
Kultura sobota, 20. avgusta 2022
kultura@delo.si8

Danes se v Centru za sodobno 
umetnost Nitja v Lillestrømu/
Oslu odpira razstava, na kateri se 
umetnice in umetniki iz enajstih 
držav združujejo pod idejo, da je 
naše znanje o svetu nepopolno 
in negotovo ter da so naša naj-
globlje zakoreninjena prepriča-
nja napačna ali vsaj naivna.

Pia Prezelj

Kot je v pogovoru za Delo dejala 
Mara Ambrožič Verderber, direk-
torica Obalnih galerij Piran, ki je 
razstavo (Everything Is) Not What 
It Seems / Vse ni tako, kot se zdi za-
snovala, razvila in oblikovala, se je 
zgodba projekta »začela tako, da 
me je leta 2017 Rikke Komissar, 

trenutna direktorica novozgraje-
nega centra Nitja, ki je tedaj vodila 
drugo ustanovo, povabila na od-
prtje večjega projekta norveškega 
umetnika Victorja Mutelekesha, 
s katerim sem dvanajst let prej v 
Benetkah organizirala razstavo. 
Rikke Komissar si je ogledala tudi 
paviljon NSK Države v času v Be-
netkah, katerega direktorica sem 
bila, in me povprašala, ali bi si že-
lela v prvem programskem letu 
Centra za sodobno umetnost Ni-
tja organizirati prvo mednarodno 
razstavo. Pri izbiri umetnikov sem 
imela povsem proste roke, razsta-
vo, ki naj bi se zgodila leta 2020, pa 
smo zaradi pandemije nato zama-
knili na letos«.

Med izbranimi deli je na raz-
stavo, ki bo v Oslu na ogled do 25. 
septembra, prihodnje leto pa se 
bo premaknila v Mestno galerijo 
Piran in druge razstavne prosto-
re, uvrščen tudi izbor del iz jav-

ne zbirke Obalnih galerij Piran, 
javne zbirke UGM Maribor ter iz 
številnih slovenskih in mednaro-
dnih zasebnih zbirk (med drugimi 
Noire Gallery Torino, Collection 
HNG, Mengeš), predstavljeni ume-
tniki in umetnice pa prihajajo iz 
Francije, Hrvaške, ZDA, Norveške, 
Zambije, Izraela, Italije, Slovenije, 
Nemčije, Velike Britanije in Južne 
Afrike.

Približki objektivne realnosti
»Gre za medijsko raznolike ume-
tnike, vsi pa se na zelo specifi-
čen, skorajda raziskovalen način 
ukvarjajo s tem, kako dojemamo 
realnost, z razgradnjo pogleda na 

materialnost naše kulture – bodisi 
prek kinetičnih skulptur, fotografi-
je ali pa prek institucionalne kriti-
ke,« je še poudarila Mara Ambrožič 
Verderber. Kustosinja razstave je 
o pogledu onkraj vidne oziroma 
zaznavne realnosti poglobljeno 
premišljevala že leta 2017 v svo-
jem kritiškem eseju, objavljenem 
v katalogu Momenta – Biennale de 
l´Image, ki je spremljal montreal-
ski bienale.

Iz eseja, prav tako naslovljenega 
Vse ni tako, kot se zdi, je Ambrožič 
Verderber črpala tako koncept 
razstave kot tudi idejo, »da v raz-
stavo vključim tudi mlajše, no-
vejše umetnike, ki predstavljajo 

srednjo generacijo slovenskih in 
mednarodnih avtorjev. Številni 
umetniki, vključeni v razstavo, so 
se sicer že v osemdesetih spraše-
vali o transplantacijah realnosti, o 
problematičnosti in enigmatično-
sti upodabljanja stvarnosti, o tem, 
da moramo osvoboditi pogled na 
stvari, preden bi osvobajali kon-
cepte oziroma artikulirali razume-
vanje sveta. Da bi lahko ponovno 
osvojili sposobnost prodornega 
gledanja, moramo pogled najprej 
osvoboditi primeža ideologij«.

Če se razstava posveča naši 
sposobnosti usmerjanja pogleda 
onstran vidnega, da bi razumeli 
mehanizme, ki zaznamujejo in 
obvladujejo naš vsakdan, je – kot 
Mara Ambrožič Verderber zapiše v 
obrazstavnem besedilu – »vse, če-
sar smo se v življenju naučili, orga-
nizirano na podlagi dokazov in po-
datkov iz neke dane preteklosti. To 
védenje nam je bilo posredovano s 
pripovedovanjem in drugimi viri 
informacij, na primer prek vizu-
alnih podatkov in drugih posnet-
kov, ki tvorijo približke objektivne 
realnosti. Prav zaradi zavedanja 
omejitev vizualnega gradiva tudi 
razumemo, da lahko s pravo mero 
ustvarjalnega dvoma razstavimo 
katerikoli imaginarij podob in opa-
zujemo učinek te dekonstrukcije 
na zavest ljudi«.

