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Bishop in Bourriaud – kritika relacijske estetike

Claire Bishop je postala prepoznana na umetniško-teoretski sceni leta 2004, ko je bil 
v reviji October objavljen njen prispevek "Antagonism and Relational Aesthetics" 
("Antagonizem in relacijska estetika"); v njem se je ostro postavila po robu nekakšni 
samoumevnosti glede umetniških praks, katerih skupne imenovalce je najti v 
izhodiščih relacijske estetike: odprtost, interaktivnost, procesnost, poudarek na 
ustvarjanju situacije, sodelovanje publike, nedokončanost. Tovrstne umetniške 
projekte so od sredine devetdesetih let promovirali predvsem kuratorji Maria Lind, 
Hans Ulrich Obrist, Hou Hanru in Nicolas Bourriaud. Vrhunec je smer dosegla leta 
1997 z Bourriaudovo knjigo Relacijska estetika,1 ki je tem praksam dala tudi 
nekakšen teoretski okvir. Bishopova je v relacijski estetiki prepoznala več 
problematičnih izhodišč, na primer: "namerno nestabilno identiteto"2 umetniških del; 
projekte, ki zaradi različnih oblik sodelovanj v muzeju oziroma galeriji postanejo zgolj 
prostori za preživljanje prostega časa (med primeri, ki jih našteva, so projekti 
avtorjev, kot so Liam Gillick, Apolonija Šušteršič, Rirkrit Tiravanija, Pierre Huyghe, 
Carsten Holler, Maurizio Cattelan in mnogi drugi); poudarek na funkciji in odprtosti 
umetniškega dela namesto na kontemplaciji in estetiki; na spremenjeni vlogi 
kuratorja; na ideji, da so šele medčloveški odnosi in družbeni kontekst v okviru 
nekega umetniškega projekta tisto, kar jim da končni pomen, itd. Bishopovo je 
zmotilo Bourriardovo mnenje, ko v Relacijski estetiki "obljublja novo definicijo 
sodobne umetniške kritike, češ da teh del ne moremo več obravnavati iz 'zavetja' 
vrednotenja umetnostne zgodovine iz šestdesetih let".3 Predvsem se njegova 
definicija nanaša na način, kako se umetniško delo vzpostavi v razmerju do publike; 
če je bil v modernizmu poudarek na avtonomiji umetniškega dela, kontemplaciji in 
razmerju umetniško delo – posameznik, Bourriaud postavi v ospredje publiko kot 
nekakšno skupnost, ki umetniško delo šele kolektivno ustvari skozi različne situacije. 
Zelo vprašljiva je, po Bishopovi, njegova teza, da se pri tem ustvarijo prostori 
"alternativne družbenosti, kritiški modeli, trenutki konstruiranega sožitja"4 in da je ta t. 
i. "naredi-sam mikroutopični etos tisto, kar Bourriaud vidi kot jedro političnega v 
relacijski estetiki".5 Taka obravnava neke začasne umetniške skupnosti, kjer se že 
vnaprej pričakujejo afirmativni medčloveški odnosi in je ravno zavoljo tega 
pojmovana kot emancipatorna, je zastarelo in hkrati tudi kanon politične korektnosti. 
Bishopova tu izpostavi svoj glavni argument oziroma kritiko relacijske estetike: da je 
pri ocenjevanju relacijskih umetniških del problematičen ravno poudarek na etiki in ne 
na estetiki ter da so glavni kriteriji uspešnosti takega umetniškega dela postala 
razmerja, ki se pri tem ustvarijo oziroma dobri in slabi modeli sodelovanja. 
Posledično so vsa tista razmerja, ki "omogočajo dialog, avtomatično dojeta kot 

1 V slovenščini izšla pri Založbi Maska leta 2007 kot Relacijska estetika in Postprodukcija.
2 Claire Bishop, "Antagonism and Relational Aesthetics", October, jesen 2004, str. 52.
3 Prav tam, str. 53.
4 Nicolas Bourriaud, Relacijska estetika in Postprodukcija, Založba Maska, Ljubljana, 2007, str. 41.
5 Claire Bishop, "Antagonism and Relational Aesthetics", October, jesen 2004, str. 54.



demokratična in zato dobra".6 Avtorico predvsem zanima, o kakšni demokraciji 
govorimo, ko govorimo o relacijskih umetniških delih, in komu so ti odnosi znotraj 
takih projektov pravzaprav namenjeni. Pri iskanju odgovora na to vprašanje se obrne 
na koncept javnega prostora, ki ni več modernistični prostor konsenza, temveč 
prostor antagonizmov, na način, kot ga obravnavajo teoretiki Ernesto Laclau in 
Chantal Mouffe ter Rosalyn Deutsch. Ti avtorji pravijo, da je demokratična družba 
šele tista, "kjer so konfliktna razmerja trajna in ne izbrisana".7 Brez tovrstnih 
antagonizmov v družbi lahko govorimo zgolj o totalitarnem redu, o nekakšnem 
prisilnem konsenzu. Bishopovo zmoti lahkotnost in nekritičnost, s katero nekateri 
avtorji pripisujejo relacijskim umetniškim delom sposobnost ustvarjanja "svobodnih 
družbenih prostorov", "neke vrste azila za vsakogar",8 in Bourriardova želja, da bi bila 
ta dela "pojmovana kot politična",9 ne da bi pri tem izpostavil, kdo je pravzaprav ta 
publika, o kateri govori, kakšna je njena struktura, kateri kriteriji se uporabljajo za 
vzpostavitev neke situacije, kaj je tisto, kar se proizvede in kar ostane po koncu 
nekega projekta itd. Tako tekst Claire Bishop v Octobru kot njen kasnejši prispevek v 
reviji Artforum10 sta odprla prostor za žgoče nove debate, drugačne poglede na 
relacijsko umetnost, v ospredje sta postavila razmerje med etiko in estetiko in kriterije 
za ocenjevanje relacijskih del. Pomembno je k nadaljnjim analizam prispevala tudi 
vpeljava koncepta antagonizma v javnem prostoru in vprašanje političnega v 
umetnosti. Vse našteto je na neki način nakazalo avtoričin interes za tiste umetniške 
prakse, ki jih je označila kot participatorno umetnost. Vendar sam pojem 
participatorne umetnosti ni nov. Kot koncept se pojavlja pod različnimi nazivi in v 
mnogih zgodovinskih, družbenih, geografskih in političnih kontekstih. 

