Od renesanse pa 

do sredine 19. stoletja so v globalnem ponovno vladali antični ideali harmonije in lepega. Razmislek o 

drugačnem se je v družbeno življenje ter umetnost zahodnega sveta zakoreninil šele z obdobjem moderne.

Pred industrializacijo poznega devetnajstega stoletja se je govorilo predvsem o lepem in se je le omen-

jalo nelepo, torej na področju umetnosti o estetskem in neestetskem z besedami in pojmi, ki so si bili 

semantično protislovni: lepo, grdo, običajno, neobičajno, vsakdanje, nevsakdanje... Tudi večina mislecev, 

med katerimi vsi veliki esteti, je govorila v svojih estetikah predvsem o lepem. Ni naključje, da je ravno v 

času moderne napisana prva »Estetika grdega« (Rosenkranz, 1853), v kateri se prvič skuša predstaviti tudi es-

tetske fenomene vseh tistih umetniških razlag sveta, ki govorijo z nasprotne strani kanonske lepote. Kaj 

kmalu pa so različni pisci spoznali, da tako življenjskih neobičajnih pojavov in reči kakor njihove umetniške 

interpretacije ne moremo soditi samo s protislovnimi pojmi lepega in grdega, ampak da je za proučevanje 

obeh fenomenov treba razširiti filozofske discipline na širša metakritična področja, se dobro poglobiti v 

človekov prevelikokrat z njegovo simbolno kulturo kodificiran odnos do lepega oz. grdega. Ne gre samo 

zato, da bi pri določanju, ali je določena stvar lepa ali ne, vpeljali natančen sistem vrednotenja. Samo z es-

tetskimi vrednotami, s katerimi je prežeto sleherno estetsko delo, težko objektivno izluščimo neko definici-

jo lepote in njeno morebiti neko družbeno uveljavljeno vrednoto. Čeprav se pri tem soočanju koristimo z 

določenimi uveljavljenimi ključnimi pojmi ved, kot so lepo, forma, vsebina, harmonija... Po Kantu občutek 

lepote povzroči svobodna harmonija med funkcijo podob in funkcijo konceptov, ki jih povzroči umetniški 

ali naravni predmet. V nadaljni estetski presoji pa je težje določiti pojem estetike same v njenem skrajnjem 

dometu sublimne ganjenosti, s katero te presune določeno delo ali predmet še bolj nedoločno: ugodje, ki 

je pogosto pomešano z bolečino, ki izvira iz boleče ganjenosti nad nečim. In to nekaj ni vedno samo lepo, 

je lahko tudi nekonvencionalno, nepričakovano in nevsakdanje, skratka nekaj grdega. »Pojem grdote tako 

kakor pojem lepote pa je vedno relativen, odvisen ne le od dane kulture, temveč tudi od časa in prostora, 

znotraj katerih posameznik živi in se na njih odzvanja.« (Eco, 2008).
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Med Rosenkranzovim stavkom z začetkov moderne, da »grdo obstaja le v tolikšni meri, kolikor obstaja 

lepo, ki je njegovo DOMNEVNO pozitivno nasprotje,« in Ecovim razmišljanjem v njegovi knjigi »O  zgo-

dovini grdega«, kjer grdo označi za hisperično umetnost, češ da »je grdo slednjič lepo«, je preteklo pol-

drugo stoletje strahovitega znanstvenega in družbenega razvoja ob veliki hitrosti in z raznimi intenzivnimi 

kataklizmami.

Tako me je v nalogi zanimalo, kako se je predstava grdega spreminjala skozi čas in kako lahko obstaja nekaj 

lepega brez nečesa grdega ter zlasti nekaj tretjega, na kar sem skušal opozoriti v kratkih esejih o petih 

umetnikih v drugem delu naloge.

V modernem času se meje med dojemanjem lepega in grdega brišejo. Estetika grdega je izpodrinila iz 

umetnosti klasično dojeto lepoto, ki ostaja zlasti domena oglaševalske industrije. A resnici na ljubo se strin-

jam z Ecom, ko pravi, da si želimo biti obkroženi z lepimi stvarmi. Grdo pa ostaja zanimivo, ker spodbuja 

domišljijo in simpatijo.
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2 OSNOVNE ESTETSKE PREMISE LEPEGA IN GRDEGA

»Lepo ima natančne kanone, grdo pa namreč pušča prostore za domišljijo, ker navdihuje tako gnus kakor 

milost.« (Umberto Eco).

Lepo in grdo sta na prvi pogled pojma, ki si nasprotujeta. Grdo po navadi razumemo kot nasprotje lepote, 

zato naj bi zadostovalo opredeliti lepo, da bi videli, kaj je grdo, vendar so najrazličnejše pojavne oblike skozi 

stoletja raznovrstnejše in bolj nepričakovane, kot si običajno mislimo. Stoletja umetnosti vodijo po osuplji-

vi poti med prikaznimi, strahovi in ljubeznimi, kjer si ves čas obratna dejanja podajajo roko z ganljivimi mo-

tivi sočutja, zavračanje iznakaženosti pa ravno tako ves čas spremlja dekadenten zanos o najzapeljivejših 

kršitvah klasičnega lepotnega kanona. Preko lepote se nam ponuja torej osnovno vprašanje, kaj je grdo in 

ostudno. 

Ker je to načelo odvisno od posameznikovega okusa, njegove fenomenološke naklonjenosti do dotičnega 

umetniškega dela, je treba rešiti dileme skozi zgodovinsko perspektivo.

Vendar je najprej najbolje, da se na začetku vsaj v bistvenem seznanimo z osnovnimi estetskimi kriteriji, s 

katerimi se soočamo z umetninami, jih skušamo dobro videti, pravšnje razbrati njihov strukturen nabor ter 

razumeti njihovo sporočilnost ob ugodju, ki nam jih ta srečanja ponujajo.

Je že tako, da mora sleherno osebo nekdo najprej videti, saj se drugače z neko objektivno resničnostjo ne 

da priti skozi, ker je preprosto brez našega zanimanja pač ni. Vsako umetniško delo zaznavamo s čuti. Z 

njimi avtor ali gledalec stopi v stik s posameznim umetniškim delom. Čutila, ki sodelujejo, so vid, tip in sluh, 

ki ga obveščajo o prostoru, mu posredujejo obliko in zgradbo predmetov ter nakazujejo bolj abstraktno 

časovno dimenzijo stvari in pojavov. 

Vid je čut, preko katerega običajno sprejemamo tudi neobičajne, izkrivljene in grozo vzbujajoče reči. 

Včasih v tem dejanju sodeluje tudi voh, ki lahko še povečuje zaznave grdote, izmaličenosti, iznakaženosti. 

Grdota nas tako vznemirja tudi zato, ker ruši neki družbeno dogovorjen ustaljeni red, odpravlja udobje in 

nas sili, da jo gledamo in opazujemo, se zavemo svoje odvrnitve ali pa vsaj nepopolne odvrnitve. (Miller, 

2006). Čuti torej težijo k temu, da so locirani v objektivni svet in čut je objektivna kakovost naše reakcije na 

občutke o predstavljenih objektih. Čuti so v nadaljnjem naši posredniki v vzbujanju čustev.
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Pogosto smo v odnosu do umetniškega dela bolj ali manj pasivno občinstvo, vsaj kar se tiče izkušnje pov-

ezane s pojmi lepega in posledično z nadaljnjo estetsko izkušnjo. Nasprotno pa so čustva, kot so strah, 

gnus in sovraštvo takšna, ki veljajo za pozitivna v smislu očiščenja naših negativnih emocij, ki se nam 

sprožajo bolj poredkoma ob robnih dogodkih bivanja in so temu primerno toliko bolj močna in intenziv-

na. V obeh primerih pa gre za vzpostavljanje senzibilnosti do umetniškega dela, kar je bistveno. Umetnik 

se bo vedno trudil ustvariti humanizirano podobo objekta, ki nas bo presunila, in naš register občutkov 

je vedno bolj živo pritrjen podobam kot abstraktnim idejam. Od tega čutenja se bodo nekoliko oddaljile 

sodobne umetniške prakse konceptualne umetnosti, kjer naravnanost do gledalca bolj kliče po miselnem 

rezoniranju.

Seveda tudi pri večinski izkušnji z umetnostjo, kjer naj bi prevladovala bolj emocionalna plat komuniciran-

ja, vselej pride trenutek, kjer občutja preidejo v kontemplativna stanja in ko se začne neke vrste estetska 

izkušnja, ki nam vzbuja ganjenost. To naj bi bila neka splošna definicija, po kateri je specifična lastnost 

umetnosti vzbujanje estetskih doživljajev. Vendar bodo nekatera umetniška dela skozi vso zgodovino, 

zlasti pa v 20. stoletju in v sodobnosti takšna, da ne bodo prvenstveno vzbujala užitka in lagodja, marveč 

bodo vzburjala in povzročala pretres. Ti nekateri včerajšnji umetniki, zlasti pa veliko modernih in sodobnih 

umetnikov, ne bodo gledali na naloge in dosežke v umetnosti z vzbujanjem prijetnih estetskih doživljajev, 

temveč so videli in vidijo poslanstvo umetnosti v sprožanju močnih doživetij, v pretresih in šokantnih sit-

uacijah. Ta opredelitev seveda ustreza avantgardni umetnosti. (Tatarkiewitz, 2000).

