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Zakaj in kako sem se začela
spraševati o umetnosti videa?

Novembra 2012 sem se udeležila delavnice
iz pisanja, ki je potekala kot del
raziskovalno-razstavnega projekta
Videoobrat v galeriji Vžigalica. Ob prvotni
miselni praznini, ki se je vrtela okoli video
umetnosti, sem si že takoj po prvem
srečanju s projektom želela vsaj za silo
odgovoriti na vprašanja o praksi, ki je že
dolgo množično prisotna v prostorih bele
kocke in ki smo ji bili priča med samim
potekom razstave. Znebiti sem se hotela
nepojasnjenega strahu in nepotrpežljivosti
(v smislu površinske ter skoraj povsem
formalne obravnave) pred tem umetniškim
medijem.

Video je že dolgo zasidran v polju sodobne
umetnosti, pravzaprav je eden pogostejših
elementov ali bolje rečeno del sodobne
razstave in sproža kar nekaj zanimivih
vprašanj. Je še vedno dovolj, če je le medij,
ki posreduje želeni izraz podobe/ideje? Ali je
lahko že sama manipulacija z njim
(njegovim ozadjem) del umetniškega
izdelka? Res razumemo, prav vidimo delo,
pri katerem je avtor želel izpostaviti
tehnološki, vsebinski in drug manipulativni
proces, ki pripelje do pokazanega rezultata?
V kakšen čas vstopimo, ko gledamo video in
kakšne so njegove omejitve v realnem
času? Je video še vedno samostojen pojem,

če se združuje z drugimi umetniškimi
zvrstmi, jeziki? V primeru projekta
Videoobrat sem lahko delno videla, kakšne
so možnosti uporabe videa ter kakšne
možnosti se še vedno odpirajo. Na vsa
vprašanja sem si poskušala odgovoriti skozi
spoznavanje avtorjev projekta, njunih
preteklih del in različnih praks. Ne dvomim,
da je odgovorov še več.

Kako sploh pristopiti k videu (in
Videoobratu)?

Gledaš, vztrajaš, misliš. Zaupaš drugim, ki te
hočejo poučiti o videu kot umetniškem
mediju, nato pa izločaš material, ki ti ni
blizu, ali pa se z njim še bolj spopadeš. Na
odprtju projekta Videoobrat je bil prostor
precej prazen, vendar pripravljen na
konstruiranje v naprej določenega
osnovnega koncepta. V zraku je visel pojem
eksperiment. Levi prostor galerije Vžigalica
in hkrati prostor Mihe Vipotnika je bil le
temna soba, v desnem prostoru Nevena
Korde pa je stal osvetljen objekt –
instalacija, zamegljena s tančico in prazno
črno platno, namenjeno prihodnjim
projekcijam. V prvem prostoru nasproti
vhoda so se na zaslonu izpisovale izjave o
video umetnosti in eksperimentu. Bile so
osnova za razmišljanje o eksperimentalni
praksi v sodobni umetnosti, sploh o temah,
ki zajemajo video. Videoobrat je projekt
dveh močnih izkušenih akterjev s področja
video umetnosti na Slovenskem: Mihe
Vipotnika in Nevena Korde ter neutrudnih
sodelavcev zavoda za sodobno umetnost
SCCA Ljubljana. Zanimiv je bil pristop obeh



avtorjev. Miha Vipotnik je že s svojo fizično
odsotnostjo napovedal drugačen način dela
v času projekta. K sodelovanju je povabil
Sergeja Kapusa in študente ALUO, ki so
poskrbeli za izvedbo postavitve video
umetniške inštalacije na temo Petkovškove
slike Doma. Neven Korda je, ravno obratno,
s svojo nepretrgano prisotnostjo gradil tako
svoj lastni umetniški prostor, kot tudi
galerijski prostor ter razumevanje svojega
dela. Skozi proces prikazovanja in
nastopanja je bil njegov namen priti do
dominante svojega videa, do 99% čistega
videa. Kje je tu zares video? Podobe,
projekcije, zgodba, izpovedna moč
simbolike, napeto vzdušje, glasba, ki te dela
malo nervoznega? Za razumevanje
Videoobrata je bilo potrebno več obiskov,
bilo je potrebno spremljati vsakodnevne
spremembe v galeriji in obsežen
spremljevalni program (predavanja,
performansi) , ki je pomenil gradbeni
element razstave, trajajoče en mesec.
Potrebno je bilo počakati na odgovore.