Moč – in potencial – podobe
V tem se razstava naslanja na kul-
tne Načine gledanja likovnega kri-
tika, slikarja, romanopisca, esejista 
in pesnika Johna Bergerja, eno 
najvplivnejših knjig umetnostne 
teorije, ki razpira kulturno zgodo-
vino gledanega in videnega. Tudi 
Mara Ambrožič Verderber pou-
darja, da imajo »podobe sposob-
nost – lahko očarajo in zavajajo, 
obnavljajo spomin na zgodovinske 
podvige, razsvetljujejo in odpirajo 
celo vrsto aktualnih družbenopo-
litičnih vprašanj. Podoba ima moč, 
da poda stališče in postane orodje 
v procesu analize, izpodbijanja in 
rekonfiguracije ter tako spodbuja 
nova poustvarjanja in svobodne 
načine razumevanja naše zgodovi-
ne in sodobnega sveta«.

Ob tem dodaja, da John Berger 
svari pred podobami kot orodjem 
»v procesu emancipacije od vizu-

alnih strategij in političnih ideo-
logij, ki se jih uporablja za nasilno 
trgovanje s kulturo in umetnostjo, 
in celo njuno pospešeno industri-
alizacijo in politizacijo. Razstava 
opozarja, da je dandanes to bolj po-
membno kot kadarkoli prej; ume-
tniško domišljijo in imaginarij po-
dob je treba obravnavati predvsem 
kot mesto odpora, kot sredstvo, ki 
vsebuje potencial, da izzove naša 
prepričanja in prebudi občutek, da 
si je možno predstavljati nove po-
krajine in izvirne oblike realnosti«.

Od kinetičnih kipov  
do fotografije in plesa
Osrednji del razstave je instalacija 
Sintetična ničla Andreja Škufce, iz-
delana iz črnega sintetičnega mate-
riala s sijočo površino, ki spominja 
na cevi, polne nafte, ob tem pa alu-
dira na »nepotešene potrošniške 
težnje, ki so pripeljale do grožnje 
nerazgradljive plastike svetovnih 
razmer. To umetnino bi lahko ra-
zumeli tudi kot metaforo za vir-
tualni (pod)svet, kjer soobstajata 
javno dostopni internet in temni 
splet (dark web), kjer se odvija pa-
ralelno življenje«, še dodaja Mara 
Ambrožič Verderber. Na razstavo 
so vključene tudi risbe Nemanje 
Cvijanovića, ki služijo kot kritika 
političnih strukturnih sistemov, 
in video delo Vincenta Cerauda, 
ki tematizira izpraznjene urbane 
pokrajine, plod kapitalističnega 
pohlepa.

Kot izpostavlja Ambrožič Ver-
derber, lahko ob nadaljnjem pre-
gledu razstave v delih Ane Mette 
Hol začutimo fascinacijo nad opti-
ko in gibi ter doživimo študije na-
ravnih pojavov, kot sta svetloba in 

tema, to pa je tudi osnova za dela 
Primoža Bizjaka, ki prek nočnih 
fotografij v carrarskih kamnolo-
mih prikazuje intenzivno izkori-
ščanje tega neobnovljivega narav-
nega vira.

Zapisovanjem oziroma nadzoro-
vanje časa tematizirajo tudi kine-
tične skulpture Mete Grgurevič, na 
razstavo pa so med drugim vklju-
čena tudi dela Roberta Wattsa, naj-
bolj znanega po svojem delovanju 
v sloviti umetniški skupini Fluxus, 
keramični skulpturi umetnice Ei-
nat Cohen, ki opozarjata na poli-
tično in družbeno razdvojenost na 
Bližnjem vzhodu, in performans 
Corinne Mazzoli, ki bo raziskoval 
fizične zapreke, ovire in pregrade v 
javnem prostoru.

Tkanje dolgoročnih vezi
Kot je dejala Mara Ambrožič Ver-
derber, so tovrstne mednarodne 
koprodukcije v Sloveniji redkost, 

»predvsem so redke koprodukci-
je, ki niso vezane na zgodovinske 
razstave«. Ob tem je ključno, da si 
bo razstavo ogledala ne le splošna, 
temveč tudi strokovna javnost – v 
načrtu so ogledi za zbiratelje, ku-
stose, galeriste in vodje umetno-

stnih institucij tako iz Norveške 
kot tudi Švedske in Danske.