Participacija 

Claire Bishop v knjigi Umetni pekli za participatorno umetnost v širšem označi tiste 
prakse, ki jih od zgodnjih devetdesetih let poznamo pod naslednjimi izrazi: družbeno 
angažirana umetnost, skupnostna umetnost, eksperimentalne skupnosti, dialoška 
umetnost, kolaborativna umetnost, intervencijska umetnost, kontekstualna umetnost, 
družbene prakse.11 Gre za umetniške prakse, ki so poskušale vzpostaviti drugačna 
razmerja med umetniškim predmetom, umetnikom in publiko, in katerih začetke lahko 
najdemo že v šestdesetih letih, posamezne zametke pa že mnogo prej. Ključno vlogo 
pri tem igra tudi ideja kolektiva, ne samo umetniškega, temveč tudi kolektivnega 
ustvarjanja neke situacije, ki šele med samim procesom pridobi predznak 
umetniškega. Bishopova definira participacijo kot proces, kjer ljudje predstavljajo tako 
umetniški medij kot material nekega projekta, korenine tega pa najde v gledališču in 
performansu. Specifika participatorne umetnosti je v tem, piše, da se umetniki "manj 
nagibajo k relacijski estetiki kot pa h kreativnim spodbudam participacije kot 

6 Prav tam, str. 65.
7 Prav tam, str. 66.
8 Prav tam, str. 69.
9 Prav tam, str. 78.
10 Claire Bishop, "The Social Turn: Collaboration and its Discontents", Artforum, februar 2006, str. 178–
183.
11 Claire Bishop, Artificial Hells, Verso, London in New York, 2012, str. 1.



politiziranega delovnega procesa".12 Participatorna umetnost torej že v osnovi dojema 
protislovja v umetnosti kot produktivna. Hkrati govori o nekem nelagodju (enjoyment 
and disruption), ki lahko povzroči določene miselne premike. Pri argumentaciji se 
nasloni na Jacquesa Rancièra, predvsem na njegovo vprašanje režimov umetnosti in 
razmerja med estetskim in političnim. Kot pravi Bishopova, je ena glavnih iztočnic 
njene knjige "poudariti estetiko v pomenu aisthesis: avtonomni režim izkušenj, ki ga 
ni mogoče omejiti na logiko, razum ali moralnost".13 Skozi različna poglavja v knjigi se 
prav tako pojavlja vprašanje kriterijev za ocenjevanje participatornih projektov. 
Bishopova vidi problem predvsem v dejstvu, da se njihova vrednost sodi po etičnih 
merilih in politični korektnosti oziroma po nekakšnih principih "humanizma", 
"krščanskega usmiljenja" oziroma še več, da je v veliko primerih kritika iz tovrstnih 
projektov nasploh izvzeta. Prav tako meni, da se je treba v večji meri osredotočiti na 
tisto, kar ostane po koncu participatornih projektov, kot na primer objekt, koncept, 
podoba, zgodba, kakor pa na sam proces. Seveda imajo tako gledanje na umetnost 
mnogi za zastarelo, predvsem idejo, da po zaključku projekta ostane samo neki 
"avtonomen objekt", ki je od dela neodvisen. Paolo Virno je na primer v svoji analizi 
postfordizma oziroma sodobnega dela vpeljal koncept "virtuoznosti"; performansa, ki 
je sam sebi namen in predstavlja nekakšen model za postfordistično delo nasploh. Ta 
privzame poteze političnega prav zato, ker produktov intelekta tako rekoč ni več 
mogoče ločiti od ustvarjalca samega. 

Tudi nekateri njeni drugi argumenti so naleteli na ostre kritike, predvsem pri družbeno 
angažiranih teoretikih in umetnikih, katerih glavni očitek je bil, da je avtoričino 
razumevanje umetnosti in političnega omejeno zgolj na posredno "razgaljanje 
omejitev in protislovij samega političnega diskurza z nekega odmaknjenega stališča 
umetnika",14 oziroma da Bishopova opravi s koncepti, kot so aktivizem, politična 
angažiranost in celo estetika kot z neke vrste klišeji. Po drugi strani pa je 
kontradiktorna ravno njena vloga nevtralne akademske opazovalke, ki sicer zahteva 
"participatorno umetnost odpora"15 znotraj neoliberalne ideologije, vendar se pri tem 
ogne etičnemu razmisleku v prid estetiki, ki zgolj "sondira razmerja moči" in na ta 
način vzpostavlja kritiške parametre za evalvacijo participatornih umetnosti. Lahko bi 
torej trdili, da se šele na točki, kjer se knjiga zaključi, odpre pravo polje za diskusijo, 
ki bi lahko presegla ozek teritorij razglabljanj o etiki in estetiki ter se obrnila k nekemu 
drugačnemu razmerju med estetiko in politično odgovornostjo v sodobni umetnosti. 

Claire Bishop kot historične primere, ki predstavljajo začetke participatorne 
umetnosti, izpostavi italijanske futuriste, ruski Proletkult, francoski dadaizem z 
začetka 20. stoletja, ter v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih delujoče 
situacioniste, skupino GRAV (Groupe de Recherche d'art Visuel), argentinski kolektiv 
Tucumán Arde, Gledališče zatiranih, iz obdobja socializma Vzhodne Evrope Milana 
Knižaka, Stana Filka, Alexa Mlynárčika, Jiříja Kovando, moskovsko skupino 