Če hočemo torej razumeti lepoto grdega v umetnosti, moramo vedno razumeti dimenzije vrednosti umet-

nosti nasploh. Umberto Eco v svoji knjigi govori v poglavju »Grdo« danes takole: »Pogosto slišimo trditve, 

da se danes srečujemo s temi nasprotji zato, ker razlika med grdim in lepim ni več zrcalo estetskih vrednot 

– grdo in lepo naj bi bili le dve opciji, s katerima je mogoče sobivati na nevtralen način.« (Eco, 2008). Kaj je torej 

tisto, kar zlasti danes daje vrednost v umetnosti? Za to obstaja mnogo definicij. Beseda estetika ima svoje 

poreklo v grški besedi aisthesis, kar pomeni čutno zaznavanje ali senzorno spoznavanje. Ta izraz pa so začeli 

uporabljati posebej za zaznavanje umetnin in lepote  zelo pozno v 18. stoletju, ko Alexander Baumgarten 

izbere ta izraz za filozofsko raziskovanje umetnosti. Za njim je Hegel v svoji obsežni »Estetiki« umetnost 

označil za »čutno svetlikanje ideje«. Kakorkoli so se izpisovale razne filozofske estetike od hedonističnih, ki 

se opirajo na umetnost kot izkustvo zadovoljstva v prefinjeni igri barv in zvokov, ritmičnem gibanju linij in 

form, preko  razlag umetnosti kot podobe dobrega in plemenitega pa do intelektualističnih meditacij, po 

katerih je namen umetnosti odkrivanje resnice, so te teorije umetniško vrednost razlagale z opisovanjem  
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lepote. Tako se je v zgodovini estetike šele Franz Rosenkranz prvi spustil v vrednostne oznake grdega, ki 

so: ostudno, grozljivo gnusno, neprijetno, groteskno, smrdljivo, iznakaženo. Avtor v svoji »Estetiki grde-

ga« (Rosenkranz, 1853) razčlenjuje tudi grdo v umetnosti: nenavzočnost oblike, nesimetričnost, neskladnost, 

iznakaženost, deformacije, kot so šibkost, nezadostnost, nizkotnost, banalnost, naključnost in poljudnost, 

neobdelanost ter najrazličnejše oblike odbijajočega. Vendar bo temu kasneje rekel Eco, »da ne moremo z 

gotovostjo ločiti grdega od lepega, ki ga razumemo kot harmonijo, razmerje in celovitost, in ju jemati kot 

popolno nasprotje« (Eco, 2008).

V estetski strukturalni celoti umetniškega dela konstitutivni oblikovni elementi niso nikoli na enakem nivo-

ju: nekateri so v nadrejenem, drugi pa v podrejenem položaju. Kakor tudi ikonografski naklon do vsebine 

dominantno niha tudi sam od radosti in sreče, pa do pekla, gorja in grdosti. 
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3 VELIKO LEPEGA IN MANJ GRDEGA V ZGODOVINI KULTURE DO MODERNE IN 

POVELIČEVANJE GRDEGA V UMETNOSTI 20. STOLETJA TER V SODOBNOSTI

»Ljudje so daleč v preteklosti živeli v skupnosti, v kateri so neomejeno izživljali svoje nagonske potrebe, 

svojo spolnost. Pred njimi pa je bila bodoča izbira: ali še naprej živeti v takem prvobitnem paradižu ali pa 

uveljaviti prepovedi, tabuje, in kot nadomestek za prepovedane užitke ustvariti Kulturo.« (Sigmund Freud).

Antična umetnost si je prizadevala ustvariti podobe idealnega človeka, ki bi izražal modrost in telesno sklad-

nost ter s tem vzbudil vtis realizma ob upoštevanju polne anatomije, proporcev in čustvenega stanja. Temu 

idealu popolnosti so na splošno ustrezale osebe dostojanstvenega videza, ki jih odlikujejo pogum, slog, 

sposobnost in nesporne športne, vojaške ter moralne vrline. Tej oznaki sta ustrezala tudi bivanjsko okolje 

proporcionalne urbane in sakralne arhitekture in po teh načelih je bilo urejeno tudi družbeno življenje 

v polisih. Velika filozofa Platon in Aristoteles sta umetnost imela za manifestacijo lepote, ki se kaže skozi 

preprostost, harmonijo in pravila skladnosti. Priznala sta, da ima lepota sicer svoje stopnje dovršenost, za-

vedala sta se, da obstaja tudi manj lepo ali grdo, in opozarjala umetnike, naj bodo pri posnemanju narave 

čim bolj objektivni (mimesis) ter naj pri svojem delu ne zapopadejo sveta na preveč subjektiven način. 

Umetnost je bila definirana kot kalos (lepota), ki je bil tesno povezan s pojmom agathos (dobro); umet-

nost kot izražanje lepote in dobrega. Grki epistemološko niso bili razdvojeni na kasnejši krščanski dual-

izem in so ontološko popolnoma pripadali svetu, ki so ga polno živeli, čeprav so poznali svoj božanski 

Olimp in tudi mračno podzemlje, zato so brez težav združevali lepo in grdo v enem: tako je bil Ezop hkrati 

grbast, umazane plati, ploskonog, a vendarle dobrotnik človeštva. Samo grozljivost so utelešale podobe 

Kiklopa, Himere, Kerberja in drugih nestvorov. Kar pomeni, da so poznali tudi podzemni svet, ki mu vlada 

zlo in kjer celo lepi ljudje zagrešijo »grda« dejanja. Se pravi, da niso upodabljali samo proporcionalnih teles 

mladeničev in kasneje ljubkih deklet, ampak tudi mitološki svet, kot so si ga razlagali.

Nasprotno  od grške je rimska umetnost dajala prednost prepoznavnosti in osebnosti ter včasih tudi 

zanemarjala preučevanje človeškega telesa. Ker pa je bila umetnost predvsem namenjena poveličevanju 

države in njenih vsakodnevnih vojaških uspehov in ker sta ji bila usojena tudi dekadenten konec in kriza 

antičnih idealov, se je rimska umetnost oddaljila od klasične idealizacije in je vpeljala elemente realističnosti, 

celo naturalizma, kot je npr. »Karakalov doprsni kip«, ki nakazuje krutost in mnogo grdobij sveta, ali pa 

iznakaženi Tračani na »Trajanovem stebru«.
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Morda bi temu koncu antičnega sveta lahko pripisali tudi starokrščanske »združene podobe« Jezusa na 

križu, ki je bil prebičan, z žeblji pribit in s trnjem ranjen, torej na zunaj grd, a je z zunanjo izobličenostjo 

zgolj izražal notranjo lepoto svoje slave in žrtve. 

Nič takšnega ne bo več čez ves srednji vek celih tisoč let do prvih luči novega sveta tam na toskanskih 

hribih v 14. stoletju, ko bo zahodni človek obudil antične ideale nekega celovitega izkustva sveta, ki nam 

ga je krščanstvo skorajda za vedno skrilo s svojim dualizmom duše in telesa ter s prvotno življenjsko odgo-

vornostjo za nekaj, kar nismo nikoli storili in zaradi česar bi morali hoditi okoli v nadrealistični pokori.

Srednjeveška umetnost je v morfološkem smislu precejšen korak nazaj v ploskoviti, dekorativni stil v prim-

erjavi s plastičnimi prizadevanji antične umetnosti in šele na koncu tisočletnega obdobja se bo v pozni 

gotiki približala antičnim idealom. S preganjanjem Kristijanov do Konstantinovega edikta na začetku 4. 

stoletja se v zgodnjekrščanski umetnosti uveljavi dogmatična strogost, kjer so telesa izgubljala obliko v 

prazninah in sencah. Poudarek je bil na strogi dogmatični vsebini krščanskega sveta in upoštevanje grde-

ga v primerjavi z lepim kot delom božjega stvarstva je pridobilo na pomembnosti. Zlasti freske in tim-

pani romanskih cerkva so pogosto upodabljali Kristusove muke in muke drugih mučencev, puščavnikov 

in spokornikov, upodobitve  Kristusa kot razsodnika in pekel z grešniki pod njim, pa podobe apokalipse, 

pekla nasploh in hudiča, pa upornega Satana in ubogega Mefista ter čarovnice z vsem možnim sataniz-

mom in sadizmom ter manifestacije uživanja v krutosti. Vse to, da se nepismeni plebus opozarja na prvotni 

greh in na življenje kot pokoro v upanju na posmrtno blaženstvo (timpani na Notre-Dame v Parizu, v Mois-

sacu in Autunu, mrtvaški plesi v Hrastovljah, v Talinu, v Clusoneu...). Za vse te pošasti so cerkveni dostojan-

stveniki običajno govorili, da so lepe, ker so bitja, ki predstavljajo brezoblično snov, in ker tako prispevajo 

harmoniji celote. (Eco, 2008).

Slika 1
Mrtvaški ples,
Johannes iz Kastva, 
1490

25





Luka Dolmark             GROZLJIVE PODOBE VSAKDANA: ESTETKA GRDEGA V UMETNOSTI             Visoka šola za umetnost UNG

Mnoštvo te tematike se bo ob ponovnem bujenju sveta v renesansi množično preselila v novo likovno 

tehniko grafičnih in literarnih interpretacij, na novo se bodo pridružile tematske podobe kmečkih burk in 

pustnih karnevalov, profana ikonografija razuzdanosti in greha, grdega torej.

V bistvu renesančnih teženj je bila želja po ponovni oživitvi antične kulture.  Zato so bila naopak postavlje-

na vsa načela in prvine srednjeveške kulture, njeni načini  izražanja in komuniciranja. Človek  erudit,  znan-

stvenik in umetnik hkrati, intelektualec in individualni ustvarjalec, se je postavil v sam center sveta in ga s 

pomočjo bogatega plemstva ter porajajočega se meščanstva kot novega družbenega protagonista začel 

na veliko spreminjati. Cerkev je izgubila privilegirani položaj edinega naročnika in mecena kulturnih do-

brin. Svet se je upodabljal po meri človeka, torej z upoštevanjem geometrijskih pravil perspektive, pravilne 

anatomije, s kompozicijskimi shemami,  z natančnimi svetlobnimi učinki in upoštevanjem individualiziranih 

bitij, ki so se med seboj gledale in gledale nas, ko smo opazovali njihove takšne ali drugačne zgodbe. V 

ta lepo urejeni svet so se tudi v tabelnem slikarstvu in kiparstvu tu in tam naselile turobne, težke in grde 

upodobitve človeškega trpljenja in bolečin.  Michelangelovi »Sužnji« v tehniki »nedokončanega« odražajo 

bolečino in pomilovanje ter predstavljajo neko drugotno idealno kiparjevo poetiko, osvobojeno iz notran-

josti grobega kamna. Čaroben in fantazmagoričen svet na slikah Hieronymusa Boscha, Breugla in Arcim-

bolda ter neznansko žalo-

sten »Issenheimski oltar« 

Matthias Grunewalda s 

povsem izčrpanimi junaki.