Kako misli Neven Korda?

Neven Korda, ki kot eden najbolj zvestih in
dolgoletnih umetnikov videa v slovenskem
prostoru, obravnava pojem ne le kot
umetniški medij, ampak tudi kot del širše
umetniške strukture procesa, arhiviranja,
obdelave posnetega materiala in raznoliko
manipulacijo s končnim vizualnim
rezultatom. Od nastanka signala, procesov
kodiranja, formalne in zvočne obravnave
podob, manipulacije s svojo lastno vizualno
in na nek način tudi osebno zgodovino,

Korda secira video kot pojem, kot pojav, kot
medij, kot tehnologijo in kot možnost
predstavljanja podob, pri katerih je bistveno
prav vse prej našteto. Vsekakor je njegov
celostni pristop, ki ga opisujem zgoraj,
povezan z ustvarjalčevimi začetki. V
osemdesetih letih prejšnjega stoletja je
Korda vstopil v novo možnost umetniškega
izraza, ki se je šele dobro razširjal.
Tehnologija medija je namreč postala
dostopnejša, saj se je končno lahko začela
uporabljati izven institucije (televizija) . To
območje je Korda zasedel s sodelovanjem v
glasbeni skupini Borghesia, kjer je bil
zadolžen za vizualno podobo koncertov,
začel je režirati glasbene videospote,
ustanovil produkcijsko skupino FV 112/15 in
Kasneje FV Video. Svojo pot je v
devetdesetih letih nadaljeval v televizijski
videoprodukciji, po letu 2000 pa se je
osredotočil na video kot neodvisno
umetniško smer, povezal jo je s plesom,
performativnimi praksami, predavateljskimi
nastopi in prostorskimi instalacijami.
Zanimivo je, da se njegovo delo, pa naj gre
za samostojni video, video kolaž, umetniški
dokumentarec ali performans z uporabo
video projekcije, nekako smiselno povezuje,
spiralasto nadaljuje, namensko vključuje in
izključuje, prekriva ter preobraža. To, da
uporablja svoj že davno posnet in zmontiran
vizualni material znova in znova, kaže, da
zanj video ni le posneta vsebina, simbolika
in kompozicija, ampak premišljeno igranje s
tehnološkimi zmožnostmi, možnostmi
uporabe v različnih postavitvah in
kontekstih (plesne predstave, galerije, kot
glavni predmet predavanja in opora
predvajanju hkrati… ) . Video pri Kordi
postane včasih implantat, včasih pa bistveni
sestavni vizualni del performativne vsebine.



Do kam seže Neven Korda?

Neven Korda posega veliko dlje od
izoliranega ustvarjanja vizualnega produkta
in njegove predstavitve, torej projekcije ali
predvajanja na zaslonu. S svojimi
predavateljskimi performansi, sodelovanjem
s plesalci (plesne predstave) ter zanimivo
vizualno opremo zvoka (koncerti) , javnimi
vizualnimi intervencijami ali video
instalacijami, razširja zmožnosti in razbija
stereotipe o načinu dojemanja videa. Na nek
način bolj ali manj utopično išče čisti video,
na drugi strani pa razširja pojem videa
skoraj povsod, kjer sled lahko pušča sodobni
umetniški izraz. S svojimi predavateljskimi,
agitacijskimi in drugimi performansi v
Vžigalici je včasih spominjal na nekakšnega
kreativnega pridigarja, ki pripoveduje o
bistvu, o izvoru in o iskanju lepote medija.
Spominjal je na umetniškega filozofa, ki se
sprašuje, dvomi in išče nove forme,
drugačne vsebine tega pojma. Čeprav v
video, ki združuje več pojmov, sam vedno
znova in zares verjame. Čeprav z
neprestanim predelovanjem svojih video
vsebin manifestiranje umetnikove prakse na
koncu deluje kot zaključena celota, pušča
prostor za nove razširitve, raziskuje dalje že
skozi samo izvajanje svoje umetniške
dejavnosti. Zanimiv trenutek naključja, ki ga
je ustvarjalec v kontekstu enega izmed
svojih predavanj delno želel namensko
doseči, se je zgodil med intervjujem z Miho
Colnarjem. Že sam prostor je bil pripravljen
tako, da je gledalca soočil s sliko in zvokom
posnetka, živim pogovorom, hkrati pa
elementi performativnega. Obiskovalci smo
bili obrnjeni k platnu, kjer je avtor vrtel svoj
video material, na desni v kotu se je odvijala
projekcija s fotografijami, za hrbtom pa sta
omenjena akterja izvajala intervju.
Nemalokrat so se podobe neverjetno
skladale s tistim, kar sta govorila. Deli
posnetka ali fotografija so prikazovali,
pojasnjevali ali pa razslojevali povedano. Pri
Kordi to ni nič nenavadnega, to je tista meja,
ki jo prestopi iz dokumentarnega ali
primarnega umetniškega izraza v razvejano
sodobno umetniško prakso, postane pa