12 Prav tam, str. 2.
13 Prav tam, str. 18.
14 Grant Kester, "Response to Claire Bishop's 'Another turn'", Artforum, maj 2006, str. 22.
15 Joseph Henry, Straight to Hells, http://thenewinquiry.com/essays/straight-to-hells/.
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Kolektivne akcije ter APG (Artist Placement Group) in t. i. skupnostne umetnosti iz 
Velike Britanije. V večini so ti kolektivi in posamezniki delovali zunaj institucionalnega 
sistema umetnosti, prekinili so s tradicionalnim razmerjem do publike, ki je vladalo v 
umetnosti, ustoličili so performans kot način umetniškega delovanja, velikokrat dajali 
poudarek amaterizmu, spontanosti, skoraj vedno delovali kolektivno, zavzeli so ulice 
in druge javne prostore, v svoje akcije vključevali najrazličnejše skupine ljudi, ki so bili 
s tem predhodno seznanjeni ali pa tudi ne, skušali so povezati umetnost z življenjem 
in umetnost na ta način demokratizirati itd. Po drugi strani pa je pomembna za 
razumevanje participatorne umetnosti tudi politična angažiranost njenih akterjev. 
Futuristi so odkrito podpirali fašizem, dadaisti so se deklarirali za anarhiste, 
proletkultovci so izšli iz oktobrske revolucije, umetniki iz Argentine in Brazilije so v 
šestdesetih letih, v času različnih diktatur in vojaških hunt, velikokrat prešli iz polja 
umetnosti neposredno v polje političnega delovanja, prav tako je bilo po letu 1968 v 
vsej Evropi čutiti velik entuziazem glede prihajajočih sprememb v svetu. Seveda je pri 
tem treba omeniti tudi posebno vlogo, ki jo je igral koncept "participacije" v državah 
Vzhodnega bloka, predvsem pa v Jugoslaviji, kjer je bil po prekinitvi s Stalinovo 
politiko vzpostavljen nov model socialističnega razvoja, tako imenovano 
samoupravljanje. 

Samoupravljanje

Rastko Močnik pravi, da je "samoupravljanje [...] imelo v sebi nekaj paradoksnega, 
kajti prvenstveno je bilo zamišljeno kot oblika odločanja v industriji, dejansko pa je 
delovalo zunaj nje, v družbenih dejavnostih, torej v kognitivnih dejavnostih. V teh 
okoljih so si delavke in delavci prvi izbojevali pravico do upravljanja in svobodo 
izražanja. V lasti so imeli produkcijska sredstva, se pravi intelektualne sposobnosti."16 

Iz tega lahko razberemo, da je samoupravljanje vplivalo na vse segmente družbe, 
tudi na kulturo, ki je imela v procesih družbene emancipacije socialističnega sistema 
še posebno pomembno vlogo "oblikovanja stvarnosti", z njenim novim položajem pa 
se je celo "rušil zgodovinski zid med delovnimi množicami in kulturo".17 Nekatere 
značilnosti jugoslovanske kulturne politike, temelječe na principih samoupravljanja, 
omenja Zdenka Badovinac v svojem tekstu "Avtentični interes muzeja".18 Te so, 
povzeto po avtorici, vključevanje kulture v celoten družbenoekonomski razvoj, 
spreminjanje občanov od pasivnih uporabnikov v dejavne soustvarjalce kulture, 
poudarjeno kulturno-vzgojno in ne kulturno-umetniško delovanje, zadovoljevanje 
kulturnih potreb vseh plasti prebivalstva, od leta 1974 prenos odločanja o javnih 
sredstvih na samoupravne interesne skupnosti, skratka, cilj kulturne politike je bil 
vključitev vsakega občana in delavca v sistem odločanja oziroma participacije. Če 
pogledamo nekaj primerov: že v petdesetih letih so bile po Jugoslaviji razširjene t. i. 
didaktične razstave, aprila 1957 so v zagrebški Gradski galeriji organizirali prvo tako 

16 Intervju z Rastkom Močnikom, Mladina, št. 8, 2009, http://www.mladina.si/46399/dr-josip-rastko-
mocnik-sociolog/.
17 Čestitke, obračuni in načrti: 60 let Moderne galerije, Mala galerija, Moderna galerija, Ljubljana, 2008, 
str. 16.
18 Zdenka Badovinac, "Avtentični interes muzeja", v: Avtentični interes, Založba Maska, Ljubljana, 
2010, str. 63.
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razstavo umetniških reprodukcij z naslovom Abstraktna umetnost, ki je nato potovala 
po mestih nekdanje države. Ideja teh razstav ni bila samo seznaniti občane z 
"radikalno abstrakcijo", temveč je predstavljala tudi prelom s socialističnim 
realizmom. Prav tako so bili po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji ustanovljeni številni 
amaterski kino in foto klubi znotraj tovarn, šol in drugih delavskih organizacij, ki so 
vsakomur omogočali avantgardno eksperimentiranje v duhu socialističnega 
samoupravljanja. Takratni visoki politični funkcionar Ciril Ribičič je vzneseno dejal: 
"Samoupravna demokracija omogoča kulturno politiko, ki bi jo lahko imenovali 
politiko stoterih cvetov, stoterih govoric, mnogih barv ali zvokov in tisočerih 
odtenkov".19 Kakor je bila participatorna samoupravna kultura po eni strani prelomna, 
saj je prinesla t. i. visoko kulturo in možnost odločanja delavskemu razredu, je bila po 
drugi ideološka, birokratizirana, ni trpela nasprotnih mnenj, kritike, ironije ali 
posmehovanja komunistični ideologiji. Še več, tovrstni ekscesi so bili strogo 
sankcionirani, cenzurirani ali kako drugače kaznovani, kot so izkusili številni umetniki 
tistega časa.

Vendar interes za drugačne interpretacije, tudi in predvsem politične, nove umestitve 
umetniških praks in kulturne politike socialistične Jugoslavije po obdobju amnezije v 
devetdesetih letih ponovno vznika; naj tu omenim projekt Politične prakse 
(post)jugoslovanske umetnosti.20 Jelena Vesić je v okviru tega projekta v svoji študiji 
Oktobra 7521 izpostavila skupino tekstov, ki reflektirajo razmerje med umetnostjo in 
politiko v takratnih družbenih okoliščinah, predvsem pa "emancipatorni potencial 
umetnosti in njen družbeni pomen".22 Jasna Tijardović se je že leta 1972 spraševala o 
samem procesu ustvarjanja umetniškega dela in njegovi recepciji pri publiki, Dunja 
Blažević je leta 1975 predlagala kolektivni kritiški premislek koncepta "socialističnega 
samoupravljanja v polju kulture".23 Zoran Popović se je na poziv odzval s kritiko 
"umetniške birokracije", ki usmerja in aranžira umetniško produkcijo in produkcijske 
odnose, še več, dejal je, da birokracija ustvarja inertne umetnike in pasivne 
potrošnike umetnosti – "veselo razpoložene robote", na način, da angažirano 
umetnost reducira zgolj na estetiko politike.