Manierizem, ki je nekakš-

na dekadentna zakrožitev 

renesanse, je čas, ko um-

etnike mučita nemir in 

melanholija v čudnem 

času po Lutrovih protes-

tantskih željah institu-

cionalne cerkvene ob-

nove, na površje pa pride 

neusmiljena jezuitska kon- 
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Slika 2
Vrt zemeljskih naslad (detajl), 
Hieronymus Bosch, 1500
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trareforma in tako oni ne stremijo več k lepemu v posnemanju, marveč k burno dinamičnemu in skorajda 

virtualnemu izrazu, kar bo tudi temeljna usmeritev baroka v sedemnajstem stoletju. Parmigianninove in 

Pontormove »Madone z dolgimi vratovi« in presunljiva »Snemanja s križev« obeh umetnikov so upodo-

bitve nekega krajno žalostnega in iztirjenega sveta.

Po baroku in ponovnem tokrat nekako sterilnem obratu h klasiki za časa klasicizma se umetnost pred 19. 

stoletjem izteče v svojo igrivo in nasičeno rokokojsko poigravanje, ki na določen način anticipira nekatere 

prvine kičaste umetnosti s konca naslednjega industrijskega stoletja (secesija, art nouveau), ko se bodo 

umetnostna stremljenja zaradi silnega razvoja tehnike in posledično pojave novih materialov ter novih 

umetniških panog, kot bosta fotografija (1839) in film (1895) silno premešala in odšla na nova pota dotlej 

neslutenih avantgardnih raziskovanj.

Obdobji romantike in realizma s podaljškom naturalizma sta dodobra pripravili teren za kasnejšo moderno 

umetnost na koncu stoletja. Najprej je romantika v ospredje postavila posameznika in prejšnje hladno Di-

derotevo ter Ingresovo kraljestvo razuma nadomestila z rahločutnostjo, strastjo in domišljijo. Z romantiko 

je recimo patologija prenehala biti nekaj izjemnega in bizarnega in je postala sestavina človekove podobe, 

če se malo spomnimo na grdo. Franz Xavier Messerschmidt je dokumentiral blaznost in bolezni, ki se enk-

ratno zrcalijo v njegovih značajskih portretih. Čeprav se je klasična stoletna tradicija krhala že v romantiki, 

pa je največjo krizo doživela v realizmu, ki je s Courbetovo radikalnostjo upodabljanja povsem običajnih 

življenjskih dogodkov umetnost pripeljal do Cezanna in impresionistov, ki jih po petsto letih po Giottu kot 

prvem novodobnem slikarju (poslikava Capelle Scrovegni v Padovi med 1313-1316) ne bo več zanimalo 

Slika 3
Jesen (iz cikla štirje letni časi),
Giuseppe Arcimboldo, 1563

Slika 4
Padec upornih angelov,
Pieter Breugel, 1562
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mimetično posnemanje sveta, ampak bodo začeli graditi sliko na njeni 

materialnosti in jo bodo odpeljali v takšno ali drugačno stopnjo abstrakt-

nosti. Nekje v istem času bo ameriški predsednik Lincoln poslal fotografa 

Matthew Bradyja s skupino sodelavcev poslikati secesijsko vojno. Nekaj 

podobnih strahot bo na Daljnem vzhodu poslikal Felice Beato. Ko bodo 

ljudje na fotografijah videli mrtva in iznakažena trupla, ne bodo nikoli več 

isti. Fotografija je zaradi svojega izrednega mehanskega realizma tako 

natančna in njeno pričevanje o grdih strahotah tako silno, kakor tega ni 

zmogel storiti noben slikar prej, niti Goya v svojih presunljivih grafičnih 

listih o grozodejstvu Napoleonove vojske nad civilnim prebivalstvom v 

španski kampanji. Še tako grozljive grafike so bile le stvar njegove os-

ebne, čeprav prizadete interpretacije. Fotografije Alexandra Gardnerja z 

ameriškega juga in Beatove podobe z indijske protikolonialne vstaje ali 
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Slika 5
Značaji, Franz Xavier Messerschmidt, 

1765 - 1770

boksarske vstaje na Kitajskem so tako grozljivo objektivne, ker je imelo 

Slika 6
Strahote vojne,
Francisco Goya, 1810-1820

vsako truplo na njih svoje ime in priimek, kakor je o tem to tako presunljivo rekla Susan Sontag.
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Modernizem je nastal najprej v Franciji sredi stoletja z Beaudelairom v književnosti in Manetom v slikarstvu 

ter si je zadal programsko prenovo meril kakovosti, ki so temeljila zlasti na aktualnosti, se pravi, da se je 

težišče premaknilo od posnemanja (mimesis) k samostojnemu poustvarjanju čim bolj novih in do tedaj 

še nevidnih »realnosti«. Po drugi strani so se modernisti nenehno upirali stremljenjem k zaustavitvi pro-

padanja estetskih meril kakovosti, ki jih je v 

industrijski družbi ogrožala relativna demok-

ratizacija kulture. Umetnost po njihovem ni 

več dolžna učiti ničesar, ničesar ali nikogar 

ji ni treba slaviti ali poveličevati, ni ji treba 

podpirati interesov, ima svobodo in se lahko 

distancira od religije, politike in celo morale 

(Greenberg, 1999).

»Umetnost ni uresničitev določenega le-

potnega kanona, marveč to, kar instinkt in 

možgani poustvarijo izza vsakega kanona. 

Kadar se ljubi žensko, se gotovo ne spušča v 

presojo umetnosti.« (Pablo Picasso).
Slika 7 
Avignonske gospodične, Pablo Picasso, 1907

Gre za obdobje, ko so nastopile velike »zgodovinske avantgarde«, za zaton figurativne in začetek abstrak-

tne umetnosti, uvajanje novih idej (anarhizem, marksizem, lingvistika, psihoanaliza ...) in materialov. Raz-

voj znanosti in njenih tehnologij, hitrosti v prometu in s tem doslej neslutene mobilnosti, elektrika, telegraf 

in telefon, pa mikroskopi in rentgenski žarki, vse to je ljudem spremenilo njihov dotlej zasidran pogled 

na stvari in dogajanja. Umetniki niso več čutili potrebe po upodabljanju iluzionistične realnosti. Začeli so 

kopati po svojem nezavednem in forme razstavljati na prafaktorje ter jih potem ponovno sestavljati v prvič 

objavljene lepote (kubizem, konstruktivizem, futurizem, dadaizem, nadrealizem). Seveda v tem početju 

ni bilo več klasične lepote, Raffaelove mile  Madonne so postale izpahnjene in razstavljeno-sestavljene 

Picassove »Gospodične iz Avignona«, Marcel Duchamp je snel straniščno školjko in jo razstavil kot ready-

made umetnino  »Fontana« (1917).

Umberto Eco grdoto avantgardistov opisuje kot formalno grdost, kakršno je organsko neskladje med deli 

celote. Umetniki so se trudili, da bi osupnili širšo javnost, ki ni bila samo osupla, marveč se je zgražala. Po 
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projekciji Bunuelove ter Dalijeve »Zlate dobe« je publika hotela požgati ubogo kinodvorano v sicer vsega 

vajenem Parizu. Eco pri tem izpostavi esej Carla Gustava Junga, ki grdoto označuje kot grdoto današnjega 

dne, znamenje in napoved velikih sprememb, do katerih še mora priti. Se pravi, kar bomo jutri občudovali 

kot veliko umetnost, se nam danes še zmeraj utegne zdeti grdo in okus vedno zaostaja za pojavi novega. 

Avantgarde so poskušale porušiti sleherni red in percepcijsko uveljavljeno shemo ter se skušale dokopati 

do novih načinov spoznanja, ki bi prodrlo v najbolj skrite kotičke nezavednega, v globočine neobdelane 

snovi, pri tem pa obsojale odtujenost sodobne družbe. Theodor W. Adorno v svoji estetski teoriji poudarja, 

da je v umetnosti potrebno prav tisto, kar je kot grdo potisnjeno stran, da bi s prikazovanjem grdega 

obtoževalo svet, ki ga ustvarja in postavlja po svoji podobi.

Prišle so spremembe in dve porazni svetovni vojni, pa kopica regionalnih imperialističnih konfliktov, pa 

sesutje monetarnih sistemov in krize ter recesije. Prišle so nove po drugi vojni nastale avantgarde: pop 

art, op art, minimalistična umetnost, nova konceptualna gibanja, revna umetnost, body art, land art, trash 

art, pa happeningi in video ter instalacije. Pa se je analogno prevesilo v digitalno, pristnost grškega poza-

bljenega sveta je že zdavnaj pokopana pod usedlinami krščanstva, potem pa še simulakri potrošništva in 

ekspanzivna virtualnost ter posledično gromozanska ljudska osamljenost. Je grdo prevladalo, je postalo 

neka nova futurološka lepota v tem tako recikliranem svetu? 

Slika 8
Andaluzijski pes, Louis Bunuel, 1928
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4 JOEL PETER WITKIN

Joel Peter Witkin je fotograf, katerega slike izražajo nedvomno moč človeškega stanja. Že več kot 20 let se 

ukvarja s temo duhovnosti in s tem, kako ta vpliva na fizični svet, v katerem živimo. Estetiko išče v groteski 

in na to zapleteno vprašanje o estetiki prosi za pomoč najpogosteje ljudi, ki so zavrženi od moral današnje 

družbe, kot so pritlikavci, transseksualci, hermafroditi, osebe z nenavadno telesno zmogljivostjo, fetiši, tru-

pla pokojnih … Skratka vsak  »živi mit, ki nosi rane Kristusa«.  Fascinacijo s fizičnimi lastnostmi drugih sooča 

naš občutek normalnosti in spodobnosti, svoje fotografije nenehno izhajajo iz klasičnih slik umetnikov, 

kot so Bosch, Goya, Giotto, Velasquez idr., ki mu vzbudijo potrebo po oblikovanju nove zgodovine zase. S 

pomočjo podob in simbolov preteklosti Witkin ponazarja zgodovino k današnjemu kontekstu. 

Njegova posebnost je, da je poleg svojega dela fotografa obenem tudi izvedenec za zgodovino fotografije. 