Na današnjem odprtju se jim 
bo med drugim pridružil direktor 
norveške nacionalne fotografske 
zbirke, ki se že zanima za dela Pri-
moža Bizjaka, razstavo pa bo obi-
skal tudi direktor norveškega mu-
zeja za sodobno skulpturo, kar je 
na primer pomembno tako za An-
dreja Škufco kot tudi za Meto Gr-
gurevič – »skulptura v gibanju ima 
v nasprotju s Slovenijo, kjer na tem 
področju nimamo močne tradicije, 
v Avstriji, Švici, na Madžarskem pa 
tudi v skandinavskih državah dol-
go modernistično tradicijo«.

Direktorji in kustosi imajo 
možnost, da predstavljena dela 
nekoč umestijo v lastne zbirke 
oziroma da pri pripravi morebi-
tnih prihodnjih razstav razpola-
gajo z njimi, še dodaja direktorica 
Obalnih galerij Piran, »ob tem pa 
je pomembno, da je Center za so-
dobno umetnost Nitja poskrbel, 
da so umetniki prejeli primerne 
honorarje in da je bila nekaterim 
omogočena tudi možnost fizič-
ne udeležbe na razstavi, saj tako 
lahko profesionalno opravljajo 
delo umetnika na najvišji možni 
ravni in z najvišjimi standardi.« 
Razstava Vse ni tako, kot se zdi je 
s tem lahko tudi povod za nadalj-
nje udejstvovanje (slovenskih) 
umetnikov v Skandinaviji – tako 
v kontekstu razstav in rezidenčnih 
programov kot tudi načinov pri-
dobivanja sredstev.

Mara Ambrožič Verderber ob 
tem meni, da je ključno, »da se ta-
kšne diseminacije v javnem inte-
resu loteva javna ustanova – da z 
javnimi sredstvi, javnim znanjem 
in javnim potencialom delamo to, 
kar pri nas v veliki meri sicer dela-
jo samo zasebniki«.

Pogled osvoboditi primeža ideologij
Vse ni tako, kot se zdi  V Oslu se na razstavi, ki jo je zasnovala Mara Ambrožič Verderber, predstavlja 17 (tudi slovenskih) umetnic in umetnikov

robert Watts: High-Tech Display, 1987

andrej Škufca: Sintetična ničla , 2019 Foto Jaka Babnik

Primož Bizjak:  
Antro del Corchia, 2015

V načrtu so ogledi razstave za zbiratelje, kustose, galeriste in vodje 
umetnostnih institucij tako iz Norveške kot tudi Švedske in Danske.

V Centru za sodobno umetnost Nitja se predstavljajo umetnice in ume-
tniki iz enajstih držav. Fotografiji Istvan Virag/arhiv Nitja

Kustosinja razstave Mara ambrožič Verderber je o pogledu onkraj za-
znavne realnosti že leta 2017 premišljevala v svojem kritiškem eseju, ki 
je spremljal montrealski bienale. Foto Meta Grgurevič

Tovrstne mednarodne 
koprodukcije so v 
Sloveniji redkost, 
predvsem pa so 
redke koprodukcije, 
ki niso vezane na 
zgodovinske razstave, 
pravi direktorica 
Obalnih galerij Piran.

Umetniško domišljijo 
in imaginarij podob 
je treba obravnavati 
predvsem kot mesto 
odpora, kot sredstvo, 
ki vsebuje potencial, 
da izzove naša 
prepričanja.
Mara Ambrožič Verderber

Vsi izbrani umetniki 
in umetnice se na zelo 
specifičen, skorajda 
raziskovalen način 
ukvarjajo s tem, kako 
dojemamo realnost, 
z razgradnjo pogleda 
na materialnost naše 
kulture.
Mara Ambrožič Verderber

Sodelujoči umetniki in umetnice
Primož Bizjak (Slovenija), Vincent Ceraudo (Francija), Nemanja Cvijanović 
(Hrvaška), Andrea Fraser (ZDA), Meta Grgurevič (Slovenija), Anawana 
Haloba (Zambija/Norveška), Einat Cohen (Izrael), Corinne Mazzoli (Italija), 
Ane Mette Hol (Norveška), Emil Memon (Slovenija/ZDA), Hanna Filo-
men Mjåvatn (Norveška) & Kira Senkpiel (Nemčija), Nika Neelova (Velika 
Britanija), Kathryn Smith (Južna Afrika), Andrej Škufca (Slovenija), Lučka 
Šparovec (Slovenija), Robert Watts (ZDA)