Participatornost v kontekstu samoupravne kulture nosi v sebi antagonizem; kot 
nakaže že Popović, pri tem ni šlo samo za visoko stopnjo birokratizacije kulture, 
temveč tudi za različne stopnje participacije odločanja znotraj samih procesov v 
kulturi. Velikokrat se je zgolj ustvaril neki okvir za diskusijo, kjer rezultat ni bila 
resnična participacija, pač pa zgolj občutek participacije.24 Najrazličnejše 
kontradiktornosti samoupravnega socializma; položaj delavcev, navidezna 

19 Čestitke, obračuni in načrti: 60 let Moderne galerije, Mala galerija, Moderna galerija, Ljubljana, 2008, 
str. 22.
20 Gre za skupni projekt WHW, Prelom, kuda.org, SCCA/pro.ba.
21 Oktobri so se v 70. letih odvijali v SKC Beograd kot opozicija državni manifestaciji Oktobrski salon.
22 Jelena Vesić, "Oktobar 75", v: Političke prakse (post)jugoslovenske umetnosti, Prelom kolektiv, 
Beograd, 2010, str. 141.
23 Prav tam.
24 Branka Ćurčić, "Paradigma fragilnosti radničkog pitanja u (post-)socialističkoj Jugoslaviji", v: Želimir  
Žilnik: Za ideju – protiv stanja, Centar za nove medije_kuda.org in Playground produkcija, Novi Sad, 
2009, str. 97.



participacija, marginalizirane skupine ljudi in družbene razlike so glavne teme filmov 
režiserja Želimirja Žilnika. Še več, Žilnik je (samo)kritičen tudi do vključevanja 
marginaliziranih subjektov kot materiala nekega umetniškega dela, "angažiranega" 
dokumentarca, kot to prikaže v Črnem filmu iz leta 1971. 

Claire Bishop označi participatorno umetnost Vzhodne Evrope od šestdesetih do 
konca osemdesetih let kot neke vrste željo umetnikov po "bolj subjektivni in intimni 
estetski izkušnji",25 ki naj ne bila več razumljena kot politična, temveč kot 
"eksistenčna in apolitična, zavezana ideji svobode in individualne imaginacije".26 

Verjetno vsi, ki smo živeli v prejšnjem režimu, še predobro vemo, da je v takem 
kontekstu težko govoriti o nekih povsem apolitičnih izkušnjah, vsaj glede javnega 
delovanja, predvsem pa vloge umetnikov, intelektualcev in drugih, ki so v takratnih 
pogojih razmišljali drugače oziroma so v ideologiji tistega časa napravili neko zarezo. 
Mariusz Szczygieł v knjigi Gottland piše tragično zgodbo kiparja Otakarja Šveca, ki je 
v Pragi postavil spomenik Stalina in si zaradi političnih pritiskov vzel življenje. Arhiv 
Tomislava Gotovca hrani zapise s sojenja Gotovcu zaradi kršitve javnega miru, in 
anamnezo psihiatra, kamor je bil umetnik poslan na nujni pregled po enem njegovih 
performansov v javnem prostoru. Karpo Godina, ki je poskušal v svojem kratkem 
filmu iz sedemdesetih pokazati subjektivno izkušnjo ljubezni v kontekstu JLA, je 
posledično doživel cenzuro, prepoved snemanja in kazensko ovadbo: ljubezen, 
predstavljena v kontekstu ideologije, je bila namreč razumljena kot nevarnost. Tudi 
lenoba oziroma nedelo umetnika ni bilo brez političnih konotacij; Mladen Stilinović v 
Hvalnici lenobi uporabi nedelo kot dejanje proti ideološki avtoriteti države. Primerov 
je še veliko. Argument Claire Bishop torej drži samo do neke mere; lahko se 
strinjamo, da je disidentska vloga, ki je bila pripisana vzhodnoevropski umetnosti, 
fantazma Zahoda, a po drugi strani umik umetnikov v nepolitično kljub željam ni bil 
nikoli v celoti mogoč, saj je umetnik kot tak že sam po sebi predstavljal "politizirani 
subjekt".

Kolektivno, prijateljstvo in ljubezen

V tem kontekstu je pomembno tudi vprašanje, kateri impulzi so bili pravzaprav tisti, ki 
so motivirali umetnike za kolektivno ustvarjanje, glede na dejstvo, da je bila 
kolektivnost kot ideološka zahteva tako rekoč zapovedana s strani države. Claire 
Bishop govori o "ustvarjanju kolektivnega umetniškega prostora med kolegi, ki so si 
vzajemno zaupali".27 Vsekakor je bilo druženje in sodelovanje v kontekstu, kjer 
umetniški sistem ni bil samo nerazvit, temveč tudi popolnoma indiferenten do 
drugačnih praks, ključnega pomena. Neformalni alternativni prostori, apart-art, 
umetniški kolektivi, skupinsko ustvarjanje, samoorganiziranost, 
"samozgodovinjenje"28 ipd. so samo nekatere od značilnosti vzhodnoevropskih 
prostorov in njihovega razumevanja kolektivnosti. V Jugoslaviji je obstajalo ali še 
obstaja veliko umetniških kolektivov; Gorgona, Grupa šestorice autora, Maj 75, 
25 Claire Bishop, Artificial Heels, Verso, London in New York, 2012, str. 129.
26 Prav tam.
27 Prav tam.
28 Glej Zdenka Badovinac, Avtentični interes, Založba Maska, Ljubljana, 2010.