Del njegovega zanimanja je natanko ta linea, ki jo gradi med obema dejavnostima. Zgodba fotografije 

19. stoletja, kakršno nam jo pripoveduje, ima le malo skupnega z znanimi slikami boržuaznih portretov 

in arhitekturnih razgledov, ki tvorijo tipični kuratorski pogled na preteklost fotografije. Witkinova zgodba 

pripoveduje o uprtem pogledu razsvetljenstva, naravi njegove moči in njegove groze. Moč kot sposobnost 

videti, kar se očesu upira.

Slika 9
Still life Marseilles, 
Joel-Peter Witkin, 1992

Teatralična narava vsega Witkinovega dela vztraja pri tem, da sceno odigra pred pričo, ki morda tehnično 

sicer ni navzoča v ateljeju, ko je fotografija posneta, katere namišljena prisotnost kot cilj podobe je vg-

rajena v vsako podrobnost rekvizitov, osvetlitve in poze. Pri Witkinu pa tudi ni nikakršnega poskusa, da 
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bi gledalca premamil ali zapeljal, da zasede mesto priče. Gledalca na to mesto postavi brez vprašanj. Ta 

agresija je samo nadaljevanje razmerij moči, ki delujejo v podobi. To je točka Witkinovega najostrejšega 

napada na kantovsko nevtralnost estetskega opazovanja.

V iskanju modelov obiskuje mrtvašnice, umobolnice, zdravstvene šole ter ulice po vsem svetu. Njegovi 

»sodelavci« na koncu predstavijo zrcalo, ki reflektira številne osebnosti samega umetnika. Witkinove po-

dobe so po drugi strani izmišljene v duševnem prostoru, ki ga oblikuje, in so temu prostoru podrejene. 

Podoba postane nenavadna. To je skladno z dejstvom, da Witkin ne nadgrajuje motnje na ravni podobe 

svojega telesa, ampak na ravni »Jaza«. Skozi »Jaz« najde svojo mero obstoja. 

Nastale fotografije so groteskne, še krepkeje vkljujejo ostudno lepoto, ki je še tako prepričljiva, kot je tabu. 

Postopek dela se vedno začne z risbo, s katero svoje ideje prelevi na papir. Te ideje niso le skice, temveč 

točno določeni plani, kako bo fotografiranje potekalo, z razliko od večine fotografov, ki se raje prepustijo 

studijskemu improviziranju na samem mestu. Po končanem fotografiranju se začne dolg proces temnice, 

kjer se izkaže večji del Witkinove mojstrovine. Površine njegovih fotografij se vračajo k epidermalnim 

vrednostim. Videti je skoraj, kot da bi njihova koža bila predel neukrotljivih prikazov eksistence, erotično 

področje in hkrati nekrofilija. Je meja med zunanjim in notranjim delom, tišino in kriki, mirom in nasiljem. 

Zato je pogosto izdolbena s praskami in oznakami, pozitivno in negativno, ter natisnjena skozi fin papir, 

na papir z uporabo različnih kemikalij za doseganje mnogovrstnih nians in plastenja. Ne nazadnje, s kam-

ero obskuro se koža postara. Na trenutke so podobe podvržene postopku enkavstike. Nato tisk arhivsko 

postavi na aluminij. S pigmenti niansira zrna fotografske površine. Ta postopek lahko traja več tednov, nato 

tisk premaže s stopljenim čebeljim voskom. Površina se hladi več dni, na koncu se ročno zlošči. Zaradi vseh 

procesov emulgirana površina za umetnika privzame funkcijo membrane, kjer so zabeležene vibracije in 

impulzi negotovosti ter neodločnosti njegovega življenja. Fotografija je porozna, neprepustna in predstav-

lja sedež globoke percepcije, ki je hkrati fizična in spiritualna. Na ta način se Witkin približuje sliki in se zliva 

z notranjim pogledom.

Tako nam Witkin omogoči pogled v svoj ustvarjalni svet, ki je tako zastrašujoč kot zanimiv, saj skuša razstav-

iti našim predsodkom pojma o spolnosti in fizični lepoti. Skozi njegove podobe pridobimo boljše razume-

vanje o človeških različnostih in strpnosti. Njegov tableau nam ponuja priložnost za preseganje zadev in 

vpogled, v kaj Witkin poziva svet, k  »ljubezni in odrešitvi«.  
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Kar ga ločuje od drugih sodobnih fotografov, sta nemir in želja, da ga pripelje do mesta, ki se ga drugi boji-

jo, do temne strani, kjer je vsak kanček svetlobe verodostojen. Njegova mišljenja niso nič manj kot največja 

skrivnost, ki je zasedla človeštvo že od svojih začetkov; končno vprašanje življenja in smrti, vprašanja, ki so 

po svoji naravi neodgovorljiva, razen osebni, kratki in izkustveni trenutki, ko umetnost zapolnjuje vez med 

čuti in razumom.

Tako je nemogoče konceptualizirati sliko Witkina na prvi pogled in jo nato zavreči. Kot sem že navedel, je 

vsaka slika po skrbni manipulaciji v temnici, z britvico, iglo in drugimi sredstvi takšna, da nas prisili v to, 

da se vprašamo vsak zase, ali to razumemo. Tako poistovetim njegove fotografije z najboljšimi poezijami, 

prebranimi znova in znova, a kljub temu vedno ostajajo skrivnostne.

Slika 10
                                      Poussin in hell, Joel-Peter Witkin, 1999
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5 ANDREAS SERRANO

»Smrt pač mora imeti svoje mesto v družbi; 

če je ni več (ali je je manj) v religiji, 

mora biti nekje drugje: 

morebiti v tej podobi, ki proizvaja smrt, 

hoteč ohraniti življenje.« 

(Roland Barthes, »Camera lucida«,1992).

V zgodnjih osemdesetih, ko je politika Ronalda Regana o deregulaciji prispevala k velikim socialnim in 

ekonomskim nepravičnostim, je umetnost Andreasa Serrana dosegla razcvet. Njegova dela predstavljajo 

politizacijo človeškega telesa, ki so se v naslednjih letih fokusirala na teme, kot so AIDS, droge, splav, ra-

sizem in evtanazija. V njegovih delih združuje kulturalne simbole s substancami, ki so v zahodni kulturi po 

navadi štete za odvratne. 

Serranove afriško-kubanske korenine so pripomogle k študijam outsiderskih skupin, kot so brezdomci 

in Ku-Klux-Klan. Te študije so zaznamovale njegov desetletni razvoj med leti 1983 do 1992. Čeprav so 

umetniška dela presegla avtorjeve osebne cilje in predstavljajo veliko več kot zgolj življenjske izkušnje, 

nam biografsko razmišljanje nudi odlično izhodišče za razumevanje Serranovega pogleda na svet.

»Tako dolgo sem živel nesprejemljivo življenje.« To »nesprejemljivo življenje« naj bi se začelo že ob samem 

rojstvu, leta 1950, ko ga je oče zapustil. Odraščal je na ulicah Brooklyna, kjer je živel z mamo, ki je občasno 

obolevala zaradi psihoze. Tako je že v mladih letih spoznal, kaj pomeni biti družbeno izločen ter emo-

cionalno sam. Kljub vsem težavam ali morda zaradi njih je odkril Metropolitan Museum of art, kar mu je 

predstavljalo varno zatočišče, kjer je po cele dneve občudoval religiozne renesančne slike. Ta izkušnja ga je 

pripeljala do tega, da se je pri sedemnajstih vpisal na študij umetnosti v Brooklyn Museum School. Ker je 

pri risanju dobil občutek, da mu pri tem primanjkuje talenta, je čopič zamenjal za fotoaparat. Fotografiral 

je razne ulične prizore v črno-beli tehniki, vendar se je ta pot hitro končala, ko je postal ulični preprodaja-

lec drog in kasneje odvisnik. Praznina med umetniško šolo in drogami je pustila močen vtis na Serranov 

pogled. Kot sam pravi, je »odvisnost kot vojna, ki te pusti v neki fazi šoka. Nikoli se ne vrneš isti, kakšen si 

bil, preden si vstopil.«
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Po tem, ko je Serrano opustil slabe navade, se je vrnil k 

fotografiji, kjer je razvil dodelan nadrealističen pogled. 

Zaradi nerazčiščenih čustev o cerkvi se je Seranno 

oblegal s katoliškimi simboli. Začel je mešati sakralno 

in sekularno na tak način, kjer ni lahko razločiti, ali gre 

za oskrunitev svetega ali dviguje župnijo na božansko 

raven. Namesto da bi slike bile videti kot renesančne 

ali baročne, je Serrano začel razmišljati o načinih, kako 

bi prišel do stika med tradicionalno fotografijo ob-

jektivne realnosti in abstrakta. Želel je uporabiti foto-

grafijo na neki način, kot slikar uporablja kanvas, kjer 

bi manj upošteval fotografske prvine, kot sta prostor 

in perspektiva. Prve abstraktne serije so bili poskusi 

s substancami, kot so kri, mleko in urin, ki jih je pois-

tovetil s problematikami, kot so lakota, AIDS ter odvis-

nost od drog. Gre za čisto ploskovne kompozicije, ki 

jim kasneje doda globino s serijo »Immersions«. Skulpture, potopljene v urin, kot odgovor na tedanjo 

zaskrbljenost, ko so uvedli zakon testiranja urina zaposlenih, ter njegovo zgodnjo odvisnost od drog. Med 

drugimi je nastala fotografija, ki je še dandanes šteta za eno najbolj kontroverznih umetniških del, tj. »Piss 

Christ« (1987). Gre za potopljeno leseno skulpturo krucifiksa v pleksi posodi, napolnjeni z urinom. Kar je tu 

kontroverznega, je samo ime fotografije, besedna igra, kar se z leti izkaže kot Serranov pečat. Brez imena bi 

fotografija bila samo oranžna kompozicija krucefiksa v mehkem fokusu. Medtem ko beseda »piss« (scanje) 

velja za vulgarno ter se po navadi uporablja v nezadovoljive namene, kot recimo »piss of« (spizdi), je ta aso-

ciacija v povezavi s figuro Kristusa žaljiva za večino. 