povsem upravičena, ko smo z njo zares
soočeni. Morda je tudi to ena od lastnosti del
Nevena Korde, da je gledalec z njegovo
kompleksno prakso zares soočen.
Fascinacija nad videom je pri umetniku ves
čas prisotna, zanimivo pa je, da na eni strani
z nasičenostjo njegovih »recikliranih« podob
v vsebini del, projekcijah in video
instalacijah na prvi pogled nasprotuje
podrobni raziskavi videosignala in
minimalistični estetsko izčiščeni instalaciji
Dominantna črna1 , končni postavitvi v
Vžigalici. Njegova prisotnost, vsebina
govora, projekcije njegove umetniške
zgodovine, eksperiment in minimalistični
objekt prelit s svetlobnimi lisami. Vse to je
torej lahko video. Ali je vse to le video
Nevena Korde? Ali je to tisti video obrat?

Kakšen (proti)pol ob Nevenu Kordi
je ustvaril Miha Vipotnik na
razstavi?

Vsekakor je bil projekt Mihe Vipotnika za
obiskovalce in udeležence delavnice sprva
bolj oddaljen, kot projekt Nevena Korde. S
fizično odsotnostjo avtorja, vendar pod
njegovim mentorstvom, so levi prostor
spreminjali in gradili študentje likovne
akademije. Z bistvom, globino vsebine in
vzdušjem znane Petkovškove slike Doma, so
ustvarjali prostorsko instalacijo z video
projekcijami, torej poskušali konceptualno
zasidrati razpoložljiv simbolni in fizični
prostor. Že sam proces postopnega
konstruiranja prostora je bil del razstave.
Del projekta je bilo tudi omenjeno
sodelovanje s študenti ter predavanje
Sergeja Kapusa, strokovnjaka, ki najbrž edini