gibanje oziroma skupina OHO, Grupa KÔD, NSK in Irwin ... oziroma, če to obrnemo 
drugače, skoraj vsa avantgardna oz. alternativna produkcija je bila vezana na 
različne oblike skupnega ustvarjanja, sodelovanja, ne nazadnje pa tudi 
medsebojnega mreženja. Predvsem bi tu spomnila na tekst Viktorja Misiana "The 
Institutionalization of Friendship" ("Institucionalizacija prijateljstva"), ki je sicer vezan 
na devetdeseta leta in na posebno vlogo, ki jo je "prijateljstvo" odigralo med umetniki 
iz Ljubljane in Moskve, vendar se v svojem bistvu dotakne prav kolektivnega 
ustvarjanja. "Specifični značaj prijateljstva kot oblike družbenega odnosa je v tem, da 
ne predvideva stalne interakcije. Prijateljstva so tipi serijske solidarnosti. Zgodba 
prijateljstva je zgodba srečevanj."29 Seveda je prijateljstvo lahko tudi neobvezujoče, 
kot nekakšna igra brez pravil, vendar je imel Misiano v mislih nekaj povsem drugega. 
Opozoril je namreč, da je prijateljstvo tudi strateškega pomena in tovrstno strategijo 
poimenoval "institucionalizacija prijateljstva". Pri takem prijateljstvu gre za odločitev 
posameznika, za neke vrste "etično obliko Erosa". Jacques Derrida v eseju Politike 
prijateljstva30 razmišlja o prijateljstvu drugače, kot o političnem konceptu, ki igra eno 
temeljnih vlog v javnem življenju. Nadalje pravi, da bi lahko pojasnili mnoge vidike 
političnega z vpogledom v na videz intimno sfero prijateljstva. Vendar so po 
njegovem samo nekatera prijateljstva politična, kot na primer tista, ki temeljijo na 
uporabnosti in koristnosti. Prijateljstva, temelječa na užitkih in vrlinah, pa pripadajo 
drugemu registru. In predvsem o tej vrsti prijateljstva govorimo, ko govorimo o 
kolektivnem delovanju umetnikov. Mogoče se je temu še najbolj približal Alain 
Badiou, ki takole zastavi odgovor na vprašanje o razmerju med politiko in ljubeznijo: 
"Politika je v mojih očeh procedura resnice, ki pa zadeva kolektivno. [...] Bistvo 
politike je vsebovano v vprašanju: česa so posamezniki zmožni, kadar se združijo, 
organizirajo, mislijo in odločajo? V ljubezni gre za to, ali sta dva v dvoje zmožna vzeti 
nase razliko in jo narediti ustvarjalno. V politiki pa gre za to, ali so ljudje v večjem 
številu, celo v množici, zmožni ustvariti enakost."31 Ljubezen, prijateljstvo in 
kolektivno ustvarjanje imajo torej veliko več skupnega, kot bi lahko sklepali, tudi s 
stališča politike. In mogoče prav tu tiči razlog, zakaj se na prostorih Vzhodne Evrope 
pojem participatorne umetnosti kot tak ni nikoli zares uporabljal. 

Umetni pekli

Knjiga s pomenljivim naslovom, povzetim po tekstu Andréja Bretona, s katerim je 
želela avtorica pozvati na "oblike participatorne umetnosti ter kritike, ki bi bile 
drznejše, bolj afektivne in ki bi vzbujale nelagodje",32 je razdeljena na tri vsebinske 
sklope. V prvem delu, ki je razširjena verzija teksta The Social Turn (Družbeni obrat) 
iz leta 2006, tako nakaže teoretski okvir, metodologijo dela njenih večletnih raziskav 
ter pomembnejše koncepte in termine, ki jih je pri tem uporabljala. Že na začetku 
opozori, da sta danes zaradi prevlade etičnih in moralnih kriterijev participatorna in 

29 Viktor Misiano: The Institualisation of Friendship, 1998, http://irwin.si/texts/institualisation/.
30 Jacques Derrida, The Politics of Friendship, Verso, London in New York, 2005 (prevod francoskega 
izvirnika iz 1994).
31 Alain Badiou, Slavoj Žižek, Hvalnica ljubezni, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Zbirka Analecta, 
Ljubljana, 2010, str. 29. 
32 Claire Bishop: Artificial Heels, Verso, London in New York, 2012, str. 6.

http://irwin.si/texts/institualisation/


družbeno angažirana umetnost v veliki meri izvzeti iz umetniške kritike in da je ta, t. i. 
etični obrat v marsičem posledica politike novih laburistov, ki je v devetdesetih letih 
kot rešitev za čedalje večjo nezaposlenost, zmanjšanje kriminala itd. podpirala 
vključevanje različnih družbeno ogroženih skupin v umetniške projekte. Seveda 
avtorica izpostavi problematičnost te politike, češ da taka participacija "ustvarja 
ubogljive državljane, ki spoštujejo oblast (...)",33 in da posledično neoliberalna ideja 
neke skupnosti ne gradi družbenih odnosov, temveč jih zgolj razjeda. Tukaj bi lahko 
dodali še vprašanje nevtralizacije političnega subjekta skozi tovrstne neoliberalne 
projekte, nekritično strpnost, humanitarizem, razumljen v smislu ustvarjanja 
odvisnosti od različnih vrst "pomoči", in ne nazadnje izginjanje javnega dobrega, 
brezplačnega šolstva, zdravstva in socialnega skrbstva pod pretvezo uvajanja novih 
ekonomskih modelov, med drugim tudi kreativnih industrij. 