Imena, ki naredijo fotografijo močno, se nedvomno izkažejo v seriji »The Morgue« (1992). To so barvne 

fotografije velikega formata trupel iz mrtvašnice. Fotografije nas spravijo v nekakšno nelagodje. Serra-

no prihaja do gledalca s fotografijami anonimnih teles, detajlnimi podobami teles. Ti ljudje so poleg vi-

zualne reprezentacije popolnoma anonimni. Identificirani so edino le še z vzrokom njihove smrti. Naslovi 

posamičnih fotografij nas obveščajo o vzroku, ki je končal neko življenje, kot recimo:  »Samomor s podgan-

jim strupom, Zaboden do smrti, Nalezljiva pljučnica, Zastoj srca, Umor s pištolo«… Označeno je, da so ti 

ljudje v neki preteklosti umirali, v večini primerov na grozljiv način. Tukaj se lahko osredotočimo na Bar-
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Slika 11 - Piss Christ, Andrea Serrano, 1987
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thesovo misel o fotografiji in smrti, čeprav je govoriti o barthovskem punctumu v tem primeru težko. Na 

konotativnem nivoju lahko razberemo, da so trpeli; trpljenje je označeno s poškodbami in ranami na telesu. 

Tako imamo neke označitve, ki sugerirajo zgodbo o trpljenju, a nimamo dokumenta o samem trpljenju. Na 

denotativnem nivoju so pred nami le telesa tujcev. Soočeni smo z golimi telesi tujcev, omogočeno nam 

je, da jih natančno opazujemo. Vstopamo v intimni prostor teh ljudi. Serrano pravi, da je fasciniran nad 

življenjem in zadevami, glede katerih nam ni vseeno, kot so smrt, vera in spolnost.

Po drugi strani pa to, kar Serrano dela, in to, kar Barthes opisuje le ne stoji tako daleč. V obeh primerih je 

fotografija ravno tista, ki je vezana na smrt. Čeprav je po Barthesu fotografija anticipacija smrti, Serrano pa 

prav tako izkorišča trenutnost svojega posega. Podobo presega v tem, da osebe v njej kljub statičnosti niso 

anestezirane. Podobe mrtvecev preko fotografije ohranjajo moment telesnosti, ki ga povezujemo z živim 

človekom.

V svojem prvem desetletju njegovih zrelih del je Andres Serrano testiral tako lastne kot sociološke limite, 

in sicer s pomočjo umetnosti kot orodja za raziskavo lastnih duhovnih hrepenenj, ki jih je razumel kot 

kulturološke konstrukte oglaševanja, oboje pa se mu je nadgradilo v dela, ki so ciljala v osmišljevanje tele-

sa kot političnega dejanja. Uporabo telesnih tekočin lahko interpretiramo kot metaforo človeškega stanja. 

V času AIDS-a, testiranja urina proti drogam, rasti števila brezposelnih, Ku-Klux-Klana in legalizacije evtana-

zije so bili vsi glavni zadržki, ki jih je Serrano ustvaril v provokativne fotografije, ki ne da samo odvračajo od 

reševanja naštetih problemov, temveč zlasti vzpostavljajo elemente, ki naredijo iz težke problematike nov 

objekt potrebe.
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Slika 11 
Fatal meningitis II,
Andrea Serrano, 
1992
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6 GORAN BERTOK

Nasilje, sadomazohizem in smrt. Opus v fotografiji, ki tudi na naših tleh ni ostal zanemarjen v temi. Goran 

Bertok je diplomirani novinar, ki je v študentskih letih po želji do izražanja zamenjal pisalo za fotoaparat. 

Prve serije, ki nam jih je predstavil, so bile zgodbe o igli, ki prebada živo meso, o zvezanih telesih, bičih, 

verigah, solzah, krvi, strasti in užitku, ki se iz tega porajajo. Igra, ki jo poimenujemo sadomazohizem. Za-

nima se za provokativno erotiko, nasilje in navsezadnje smrt. Tako simulirano kot resnično. Trendovski in 

glamurozni sadomazohizem, ki izhaja iz pornografije, je brez estetskega čuta, kič z lepimi telesi je daleč od 

tega, kar nam Bertok predstavlja. Tako o specifični pornografiji v njegovih fotografijah ne moremo govoriti. 

Za pornografijo ni perverzno to, da kaže vse, pač pa to, da gledalec, postavljen v pozicijo perverznega 

subjekta, objekt pogleda. Akterji na fotografiji ali filmu pa so subjekti. V porno-fotografiji ni več nobene 

skrivnostne točke, ki bi nam vračala pogled ali telo kot objekt. Ni več nobene skrivnostne točke, od koder 

nas podoba gleda. Pri Bertokovih fotografijah je stvar postavljena  »na glavo« , kjer se izkaže predpostav-

ljen pogled gledalcev, ki tako ustvarja distanco.

Njegovi modeli so ljudje, ki nasilje nad lastnim 

telesom tudi prakticirajo. Kot sam pravi:  »Moje 

fotografije nastajajo zato, da ranijo in bolijo. Pa 

čeprav je njihovo sporočilo zelo idealistično, 

zelo romantično. Gre za pravico telesa, da 

počne tisto, kar mu je v užitek. Narkoman re-

cimo škodi sebi in družbi. Pravi sadomazohist 

pa s svojo prakso časti življenje oziroma užitek, 

ki mu ga telo in življenje omogočata.«

Torej kaj je pri tem šokantnega? Prav to nasilje, 

v katerem žrtev uživa, kajti naj bi veljalo, da ima 

družba sama monopol nad mučenjem, kazno-

vanjem ter povzročanjem trpljenja, kar seveda ne drži. Zaradi spolnosti, bolečino in strahu pred smrtjo 

se dejansko človek začne zavedati svojega telesa. Vendar se to zavedanje lahko izrazi tudi v slabi luči. Telo 

lahko osebi predstavlja tudi breme. Obsojen na življenje v telesu, ki ti je dano, ter propad v njem. Tako 

se iz sadomazohizma približamo tudi temi smrti, kar je druga Bertokova obsesija. Strah pred skritim in 

neznanim, kar smrt sama po sebi tudi je – podobe, ki nas nagovarjajo k razmisleku in ponovnemu ovred-

Slika 12 - iz serije Omen, Goran Bertok, 1998





Luka Dolmark             GROZLJIVE PODOBE VSAKDANA: ESTETKA GRDEGA V UMETNOSTI             Visoka šola za umetnost UNG

51

notenju kulturnih ter ideoloških podmen nasilja in smrti v naši družbi in času, in ne nazadnje vloge, ki jo pri 

tem opravljata umetnost in fotografija. V čem pa je razlika med slikarstvom in fotografijo smrti? V slikarstvu 

je ta motiv zelo pogost, kljub temu pa nam redko kdaj vzbudi morbidni občutek, ki nam ga fotografija 

daje. Zgodnji fotografi iz sredine 19. st. so temu pravili »nekromanija«; obsesija z negibnim, togim, skratka 

mrtvim telesom. Fotografija ima res nekaj nekrofilnega na sebi oziroma gre za neko obliko balzamiranja, 

nagačenja ljudi, dogodkov, bitij, ki jih fotografiraš. Gre za željo po zamrznitvi in shranjevanju dogajanja. 

Prvi stik s fotografiranjem »smrti« je dobil leta 2004–2005, kjer so mu omogočili pogled v prostore, ki so 

skrbno skriti očem širše javnosti. Krematorij, zadnja postojanka človekove fizične prezence. 

Tako je nastala serija »Obiskovalci / Visitors«,  kjer 

je Bertok nakazal smernico umetniškega razvo-

ja, ki brez moraliziranja dokumentira obsesivno 

uprizarjanje minljivosti telesa. Telo, ki po fizični 

smrti ostane le na propad obsojen prah. Goreča 

trupla predstavljajo estetiziran, naturalističen do-

kument postopka kremacije. Soočanje z mrtvimi 

telesi predstavlja svojevrstno obrobje današnje 

družbe, ki skozi različne informacijske kanale iz-

postavlja imperative zdravja, mladosti in moči. 

Pri seriji »Post-Mortem« (2007), je v procesu 

telesa po smrti stopil korak nazaj. Iz vročih peči 

krematorija se je vrnil v ledene mrtvašnice, kjer 

je surovo predstavil podobe zamrznjenih teles v procesu umetnega upočasnjevanja neizogibnega pro-

pada. Tako kot pri Serranu v seriji »Morgue« se Bertok osredotoča na detajle posameznikov, ki jih poudari 

s pomočjo črnin ozadja ter ostalih kompozicijskih elementov; porumeneli ten, nagubana koža, otrpla usta, 

oko, prekrito z ivjem, skratka deli telesa, ki več kot očitno svoje vloge ne opravljajo več. Razlikujeta se v 

tem, da nam imena Serranovih fotografij pripovedujejo zgodbo, npr. »Rat poison suicide«, medtem ko so 

Bertokove fotografije povsem anonimne. Opominjajo nas samo na ikonografski motiv Memento-mori, ki 

se v sodobni različici izogne vsakršnemu poveličevanju in moraliziranju. Sooča nas z dejstvom, da smo sm-

rtni in da usodi ne moremo ubežati, ne glede na to, ali to s svojim pogledom sprejemamo ali odvračamo. 

Fenomen smrti predstavljenemu materialu dodaja širši zgodovinski, družbeni in intimni kontekst.

Slika 12 - iz serije Obiskovalci, Goran Bertok, 2005
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7 ROBERTO KUSTERLE

Slovensko-italijanski  »mojster sanj«, ki ga umetniška pot pelje skozi vizijo imaginarnega in realnega. V ob-

dobju sedemdesetih in osemdesetih se posveti slikarstvu, na kar vzporedno raziskuje fotografske tehnike, 

ki čez čas prevladajo slikarska orodja in postanejo privilegirana. Čeprav tudi ta čez leta izpopolni in bistveni 

preobrat doživi v zadnjem desetletju, ko s tehničnega vidika naredi preskok z analogne na digitalno teh-

niko. Že od samega začetka se zanima za študije o naravnih materialih, kot so glina, kamen, les itd., kar se 

je izkazalo bistvenega pomena v Kusterlejevem umetniškem izražanju. Narava je v samem centru njego-

vih raziskav, ki mu služi kot podlaga za bitja, ki jih ustvarja. Raziskuje odnos med ljudmi in naravo. Proces 

zahteva dolgotrajno mutacijo iz človeka v zver in obratno. Metamorfoza telesa se z leti razvije in stopnjuje 

do te točke, da rezultat predstavlja totalno fuzijo in prepletanje elementov kreacije. Poleg materije same 

je Kusterle čutil potrebo o poglobitvi teme telesa v vseh fazah svojih transformacij in deformacij. V vsej 

umetniški produkciji, tako raznoliki in kompleksni, ne izgubi smisla za detajl. 