zares pozna in razume sliko Doma v vseh
vsebinskih, ikonografskih ter
psihoanalitičnih razsežnostih. Morda je res,
kar pravijo umetnostni zgodovinarji, da bo
delo vedno ostalo na nek način enigmatično,
vzbujalo občutek nelagodja in globoke
slikarjeve travme. Morda pa jo je skupina v
Vžigalici, sicer postopoma2, le
demitologizirala in razplastila. Na zadnje
smo v Doma lahko vstopili, med projekcije
igralcev, med like, zvoke, objekte, ogledala,
med podobe, ki smo jih sprva zaznavali le
od zunaj skozi lečo. Razlika med obema
poloma se je ustvarjala torej s prisotnostjo
in odsotnostjo avtorja, vendar pa je
vključevanje mladih skupin, študentov ALUO
in udeležencev delavnice iz pisanja,
zahtevalo podoben napor v procesu
razumevanja izgradnje same razstave. V
primeru Vipotnika so jo nadgrajevali
študentje, v primeru Korde pa umetnik sam
z vrsto predavanj. V prvem primeru se je
prostor ob koncu vizualno napolnil, v
drugem izčistil. Na obeh straneh je šlo za
eksperiment, vendar je vizualni rezultat
presenetil. Korda je izločil narativno podobo,
zvok ter vse ostalo, kar spada k njegovi
pretekli praksi. Vipotnik pa je s svojo ekipo
naredil mizansceno, gledališko vzdušje s
triki optike (leča, ogledala) ter skrbno
obravnavo prostora (kompozicija gradnih
elementov instalcije) , nenazadnje pa tudi
zanimiv konceptualni prerez slavne slike.
Deli povezuje sestava več podobnih plasti
končnega umetniškega dosežka. To je sama
že ponavljajoča mantra procesa, ki ga je
Vipotnik vodil v skupini, Korda pa prehodil
samostojno. Pri obeh gre za korak naprej, za
izgradnjo ne povsem od avtorjeve ustaljene
prakse odvisnega konstrukta. Pri Vipotniku,
kot je povedal Kapus na zaključnem
pogovoru je zanimivo, da je odpiral
pomembne mentalne prostore, ki jih
najdemo v sliki Doma, s tem, da je pri
postavitvi uporabil skrivnostne elemente, ki
na originalu nekako zmotijo. Korda pa je
prav tako izhajal iz napak že znanih
poskusov projiciranja in s tehnološko,
optično ter programsko manipulacijo »iz
ozadja« pričaral učinek izčiščenega
svetlobnega polja na objektu, s tem pa

umirjeno, skoraj romantično umetniško
instalacijo. Obe deli je torej zaznamovala
postopna izgradnja, srečali pa sta se v
pojmu eksperimenta in nekaterih podobnih
gradnikih končnega rezultata.

Kje je bil začetek in kje konec
Videoobrata?

Za začetek projekta štejem vse tisto, kar je
pripeljalo do odločitve za projekt. To je
verjetno aktivno in kontinuirano delo postaje
DIVA, digitalnega video arhiva in poglobljeni
raziskovalni pristopi zavoda za sodobno
umetnost SCCA do umetnikov, umetniških
smeri in medijev. Tudi za organizatorje je bil
projekt drzen eksperiment, saj niso mogli
pričakovati širšega in takojšnjega
razumevanja razstave s strani publike.
Sproti so vzpostavljali sodelovanje,
diskurzivni prostor, pustili možnost za
napake, popravljanje, spreminjanje. Prav
tako so na račun novih »razstavnih«
pristopov tvegali manjši odziv javnosti (tudi
strokovne) na samo razstavo.



Konec razstave sta v ožjem smislu pomenili
obe končni postavitvi in njuni razkritji skozi
zaključni pogovor s spremljevalci in
udeleženci projekta. V širšem smislu pa je
konec pomenil zaznano/spoznano
intermedijsko umetniško prakso, ki je
temeljila na videu, vendar je razširila njegov
pomen, namen in razumevanje.

Kakšna obravnavo video
umetniških praks prinaša projekt?

Projekt dokazuje, da je video na več nivojih
prepotoval dolgo pot, da se fascinacija nad
njim v primarnih pojmih (tehnologiji,
obdelavi itd. ) ne zmanjšuje, kvečjemu krepi,
čeprav gre za specifično področje v
umetnosti, v kolikor medij stopi povsem v
ospredje. Umetniki videa ne želijo izražati le
kot samozadostne enote ali le kot nosilca
vsebine, ampak ga povezujejo in vključujejo
v sodobne postopke umetniške produkcije,
mišljenja, pravzaprav v celotni umetniški
medijski diskurz. S samim procesom dela in
aktivnim vključevanjem sebe kot
raziskovalca pa tudi zainteresiranega kroga
ljudi, postavljajo video kot gol medij za
izražanje pod vprašaj, hkrati pa nadgrajujejo
njegovo upravičenost v širšem umetniškem
polju. Obravnava prakse, povezane z
videom je široka in globoka, čeprav v
latinščini »video« pomeni »le« »Jaz vidim«.
Res je, da ustvarjeno predvajano podobo
gledamo, s pomočjo projektov kot je
Videoobrat, pa ji tudi prisluhnemo in bolje
razumemo njen prerez.