Claire Bishop nato v "sociološki diskurz" uvede vprašanje estetike; pri tem ostaja 
njena glavna referenca Jacques Rancière oziroma njegova "ponovna" iznajdba tega 
termina. Estetika po Rancièru namreč "opozarja na zmožnost misliti protislovje: 
produktivno protislovje razmerja umetnosti do družbene spremembe, ki ga 
zaznamuje paradoks med verjetjem v avtonomijo umetnosti in tem, da je neločljivo 
povezana z obetom boljšega sveta, ki ima še priti".34 Zdi se, da je avtorica temu 
diskurzu poskušala slediti preveč dobesedno in da tu tiči razlog včasih posplošenega 
in odmaknjenega akademskega pisanja. Ne nazadnje se na različnih koncih sveta 
ves čas razvijajo nove oblike in razumevanja estetike, tudi znotraj angažiranih 
umetniških praks in družbenih gibanj; Paolo Virno tako govori o srečanju "estetike in 
družbenega odpora", Susan Buck-Morss pa estetiko postavi v razmerje do 
"somatskega oziroma telesnega znanja"35 in jo označi kot prvenstveno kognitivno 
izkušnjo, ki je tudi politična. A po drugi strani do drugačnih načinov razmišljanja lahko 
pride samo tedaj – in tu so nam v pomoč študije sistemov36 –, ko se spremembe 
pojavijo v primeru, da imajo člani določenega sistema izkušnjo zunaj mreže 
občevanja, kar je vse, česar ni mogoče razložiti z notranjo logiko sistema samega. 
Nazoren primer je brazilski umetnik Hélio Oiticica, ki se je v šestdesetih letih preselil 
v favelo rekoč, da sta mu šele popoln odmik od uveljavljenega družbenega položaja 
in ne-pripadanje kakršnikoli umetniški eliti omogočila polnost individualnega kot 
celostnega bitja. Svoje delovanje – stapljanje umetnosti z življenjem – je poimenoval 
z vedno novimi neologizmi kot na primer "crelazer" (verjetje v brezdelje) ali "vivência" 
(življenjska situacija).

Drugi del knjige Umetni pekli zajema historični pregled praks, ki nosijo v sebi 
zametke participatorne umetnosti. Avtorica pojasni, da pregled ni popoln, a so ne 
glede na to posamezni umetniški projekti izčrpno študijsko razdelani. Žal pa v tem 
delu ne omenja umetnikov iz Jugoslavije; Tomislava Gotovca, Gorana Trbuljaka, 

33 Claire Bishop: Artificial Heels, Verso, London in New York, 2012, str. 14.
34 Prav tam, str. 29.
35 Grant H. Kester, "Aesthetics after the End of Art: An Interview with Susan Buck-Morss", v: Art 
Journal, 56, št. 1, Aesthetics and the Body Politics, 1997, str. 39 
36 Glej razprave avtorjev, kot so Niklas Luhmann, Humberto Maturana, Francisco Varela.



Daliborja Martinisa, OHO, Vlaste Delimar in številnih drugih,37 prav tako pogrešamo 
obravnavo imen latinskoameriških umetnikov Hélia Oiticice, Lygie Clark, Arturja 
Barria, Cilda Meirelesa, skupine CADA, skupine Proceso Pentágono ali teoretičnih in 
študijskih raziskav Andréja Mesquita, Marcela Expósita, Geralda Rauniga, Suely 
Rolnik, Ane Longoni, Colectiva Situaciones, Igorja Zabela, Zdenke Badovinac, 
Zorana Erića, Jelene Vesić, Branke Ćurćić, Dunje Blažević, Miška Šuvakovića ..., ki 
so se v različnih kontekstih ukvarjali s podobnimi tematikami. Pravzaprav imamo pri 
branju drugega dela Umetnih peklov ves čas občutek, da bi bilo knjigo dobro začeti 
brati pri opombah: te so namreč bogate z najrazličnejšimi referencami, vsebujejo 
nekatera avtoričina osebna opažanja in odlomke intervjujev z umetniki, ki dajejo 
njenim teoretskim izpeljavam bolj zaokrožen okvir.

Namen zadnjega dela knjige je, kot pravi avtorica, zgodoviniti participatorne prakse 
po letu 1989 in se pri tem osredotočiti na dve značilni tendenci: delegirane 
performanse in pedagoške projekte. Hkrati izpostavi nekatere metodološke 
posebnosti trajnejših, procesno usmerjenih projektov in alternativne kriterije za 
upoštevanje teh del ter opozori na določene impulze "levičarskega razmišljanja, ki se 
je po propadu politike 'velikega narativa' leta 1989 opazno razširilo v 
zahodnoevropski umetniški produkciji".38 Ta del knjige je za nas tudi najbolj zanimiv. 
Po padcu berlinskega zidu v Evropi vzniknejo različni družbeno orientirani umetniški 
projekti, ki pa ne izhajajo več v tolikšni meri iz performansa in teatra kot v prejšnjih 
obdobjih, temveč iz prostorsko specifičnih praks. Avtorica govori o projektih, kot so 
Project Unité v Firminyju, Sonsbeek 93 v Arnhemu ter Culture in Action v Chicagu, pri 
tem pa sproži vprašanja glede sovpadanja umetnosti in družbene sfere, soočanja z 
"avtentično vsakdanjo publiko", pomisleke glede kulturnih identitet in podobno. Pri 
nas je prvo večjo razstavo umetnosti v javnem prostoru, imenovano Urbanaria, 
organizirala SCCA med letoma 1994 in 1997, Moderna galerija pa dobro desetletje 
kasneje razstavo Muzej na cesti, kjer smo se soočali s podobnimi vprašanji, kot jih 
izpostavlja tudi Bishopova.39 Drugi tip razstav v devetdesetih letih, o katerih govori 
avtorica, predstavljajo tako imenovane "performativne razstave", ki so tudi v Sloveniji 
doživele svoj trenutek in pri tem uvedle v prizorišča razne druge formate, na primer 
časopise in knjige umetnika, druženja, pogovore, kinodvorane, čitalnice, igrišče za 
squash; umetniki postanejo muzejski čuvaji, parazitirajo galerijske prostore itd. 
Umetniki, ki jih lahko povežemo s tem tipom razstav, so Jože Barši, Maja Licul, Janja 
Žvegelj, Nika Špan, Tadej Pogačar, Rene Rusjan, Petra Varl, Apolonija Šušteršič, 
Tobias Putrih, Matej Andraž Vogrinčič, Anja Šmajdek.40

37 V Sloveniji velja omeniti zvočne eksperimente Vinka Globokarja, Informativni center filma, ki sta ga 
na začetku 70-ih ustanovila Nuša in Srečo Dragan, situacije OM produkcije itd.
38 Claire Bishop, Artificial Heels, Verso, London in New York, 2012, str. 193.
39 Kot smo takrat napisali, večine del niso določale fizične lastnosti ali topografija prostorov v mestu; 
namesto tega so vlogo, ki so jo nekdaj igrale lokacije, prevzeli družbenopolitični odnosi in vsakdanje 
življenje, prepredeno z raznimi heterogenimi povezavami. Bojana Piškur, "(Ne)možnosti prehajanja 
umetniškega prostora v političnega v Muzej na cesti", Moderna galerija, Ljubljana, 2009, str. 13.
40 Več o teh umetnikih in njihovih projektih v katalogu 95'-05', Teritoriji, identitete, mreže, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2005.