Alfano Miglietti je v enemu od katalogov njegovih del zapisal:

»Nedoumljive in očarljive fotografije Roberta Kusterleja so pravi vizualni dnevniki, ki jih sestavljajo frag-

menti različnih mitologij, nastalih v zgodovini človeštva – od klasičnih in oddaljenih vse tja do sodobnejših, 

nenavadnih in bizarnih – in odpirajo svet mutaciji, kjer je preobrazba neizogibna. Kusterle premišljuje o 

današnjem svetu, v katerem se pojmi, kot so rojstvo, življenje, staranje in smrt, hitro spreminjajo, a se hkrati 

zaveda, da se z njimi spreminja tudi sama definicija normalnosti, ki jo pogojujejo vzorci, vsiljeni z gensko 

industrijo in prek množičnih medijev. Avtor vabi k razmisleku o svetu, ki vse bolj pozdravlja biogenetsko 

industrijo, da bi spremenili, zamenjali in na novo zgradili svojo lastno podobo.« 

Govora o smrti v fotografiji, kot sem razglabljal pri ostalih fotografih, se Kusterle le bežno dotakne. Omenil 

bi zgodnje delo iz leta 1998 pod imenom »Strade / Ceste«. Sicer ne gre za človeško smrt, temveč za ra-

zodevanje smrti drobnih živali (kače, kuščarji, žabe, miši …), ki jih je na poljski cesti povozilo vozilo. Pogled 

je osredotočen na plosko podobo na asfaltni površini. Žival, ki je tik pred tem drhtela v prostoru, ostaja 

samo še bedna sled na ploski površini, ki nas opominja pred usodo, ki doleti vsak delček zunanjega sveta, 

brž ko se ga polasti fotografski objektiv, saj pusti za seboj le še plosko sled na papirnati površini s prema-

zom, ki je občutljiv na svetlobo. 
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Preudarka o okovih, v katere fotografska govorica vklepa čutno resničnost, se to umetniško delo loteva z 

obujanjem zavesti o drobnih, nasilnih in nepovratnih, težko zaznavnih dogodkih, zato jih Kusterle z zna-

menji, izrisanimi s kredo, izvablja v ospredje, kot po navadi počno na prizorišču zločina ali nesreče. Delo je 

bilo izvedeno tako, da je cestne odlomke postavil v pozicije, da uporabljajo okolje in pestro mnogoterost 

zmečkanih oblik, ter jih premazal s fotografsko emulzijo, da je lahko sploh predočil podobe, ki jih je ujel v 

fotografsko skrinjico. Varljiva igra fotografije je tako doživela opredmetenje na otipljivem gradivu s post-

opkom, ki napaja dvoumno vzajemnost med resničnostjo in njeno upodobitvijo.

Roberto Kusterle je po načinu izbire materialov predvsem kipar, dekorater, masker, režiser in navsezadnje 

fotograf. Njegova čarovnija veščin se najbolj izkaže v delu z imenom »Ana Chronos«. Nedvomno je serija, ki 

izstopa od ostalih Kustorjevih del, kajti slike se bolj približajo filmskemu prizorišču kot pa portreti, posneti 

med štirimi zidovi. Dolgotrajen postopek dela (2004–2006) se lahko poistoveti s filmom, kjer kot režiser 

sam izbira vse detajle, ki se bodo pojavljali na sceni. Seveda film, dovršen v enem samem fotogramu, pov-

ezanem tematsko ali scenografsko na drugi kader ostalih fotogramov, kjer se vsak izkaže avtonomen po 

izražanju in pomenu. Vprašanja, ki nam jih postavlja s svojo inscenirano fotografijo, so vsekakor široko 
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Slika 13  - Compagni di pesca, Roberto Kusterle, Ana Chronos, 2005
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zaznamovana. Zaznamovana v svoji antropološki razsežnosti časa in duha. Obujajo občutke dvoumnosti, 

nelagodnosti, morbidnosti in grotesknosti. Mitologijo o človeku in o njegovem sobivanju z naravo. Pois-

tovetimo jih lahko s srednjeveškim boschevskim duhom in arcimboldovskim manierizmom. Vse to nam 

posreduje v črno-belih sivih kompozicijskih izrezih, v sestavljankah, ki omogočajo sobivanje različnih, pre-

pletenih zgodb in njihovih glavnih figurativnih antagonistov s tistimi, deminuiranimi, simbolnimi živimi ali 

neživimi objekti.

Skratka, Roberto Kusterle velja za mojstra v tem, kako prefinjeno opazuje in izbira materiale iz realnosti, 

medtem ko mu to ne uspe, jih sam ustvari v svojem laboratoriju, prekritem z glino. Sam postane šaman 

svojih sanj, alkimist svojih iznajdb in mojster »kreatur«, ki jih ustvari, in navsezadnje, če želimo, vodič za 

naš obstoj.

Slika 14  - iz serije I segni della metembiosi, Roberto Kusterle, 2013
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8 JOHN WATERS

Filmski režiser in igralec ter vsestranski multimedijski umetnik iz vzhodnega puritanskega Baltimorja velja 

za »očeta umetnosti kiča« (trash art), za ustvarjalca, ki se je ves čas svoje bogate kariere zavzemal za ustvar-

jalne raziskave »dobrega slabega okusa« (njegova ljuba definicija lastnega dela), kar ga označuje za svo-

jevrstnega filmarja t. i. nizke camp kulture, torej tistega umetniškega stremljenja in obnašanja, ki temelji 

na neobičajni, pogosto izkrivljeni in izobčeni ter z neprilagodljivimi družbenimi normami kljubuje napram 

visoki moralistični kulturi v svojem podajanju skrajnih življenjski bivanjskih in artističnih izkustev, kakor je 

to alternativno kulturo s konca petdesetih let sijajno označila Susan Sontag v svojem znamenitem eseju 

»Notes on Camp« (1962). Waters je s svojim delom začel istočasno s podobnimi stremljenji newyorške beat 

generacije, ki so jo tvorili pesniki in pisatelji z Univerze Columbia (Keruac, Ginsberg, Burroughs, kasneje Bu-

kowski), slikarji iz kroga ameriškega abstraktnega ekspresionizma (zlasti Pollock) in Warholove umetniške 

delavnice (filmar Morrisey, alternativni rock band Velvet Underground s pevcem Loujem Reedom in os-

talimi), fotografinja Diane Arbus in njeni nasledniki t. i. »mentalne fotografije» (Les Krims, Larry Clarke in 

kasnejši umetniki enakega mišljenja) ter konceptualni umetniki –fotografi John Baldassari, Walter de Ma-

ria, Richard Prince, Cindy Sherman, in navsezadnje izredno inovativno in prodorno gibanje ameriškega 

underground in neodvisnega filma (John Cassavetes, Stan Brakhage, Kenneth Anger, brata Kuchar) ter 

čudaški kič režiserji t. i. R-rated production (Z-produkcije), kot so bili Herchel Gordon Lewis, William Castle 

in zlasti Russ Meyer. Gre za čas, ko se Amerika za las izogne vojni s Sovjetsko zvezo in se istočasno zaplete 

v vietnamsko tragedijo, in za čas, ko se po vsej državi organizirajo številna civilna študentska in ostala 

družbeno-politična gibanja (Martin Luther King, Črni Panterji) ter se začnejo boriti proti konservativne-

mu potrošniškemu obnašanju ameriškega srednjega razreda in zlasti proti neoliberalističnemu imperial-

izmu ameriške korporativne ekonomije ter temu primerne ameriške zunanje politike kot edinemu čuvarju 

demokratičnih vrednot zahodnega sveta s pozicij marksizma, levičarskega aktivizma in svobodomiselnost-

jo moralnih in etičnih vrednot (vpliv filozofov frankfurtske šole, Wilhelma Reicha in njegove seksualne rev-

olucije, francoskih mislecev Alhusserja, Faucoulta, Lacana in ostalih).

V takšni družbeni klimi začne Waters v okolju domačega in nazadnjaškega Baltimorja snemati svoje prve 

amaterske filme na osmici in šestnajstici. Po Warholovem vzoru (»Factory«) si zbere precej odštekano 

druščino šolskih prijateljev, od gejev in transvestitov do narkomanov in pijancev ter nasploh ljudi upor-

nikov iz družbenega obrobja ter jo poimenuje z zvenečim imenom »The Dreamland Payers«. Skupini pri-

padajo božanski transvestit Divine, ki kasneje postane pravcata ameriška ikona, Mink Stole, Cookie Muel-
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ler, Edith Massey, David Lochary, Mary Vivian Pierce... V urejeni tradicionalni katoliški provinci z urejenimi 

vrednotami ameriškega srednjega razreda začne Waters snemati subverzivne camp filme z odpahnjenimi 

»camp« ljudmi, ki bodo že od začetka, kakor v kasnejši profesionalni produkciji, vedno groteskne družinske 

melodrame z obilico nasilja in svobodnimi pornografskimi vložki s pretiranimi protagonisti v odbitih 

življenjskih situacijah z obilico hiperboličnega dialoga. Poetika gnusa in kiča s primarno raztreseno drama-

turgijo, ki se bo kasneje vedno bolj oblikovno čistila, bo vedno imela en sam namen, da provokativno in 

naravnost razdiralno vpliva na publiko, na začetkih in kasneje predvsem intelektualno, proti koncu pa celo 

povprečno hollywoodsko, in jo stalno draži, ker govori o na videz uglajenem srednjem razredu (urejena 

družina, verna in pobožna v mitih dobrega sosedstva), ki je pod svojo vsakdanjo kožo zmožen mnoštvo 

hudodelstva in najbolj grešnih ljudskih packarij.

