
Vabimo vas na otvoritev razstave  /  Siete gentilmente invitati all´inaugurazione della mostra

»HYPER(I)REAL«
• ALOJZ JURCA • BARBARA JURKOVŠEK • ANDREJ PAVLIČ 
• ALEKSANDER PECA • PARIDE DI STEFANO
ki bo v petek, 16. decembra ob 19. uri v Galeriji Insula v Izoli.
che si terrà venerdì, 16 dicembre alle ore 19 nella galleria Insula di Isola.

Razstava bo na ogled do 15. januarja 2012.  / La mostra sarà visitabile fino al  15 gennaio 2012.

Slika, ki je predmet ustvarjalnega akta 
umetnika je v preleminarni stopnji nastajanja 
komplementarna struktura razvejanega polja 
faktorjev v katerem se združujeta nagonska 
in miselna pozicija. Verjetno v sprostitvi 
udejanjenja privre na dan  prikritost 
umetnikovega izkustva, hotenje, zgoščeni 
nabor individualnosti v izvoru pripovednih 
podlag. Postavljena je točka soočanja, ki jo 
artefakt - umetnina v svoji brezfunkcionalni 
obliki splošno udejstvuje na sebi, kjer se 
znotraj  izraznega medija „dogodi“ interakcija 
ustvarjalčeve izbire, njegove kreativne 
sugestije in gledalčeve možnosti, sposobnosti 
recepcije. Tako se v smislu dojemanja, 
doživljanja umetnine, ki jo pri slikarstvu 
sprejemamo kot komunikacijski stadij 
predmetne pojavnosti, v razbiranju razgrne 
tudi gledalec sam. Veliko je neutemeljeno 
skrivnega, iracionalnega, nezavestnega pa 
vendar  ne brez smisla, ampak posredovanega 
v obliki kodiranega sporočila, ki je izvirni 
profil umetniškega dejanja. 

Morda nezavedno, pa vendar ima 
vsak umetnik lasten „izpovedni program“. 
Mnogokrat  neodkrita realnost ni samo 
inkonsistenca ustvarjalnega povoda, temveč 
neponovljivo vodilo pri predstavljanju 
možnosti doživetja. Doživljaj, ki odpira 
stanja zavesti, zavednega je refleksibilno 
reverzibilen pojav, ki deluje kot nekakšna 
mentalna razpredelnica, kot aktivno torišče 
idej, ki v okviru ponujenega umetnikovega 
predloga »naganja« gledalca v stanje 
doživljanja. Gledalec je v pogledu nekako 
ujet v umetnikov koncept, vendar se kot 
ekvivalentni tvorec podobe s svojimi 
emotivno racionalnimi postavkami 
kot soustvarjalec lahko počuti povsem 
svobodnega. Umetnikovo »neponovljivo 
vodilo pri predstavljanju možnosti doživetja« 
je vsekakor predispozicija v omejenem, ki pa 
ne more povsem prekriti dojete vsebine...

Morda bi stvar lahko postavili tudi 
drugače. Morda je neodtujljivo in predhodno 
tukaj najprej in samo umetniški pojav, ki 
biva kot entiteta ločena od izvajalca in 
»konzumanta«. Umetnik je sicer tvorec 
bitja, ki pa zaživi lasno življenje in se kot 
samostojen umetniški predmet manifestira 
v odprtem okolju? Gre v nekem smislu za 
nekakšen  „autopoiesis“?

 »Autopoiesis pomeni samo-produkcijo, 
izvor gibanja ali življenja »od znotraj«, za 
razliko od allopoiesis, ko le-to prihaja »od 
zunaj«. Morda lahko začetek tega koncepta 
pripišemo Epikurju, ki je za atome predvidel 
sposobnost avtonomne »deklinacije« in je 
za razliko od Demokritovega determinizma 
njegov jutrišnji svet obetal spremembe. 
Koncept autopoiesis je v sodobno znanost 

prišel na področju biologije (Varela, Maturan), 
ki z njim definira »življenje«. Gre za entitete, 
ki delujejo kot mreže produkcijskih procesov, 
sposobnih stalne regeneracije kot relativno 
avtonomnih elementov v svojem okolju. 

Autopoietske sisteme določata njihova 
interaktivna struktura in organizacijska 
zaprtost. Na okolje reagirajo refleksivno 
kot sistemi, ki varujejo svojo avtonomijo in 
shranjujejo informacijo o tem – imajo spomin. 
Socialni autopoietski sistemi so za ta namen 
razvili »jezik«, v katerem se akumulirajo vse 
predhodne interakcije. Bistvo autopoietskih 
sistemov je v tem, da transformirajo sebe 
v sebe zaradi sebe ...« Tako je podoba 
lahko samobitna, vendar je lahko tudi 
realna? (realno – dejansko; dejansko 
obstoječe; tisto kar obstaja „neodvisno“ 
od dejavnega, spoznavajočega subjekta, 
zavesti) Ali resnična? (resnica – veritas 
„neskritost“; skladnost ujemanja misli in 
stvari). 

Vsekakor bi se vrnili k začetnim 
stavkom tega zapisa in zagovarjali podobo 
v smislu komunikacijskega subjekta. S 
tem bi izpostavili in razumeli podobo 
(ta je vedno le psihični subjekt)  kot stanje 
iluzije. Ali natančneje iluzijo, posnetkom 
fiktivnosti realnega. Njen posnetek posnetka 
(mimesis mimeseos) pa vseeno ne bi enačili 
z Platonovim mimeisthai, ki tako slikarstvo 
kot poezijo (poezija, govoreče slikarstvo 
in slikarstvo, nema poezija) zapostavlja z 
uvrstitvijo na nekreativni nivo obstoječega, 
ampak bi v njenem „kuratorstvu realnega“ 
spoznavali predvsem idealno (idealno – dano 
le zavesti, v mišljenju). Realizem (realizem 
– realis „dejanski“ res „stvar“ – priznava 
obstoj objektivne realnosti zunaj zavesti) 
je v slikarstvu tako samo forma, ki  izrablja 
elementarni proces razuma pri percepciji, 
torej aktivnosti v prehodu iz čutnega v 
mentalno. Realistično figuralni kod je osnova 
„stvarjenja“ višje izraznosti in izpovednosti, ki 
se kot „magična skrivnost“ obvezno „zaplodi“ 
v podobi. 

Razstava Hyper(i)real, ki ponuja v 
ogled idealno narativno simbolična dela 
petih avtorjev je provokativni povod za 
razmislek o podobini vlogi v realnem, njeni 
objektivnosti, resnici ali resničnosti glede na 
njeno realističnost. Pred nami je slikarstvo, ki 
mu pravimo hiper-, super- ali foto-realizem. 

Vsekakor nas videno prepričuje, da 
se Aleksander Peca, Barbara Jurkovšek, 
Paride Di Stefano, Alojz Jurca, Andrej 
Pavlič izražajo v načinu slikarstva, ki je zelo 
realistično, ravno zaradi tega, da ne bi bili 
realni, resnični ali objektivni...

Dejan Mehmedovič
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