Velik poudarek je v knjigi namenjen delegiranemu performansu, ki ga avtorica opiše 
kot nekakšno situacijo v galerijskem prostoru in kjer gre za najete, običajno 
neprofesionalne performerje – amaterje –, sledeče navodilom umetnika. Te 
performanse je tudi tipološko razdelila; na primer "žive instalacije" (kjer najeti ne-
profesionalci izvajajo performans na podlagi njihovih lastnih identitet)41 ali situacije, 
ustvarjene za potrebe videa ali filma (npr. projekti Arturja Żmijewskega). Izbor je 
zopet precej nepopoln, tako v tekstu umanjka pomembna skupina brazilskih 
umetnikov performansa, ki jih je teoretičarka Lisette Lagnado že na začetku 
devetdesetih označila za umetnike "instauracije" (instauração) in katerih dela so 
nekakšni hibridi med instalacijo in performansom.42 Kar se tiče samih kritik 
delegiranih performansov Bishopova opozori na sočasni pojav ekonomskega 
koncepta outsourcinga, na mehanizme tega, kar so nekateri kritiki poimenovali 
"izkoriščevalska umetnost" (predvsem v analizi del umetnika Santiaga Sierre), na 
vprašanje avtorstva, interpasivnosti ... z drugimi besedami, govori o nekakšni 
perverziji, kjer naj bi se umetniki delegiranega performansa znašli v desadovski 
poziciji: "izkorišča se, ker iz izkušnje ve, da je lahko takšno izkoriščanje in 
razkazovanje samega sebe tudi oblika užitka". Tu morda pride še najbolj do izraza 
njen "poziv" za participatorno umetnost, ki naj bi bila antagonistična, povzročala naj 
bi nelagodnost, motnjo, producirala alternativne oblike védenja, predvsem glede 
"komodifikacije posameznika v kapitalizmu", in vzpostavljala specifični prostor 
izkušenj, "kjer so norme začasno opuščene in na perverzen način dane v užitek". 
Avtorica zaokroži pregled sodobnih participatornih praks s pedagoškimi projekti 
oziroma modeli, kjer je izobraževanje postalo del umetniškega sistema kot metoda ali 
umetniška forma. V večini se osredotoči na projekte – "dinamične izkušnje" –, ki so 
nastajali znotraj institucionalnih okvirjev, čeprav so mogoče za ta pregled bolj kot ti 
zanimive množice iniciativ, ki so se pojavljale oziroma se še vedno pojavljajo na 
obrobjih umetnostnega sistema. V Jugoslaviji so na primer v sedemdesetih letih 
organizirali javne seminarje o sodobni umetnosti v najrazličnejših prostorih z 
namenom "izobraževanja s pomočjo umetnosti",43 za naš prostor so bila v tem 
kontekstu pomembna predavanja in sodelovanje umetnikov z Josephom Beuysom,44 

prav tako so različni alternativni prostori omogočali produkcijo neformalnega znanja, 
na primer ŠKUC v Ljubljani, Galerija Podrum v Zagrebu, SKC v Beogradu, ne 
nazadnje pa velja omeniti tudi šolanje,45 ki so se mu posvečali člani OHO-ja. Kako je 
izobraževanje vpeto v sodobne umetniške prakse in kako je te transverzalne prakse 

41 Tako na primer projekt Tadeja Pogačarja: Kralji ulice, 1995, ali projekt skupine Irwin NSK Država v 
času oziroma natančneje Državljani NSK iz Nigerije, 2007. Tu velja opozoriti na besedilo Jožeta 
Baršija "Irwin: NSK Država v času (detajl – Nigerijci)", kjer pisca zanimajo ravno posledice odnosa 
Irwin/Nigerijci (http://jozebarsi.blogspot.com/2011/10/irwin-nsk-drzava-v-casu-detajl.html).
42 Umetniki Tunga, Cabelo, Laura Lima in številni drugi. Glej na primer: razstava Laura Lima Kostumi, 
Mala galerija, Moderna galerija, Ljubljana, 2002.
43 Center za vizualno kulturo in informacije, ustanovljen leta 1974 v Muzeju savremene umetnosti 
Beograd.
44 SKC Beograd, predavanje/performans v okviru Aprilskih srečanj leta 1974.
45 Potekalo je v naravnem okolju, namen pa je bil doseči večjo zavest o njihovih medsebojnih 
razmerjih. Glej Marko Pogačnik: Umetnost življenja – življenje umetnosti, Moderna galerija 
(MG+MSUM), Ljubljana, 2012.
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mogoče misliti politično, ne da bi pri tem izvzeli estetiko, pa je zaključna tema 
uvodnika.