Prvi filmi, ki jih Waters posname zaseb-

no v amaterskih formatih so, »Hag in 

a black leather jacket« (1964), zgod-

ba o črncu in belki, ki ju poroči član 

rasistične združbe Ku Klux Klan; tudi 

srednjemetražec »Roman candles« (1966) 

odlikuje blasfemna vsebina, podobne 

ikonografsko-oblikovne zasnove pa 

so tudi »Eat your makeup« (1968) ter 

»Diane Linkletter story« (1969). Nobe-

den od teh filmov od začetka ni bil dis-

tribuiran ter predvajan znotraj običajnih 

kinematografskih mrež, saj so bili pred-

stavljeni v alternativnih filmskih klubih 

na univerzah. Vendarle je navkljub vs-

emu Waters dosegel, da se je o njem 

že takoj začelo govoriti kot o kultnem 

trash avtorju, kar ga je opogumilo, da 

je poiskal določene veze in se podal na 

pota profesionalnega ustvarjanja. Velja 
Slika 15  
Divine iz filma Pink flamingos, John Waters, 1972
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omeniti, da v vseh teh začetnih, in tudi v večini filmih do svoje zgodnje smrti, nastopa njegov prijatelj, tj. 

korpulentni transvestit Harris Grant Milstead z umetniškim imenom »Divine« (ki se oblači in našemi kot na 

pol beden cirkusant in na pol prsata Jane Mansfield), bodoča kultna zvezda in ikona ameriškega under-

ground filma, ki bo po svoje tudi veliko prispeval h kultni slavi samega Watersa, ki ne bo nikdar skrival, da 

je uglajen in sila razgledan gej, camp torej.

Sledijo trije celovečerci (pa kasneje še trije), ki sestavljajo imenitno »Trash Trilogy« (ki bi ji sledila lahko še 

Trash Trilogy 2), ki ne bo prišla v zgodovino neodvisnega filma samo s svojo vsebinsko prepričljivo pro-

vokativnostjo in oblikovno imenitnostjo, temveč tudi zaradi številnih sodnih procesov in cenzurnih groženj 

zoper obscenosti avtorja, ki je pogumno šel čez vse običajne norme direktne govorice o največjih tabujih 

ljudskega bivanja, o tovrstnih hipokrizijah, s katerimi se brani t. i. dobrohotnega pohotnega uničujočega 

potiskanega svobodnega bistvovanja in izražanja o tem. Ko bo Divine v enem izmed teh filmov na koncu 

slastno jedla drekec svojega psa in bo nekaj takega kakor za piko na i v vsakem njegovem delu, bo gasilska 

Amerika začela Watersa zmerjati s čudovitimi vzdevki, kot so »Sluzasti princ« ali »Baron slabega okusa« ali 

morda še najbolj posrečeno kot »Papež kiča«. Tako ga bo še bolj ustoličila za velikega in kultnega avtorja 

o človeškem dnu in o njegovih grdobijah, o nečem, kar naj bi bila estetika grdega, videna skozi estetski 

diskurz o nelepem, o tistem, kar je globoko potisnjeno in zatirano v naši življenjski ekonomiji užitka in slasti 

ter slej ko prej privre na dan povsem nadrealistično, pogosto brez prave kontrole in s hurikanskimi posledi-

cami. Če je življenje tudi takšno, zakaj torej ne bi bila tu in tam tudi umetnost temu enaka? 

»Mondo Trasho« (1970), glasbeni pastiche brez slehernega dialoga, kjer se mešajo posluh za šokantnost 

s telesnimi pretiravanji, absurdnim nasiljem in perverznostmi, ter naslednjega leta posneti »Multiple ma-

niacs« z zgodbo nič manj absurdnih ugrabiteljev, kjer je na koncu Divine posiljena s strani ogromnega 

jastoga, odpreta pot tretjemu, ki je Watersovo remek delo – »Pink Flamingos« (1973). Gre za prvi Waltersov 

film v barvah, ki ga dokončno postavi za kultnega avtorja znotraj porajajoče se med študentsko populacijo 

popularne kinomreže polnočnih filmov (»mid-night movies«). Oster satiričen napad na navidezno dobro-

hotnost običajne ameriške družine in njene stroge puritanske morale je prikazan brez vsakršne milosti do 

nikogar, v odštekanem svetu, polnem morbidne grozljivosti vsakdana njegovih freaky homo in heteričev, 

»najbolj odurnih oseb na tem svetu«. Naslednja dela sledijo tej zastavljeni orientaciji z bolj ali manj pro-

dorno ostrino. »Female trouble« (1975) kot biografija serijskega morilca, »Desperate living« (1977) je punk 

fantazijska zgodba o deželi, ki ji vladajo punkovci. V naslednjem desetletju bodo Watersovi filmi nekoliko 

manj šokantni, čeprav bodo ohranili tematsko zasvojenost v raziskovanju avtorju dragega zanimanja za 
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svet zločina, perverznosti mode in glamurja, smetišč in poleg navideznega blišča tudi vzporeden smrad 

zakotnosti, seksualne perverznosti in neizogibnih tunelov istospolnosti ter obveznih verbalnih rafalih hu-

morja. Oblikovno se bo režiser še vedno držal grobe camp/trash estetike, ki pa bo sčasoma postajala vedno 

bolj polirana in uglajena. Gospod Waters se pač ne bo mogel izogniti dejstvu, da je počasi postal del in-

stitucije, del ameriške umetniške klasike in tako dostopen široki publiki z malo parodije na svoj način o 

samem sebi v svetu, ki je blizu hollywoodskemu mainstreamu. Po »Polyestru« (1981), ki je zgodba o neki 

ponesrečeni družini z ameriške province ali bolje melodrama o gospodinji, v kateri igrata njemu do tedaj 

najljubša igralca iz baltimorske bratovščine, Divine in Edith Massey, oba bosta zatem kmalu umrla. Divine 

bo še posnela prvi Waltersov mainstream »Hairspray« (1988), satirično parodijo o popularnih in praznih 

televizijskih showih. 

Zatem bo Waters iz nekakšnega sočutja in žalosti ob izgubi njemu najdražjih nekaj časa preživel kot profe-

sor, filmski kritik in pisec avtobiografije »Shock value« ter zbirke esejev »Crackpot: the obsessions of John 

Waters«. Ko se vrne k filmu, posname še nekaj »nežnejših«, pa vendar še vedno ostro kritičnih mainstrea-

mov: »Cry baby« (1990), nostalgično parodijsko varianto na musicle iz petdesetih z Johnnyjem Deppom, 

»Serial mom« (1994) s Kathleen Turner, »Pecker« (1998), grozljiv portret o uničujočih razsežnostih medijske 

slave, ter parodijo Hollywooda »Cecil B. Demented« (2000) z Melanie Griffith. Z zadnjim »A dirty shame« 

(2004), pa kakor da ne more iz kože in se vrne z zgodbo o seksualnih obsesijah o neki middle class četrti v 

njemu dragi provinci.

John Waters je začel snemati 1964, torej istega leta, ko Susan Sontag zapiše svoj znameniti esej »Notes on 

Camp«. Gre za dragoceni kulturološki trenutek, kajti njene ideje je uradna kulturna klika zavračala, čeprav 

se je dobro vedelo, da je »camp senzibilnost« prisotna in že nekaj časa zelo razširjena znotraj avantgardnih 

umetniških krogov. Seveda se jo bi dalo označiti tudi še kako drugače, vendar jo je Sontagova lucidno zad-

ela, da »je bistvo camp občutljivosti v njeni ljubezni in predanosti do nenaravnega: v nekakšni umetelnosti 

in pretiravanju«. To pa gre zelo skupaj z definicijo Watersove estetike.

Drugače rečeno, si lahko pomagamo tudi z označitvijo Watersove blagovne znamke campa na način, kot 

ga je definiral sam v epizodi iz »The Simpsons« (1997) z naslovom »Homer’s Phobia«. Waters gostuje v 

epizodi kot zbiralec v junk zastavljalnici z imenom John. Ko jo Homer obišče, ga vpraša, zakaj tako »odrasel 

človek« zaboga zbira ves ta junk material in John mu odvrne:
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JOHN: Gre za camp!

Homer ga izbuljeno pogleda, ker ne razume njegovega odgovora.

JOHN: Tragičen nesmisel, nesmiselna tragičnost.

HOMER: Oh, da. Kakor takrat, ko umira klovn.

JOHN: No ja, nekako tako. Kakor precenjeno pohištvo ali tračnice iz 

              televizijske Zadnje večerje ali ta kegljarska srajca.

HOMER: In ta roba je kaj vredna ? ... Moral bi priti do nas, tam je polno dragocenega ničvrednega junka.

Dialog iz Simpsonovih zelo lepo opisuje Watersovo camp estetiko in njen »dragoceno-ničvreden junk«. 

Kulturološki kritik Andrew Ross je po Sontagovi dodal še nekaj pomenljivega o campu kot rekonstituiciji 

zgodovinskega trasha kot bogastva: »Znanje o zgodovini je natančen trenutek, ko camp pride zraven zat-

egadelj, ker camp sam na sebi povzema ponovno odkritje zgodovinske izgube.« Ta izguba se v Watersovih 

filmih pogosto kaže za nekaj telesnega, za nekaj, kar on osvetljuje skozi dejstvo, da drek, izbruhano, polu-

lano in preznojeno, oslinjeno in podobne tekočine lahko postanejo izvir, na katerem filmski medij izgrajuje 

poetiko zanemarjenega telesa (trash body) na poti v večnost, v poduhovljenost.

Nekoč je John Waters izjavil, da je za vsako razumevanje grdega neizmerna potreba za lepim.

Slika 16
John Waters in Homer,
Simpsons epizoda:
Homer’s Phobia,
1997
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9 JUŽNO OD NEBES / SOUTH OF HEAVEN 

 

Za praktični del diplomske naloge sem si izbral studijsko fotografijo, katere tema je bazirana po Dantejevi 

epski pesnitvi »Božanska komedija (La divina commedia)« . Versko-alegorični ep je temeljno delo sredn-

jega veka, ki predstavlja tedanje prepričanje in znanje, se pravi pogled, s katerim je človek gledal na svet. V 

center pozornosti so usmerjali vero, kjer je bil Bog središčna os vsega (teocentrizem).

Božanska komedija se začne, ko Dante zaide v temačni gozd, kjer sreča rimskega pesnika Virgila, ki se mu 

ponudi, da mu razkaže »lepote grdega«, pekel. 

“Tu skozi do trpečega greš mesta,

tu skozi pot gre v večne bolečine,

tu skozi k pogubljenim pelje cesta.

Pravično umel je stvarnik iz višine,

ustvaril me je silno, brez napake,

v ljubezni prvi, iz vednosti edine.

Pred mano ustvarjene stvari le take

so kakor jaz, ki tu stojim za večno,

kdor vstopiš, pusti zunaj upe vsake.” 

(Alighieri, v prevodu Capudra, 1991: Pekel III, 1-9)

9. 1 DELITEV KROGOV PEKLA

Svojo pozornost sem preusmeril na prvi del epa, ki prikazuje sprehod po peklu. Treba je tudi vedeti, da je 

pekel takrat pomenil (in dejansko še vedno pomeni) stanje trpljenja nespokorjene duše, v končni fazi tudi 

telesa, ki ga je doletela večna kazen zaradi oddaljenosti od Boga.

Dante je pekel razdelil v devet krogov. Nekateri izmed teh krogov pa so potem še dodatno razdeljeni na 

manjše enote, kot zanimivost pa preddverje od prvega kroga ločuje reka Aheront. 

1. KROG: LIMBO (nekrščeni otroci, pogani, predkrščanski pravičniki)

Slika 17
Vizualni prikaz krogov 

Dantejevega pekla
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Limbo se lahko imenuje tudi predpekel, ki je namenjen dušam ljudi, ki so lahko bili dobri in pošteni, niso pa 

bili deležni krščanskih zakramentov in ostalih formalnosti, ki so obvezne za prehod v nebesa.

Zelo zanimivo je dejstvo, da so sem spadali tudi starovezni očaki in nekrščeni otroci, kar poudari tudi Dante, 

ki na svojem pohodu v predpekel sreča znane starogrške filozofe.  
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2. KROG: POHOTA in POŽELENJE

V drugi krog spadajo vsi stari pohotneži in lepe mladenke, v katerih tli interes za privlačno, skrito in »umaza-

no«. Dante tukaj sreča, na primer, Kleopatro in lepo Heleno, ženske, ki so se v svojem življenju zanimale 

predvsem za senzualno ljubezen in se ji predajale na celotni ravni, osebe, ki seveda niso živele v načelih 

krščanske monogamije.

Kazen, ki jih je čakala, so bile grozne nevihte in vetrovi, ki so jih raznašali sem ter tja, brez prestanka, kot 

njihova nepotešena pohota.
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3. KROG: POŽREŠNOST in ZASVOJENOST

Tretji krog varuje Kerber (Cerberus), mitološko bitje s tremi pasjimi glavami, ki pazi, da iz pekla slučajno 

kakšna duša ne uide. Njegova najljubša hrana so požrešni debeluhi in zasvojenci, ki vedno potrebujejo še 

in še in še in še in še ... Dokler jih ravno to ne ubije in pokoplje.
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4. KROG: ŠKRTOST

Tisti, katerih odnos do materialnih stvari, se oddalji od nekega normalnega povprečja, pridejo v četrti 

krog pekla. Tukaj lahko najdemo razne duhovnike, papeže in celo kardinale, se pravi tiste, ki so veliko 

premoženja ali izgubili ali si ga nakladali v svojih zakladnicah bogastva, ampak v vsakem primeru imeli 

zase in ga egoistično uporabljali za svoje nepotrebnosti. 
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5. KROG: JEZA in LENOBA

Sem spadajo vsi, ki so bili v celoti prepuščeni emociji jeze, vsi, ki so mislili, da se jim godi krivica, in vsi, ki so 

bili nepotrebno užaljeni in lenobni. Uboge duše, ki pridejo sem, bodo morale večnost preživeti v svojem 

lastnem grehu, ki je obenem tudi njihova neizogibna kazen. V petem krogu je tudi obzidje Dita, ki deli 

zgornji pekel od spodnjega. 
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6. KROG: KRIVOVERSTVO

Vsi heretiki pridejo po smrti v šesti krog. Mnogokrat so v zgodovini preganjali te nevernike, ki so bili nestrp-

ni do krščanstva, zato je seveda bil »potreben« poseben prostor v peklu tudi zanje. Krog je bil recimo rez-

erviran za Epikurejce, ki so trdili, da duša umre s telesom, njihova večna kazen pa je bila goreča grobnica, 

iz katere seveda ni bilo izhoda. 



91
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7. KROG: NASILJE

Ta krog se deli še na tri kroge, in sicer:

Zunanji krog predstavlja ljudi, ki so bili nasilni do drugih. Grešnike nato potopijo v Plegeton, reko ognja in 

vrele krvi, ki predstavlja sorazmerje njihovih zločinov.

Vmesni krog označuje ljudi, ki so storili samomor oziroma so bili nasilni do samega sebe. Ti se spremenijo 

v skrivenčena bodičasta drevesa in grmovja, ki jih hranijo Harpije. Drevesa simbolično označujejo stanje 

duha teh trpečih duš.

V notranjem krogu so bogokletneži in sodomiti, se pravi tisti, ki so nasilni do Boga in narave. Vsi skupaj 

prebivajo v puščavi gorečega peska, kjer konstantno pada ognjeni dež. 
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8. KROG: GOLJUFI

Predzadnji krog je namenjen krivcem, ki vede izvajajo zlo in krivico, deli pa se na deset prostorov.

Prvi prostor predstavljajo zvodniki in zapeljivci, ki so ločeni v progah v nasprotujočih si smereh in so kon-

stantno bičani s strani demonov.

Drugi prostor je namenjen laskačem, ki so tam pristali, ker so izkoriščali nemočne in naivne ljudi s svojim 

»vrtečim jezikom«. Njihova večna kazen je namočenost v človeških iztrebkih in fekalijah, ki predstavljajo nji-

hove prazne besede.

V tretji prostor spadajo tisti, ki so trgovali z duhovnimi stvarmi in cerkvenimi službami. Simonisti morajo v 

peklu prestajati kazen, ki veleva, da so z glavo naprej zabiti v skalo, z večnim plamenom na svojih podplatih.

Četrti prostor označuje čarovnike, lažne preroke in astrologe. Večna kazen, ki jih doleti, je, da imajo svoje 

glave zavite okoli svojega telesa nazaj, kar naj bi simboliziralo dejstvo, da ne vidijo v prihodnost, oziroma je 

tudi simbol za zvito naravo magije.

Izsiljevalci so v petem prostoru in so potopljeni v jezero vrele smole, ki prikazuje njihove »lepljive«  prste in 

temne skrivnosti pokvarjenih poslov.

V šestem prostoru pesnik najde hinavce, ki se brezvoljno sprehajajo, oblečeni v pozlačene plašče, ki reprezenti-

rajo njihovo površinsko prepričanost v svoja dejanja.

Sedmi prostor je namenjen tatovom.

Osmi prostor je rezerviran za osebe, ki izkoriščajo svoj položaj, da bi druge spravili v goljufijo. Alkimisti, pon-

arejevalci, prevaranti so »prebivalci« zadnjega prostora v osmem krogu pekla. Ker so sejali bolezni zla, so 

sedaj tudi oni podvrženi temu in večnim mukam.

V deveti prostor spadajo dvojne osebnosti, ki jih demon v neskončnost razkosava, tako kot so razkosane nji-

hove osebnosti in življenja, ki so jih uničili.
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9. KROG: IZDAJALCI

Zadnji krog prikazuje onstran nezvestobe in se deli na štiri koncentrične cone. V nasprotju s priljubljeno 

podobo pekla, kjer je večni ogenj, pa je deveti krog odet v peklenski led, pri čemer je vsaka skupina izda-

jalcev postopoma v večjih globinah mraza. Ta krog je tudi domovanje vladarja Luciferja.

1. cona se imenuje po biblijski osebi Kajnu, ki je ubil svojega brata. Sem spadajo vsi, ki izdajo svojo družino 

in bližnje.

2. cona označuje ljudi, ki so storili politično / entitetno izdajalstvo in se imenuje Antenora po Antenorju iz 

Troje, ki je izdal svoje mesto Grkom. Usoda, ki jim je sledila, je enaka kot v prvi coni.

3. cona se imenuje po Ptolomeju, sinu Abubusa, ki je povabil Maccabaeusa in njegove sinove na banket 

ter jih nato zahrbtno ubil. Izdajalci svojih gostov so tu kaznovani tako, da so zamrznjeni v večni led, samo 

njihovi obrazi so na planu. Ti so kaznovani strožje kot prejšnji izdajalci, saj je odnos do gostov popolnoma 

prostovoljen.

4. cona je poimenovana po Judu Iškarijotu, svetopisemskem izdajalcu Jezusa Kristusa. Tu grešniki bivajo 

v večnem trpljenju in so popolnoma vdelani v led. Njihova telesa so vkovana v izkrivljenih položajih, kar 

simbolizira njihova dejanja.
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9. 2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE SERIJE

Serija je bila izvedena v fotografskem studiu.

Uporabljena sta bila dva studijska fleša, ki sta bila na voljo; večji izmed flešev je bil uporabljen kot primarni 

izvor svetlobe, medtem ko je bil drugi (manjši) uporabljen za osvetlitev manjših detajlov (fill-light).
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10 EPILOG

Pekel čaka vsakega izmed nas ....

Tisti delčki duše, ki strmijo k obnavljanju slik bolečine in morbidnosti, nasprotujejo razumu in ravno ta 

ekscentrična ter zanimiva plat našega nezavednega ima na pretek črnih snovi za prikazovanje zanimivih 

stvari ... In ravno ta delček naše duše, ki ga skušamo udomačiti, ta delček duše, ki si nenasitno želi vse drugo 

prej kot lepo, ravno ta delček sem si želel ohraniti in ga prikazati ...

Pekel, o katerem govori Dante, si je lepo začrtal smernice v našem svetu. Mogoče se sliši kruto, vendar je 

današnja družba, po mojem mnenju, ravno odsev tega. Izdajalci, goljufi, pohotneži, lenoba in jeza, vse to 

so sestavni deli našega prečudovitega sveta, ki nas obdaja in vedno znova opominja, da smo le živali, ki 

smo se naučile govoriti in do neke tanke meje sprejemati druge.

Sicer pa kot pravi Antonio Rocco v delu »O grdem« (1635), da se hoče »z grdim ukvarjati zato, ker nam po 

tistih, ki so zmerom sladke in mile, nazadnje vedno postane slabo.«
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