Misliti participacijo 

Povezovanje eksperimentalnih izobraževalnih praks in umetnosti, vpeljava 
pedagogike kot modela za drugačno produkcijo vedenja, vpeljava politične 
participacije v polje umetnosti so samo nekatere od značilnosti pedagogike, ki je v 
zadnjem desetletju dodobra spremenila do tedaj ustaljene muzejske izobraževalne 
prakse. T. i. izobraževalni obrat je po eni strani logična posledica bolonjske reforme 
visokega šolstva oziroma kritike kognitivnega kapitalizma, po drugi pa gre za 
vračanje burnih razprav institucionalne in družbene kritike na področje umetnosti ter 
posledično tudi za neko novo vrsto politične udeleženosti v tem polju. Pri nas velja 
omeniti različne oblike izobraževanj, ki so nastale znotraj obstoječih nevladnih 
organizacij, na primer: Svet umetnosti (SCCA), Seminarji sodobnih scenskih 
umetnosti (Maska), Delavsko-punkerska univerza (Mirovni inštitut), delavnice s 
področja novih tehnologij v Ljudmili, Kibli in Kiberpipi, v okviru institucij seminarji – 
"Branja" Jožeta Baršija na ALUO in izobraževalni programi v Moderni galeriji,46 kot 
samostojni umetniški projekti festival Hexpo Marka Košnika, East Art Map skupine 
Irwin, občasna radijska postaja za sodobno umetnost radio Cona Irene Pivka in 
Braneta Zormana, Makrolab Marka Peljhana, ali kot neke vrste participatorni 
projekti47 Privilegirane taktike Franca Purga in Sare Heitlinger, CODE:RED Tadeja 
Pogačarja, Stranišče in Hiša Jožeta Baršija, Suho stranišče Marjetice Potrč, Socialna 
obleka Marije Mojce Pungerčar, Društvo za domače raziskave Alenke Pirman, Ready 
2 Change Polonce Lovšin in Urške Jurman.

Avtorica je v zadnjem poglavju knjige, verjetno tudi zaradi osebne vpetosti v 
akademsko polje, najbolj angažirana; kritična je do nekaterih značilnosti dela 
sodobnega neoliberalizma, kot so prekarnost, fleksibilnost, projektno delo, mreženje, 
kreativne industrije, pa tudi do načinov, kako postfordistični kapitalizem prevzema 
različne oblike sodelovanja, kolektivno ustvarjanje in samoorganizacijo za povečanje 
svoje produktivnosti. Participatorna umetnost, pravi, ima lahko v času uničevanja 
družbenih vezi še poseben pomen. Vendar v njeni analizi pogrešamo večje 
razumevanje za vse tiste projekte, procese in raziskave, ki ne stremijo nujno k 
nekemu končnemu izdelku oz. objektu, temveč temeljijo na ustvarjanju "skupnega". 
Skupno je tu mišljeno kot produkcijski način (ustvarjanje skupnih konceptov, "živega" 
znanja) in kot različne oblike sodelovanja (izhajajoč iz tradicije radikalne pedagogike 
in metod so-raziskovanja oziroma militantnega raziskovanja), ki odpirajo nove 
prostore političnega. Posledično izobraževanje ni več mišljeno zgolj kot "model", 
ampak kot polje politične udeleženosti, specifična mikropolitična situacija, ki lahko 
nastane v najrazličnejših prostorih, temelječa na transverzalnosti, različnih oblikah 
zavezništev in kolektivnih akcijah. V tem kontekstu omenimo Colectivo Situaciones, 
46 V okviru Vse razen videza, Muzej na cesti, Gostimo Moderno galerijo, Radikalnega izobraževanja, 
različnih konferenc in seminarjev itd.
47 Seznam seveda ni popoln; naj omenim še mlajše avtorice, npr. Lado Cerar, Metko Zupanič, Vesno 
Bukovec …



kolektive Etcétera, Čto Delat?, Contrafilé, Universidad Nómada, Carrotworkers 
Collective, 16 Beaver Group, ESC atelier in pri nas na primer Radikalno 
izobraževanje, Reartikulacijo, platformo BOKS, kolektiv TEMP, film V deželi 
medvedov Nike Autor ali skupni projekt Delavci brez meja Andreje Kulunčić, Ibrahima 
Ćurića, Saida Mujića in Osmana Pezića.48 Značilnost vseh teh kolektivov, platform in 
skupin oziroma njihovih metodoloških raziskav je t. i. stališče udeleženosti/so-
raziskovanja, ki vidi publiko kot sestavni del sveta, kot aktivne udeležence, in kjer 
izhodišče predstavlja vprašanje: Kaj smo v procesu postajanja?49 Prav tako so 
pomembna naslednja vprašanja: Kaj imajo skupnega umetniško in politično 
delovanje, kaj je pravzaprav estetska izkušnja? Je estetska izkušnja vezana zgolj na 
umetniško delovanje in ali je tudi produkcijski proces že lahko estetska izkušnja? Kaj 
se zgodi v primeru umetniškega procesa, ki posnema delo kot tako? Je ta izkušnja 
vezana zgolj na prostore umetnosti ali se lahko razširi vsepovsod? Ali gre za 
kolektivni izraz umetnika, ki v tem procesu postaja kolektivni ustvarjalec, ali zgolj za 
nekakšno reprezentacijo posameznika? Ne nazadnje: kakšna je pri vsem tem 
odgovornost umetnika?

Politični vidik participacije, ki estetsko izkušnjo dojema kot nekaj produktivnega, ne 
temelji na okostenelem dogmatizmu glede družbene koristnosti umetnosti same, 
temveč na tem, kar Paolo Virno označi kot "kolaps starih pravil in anticipiranje novih, 
pa čeprav samo na formalni ravni, ki tako postane prostor srečanja estetike in 
družbenega odpora".50 Oziroma drugače rečeno, ta srečanja postanejo prostor 
produkcije "javnega intelekta", kjer vznikajo nove politične potencialnosti in drugačna 
estetika. Ne gre torej samo za nekakšne prekinitve, antagonizme in motnje v 
umetniškem sistemu, temveč za produkcijo in deljenje skupnega znanja, ki nastaja 
znotraj zasedenih univerz in družbenih gibanj, med upori, vstajami in 
demonstracijami in takrat, ko se povežejo gibanja, umetniške institucije, prekarni in 
kulturni delavci. Taka estetika, na neki način osvobojena od umetnosti kot objekta,51 

pa ima veliko osvobodilno moč.

48 Glej Muzej na cesti, Moderna galerija, Ljubljana, 2009.
49 V našem kontekstu velja omeniti emancipatorno vlogo, ki jo je imela partizanska umetnost. Glej 
Miklavž Komelj, Kako misliti partizansko umetnost?, Založba cf., Ljubljana, 2009.
50 Sonja Lavaert in Pascal Gielen, "Umetnost – odsustvo mere, intervju sa Paolom Virnom", v: 
Umetnik/ca u (ne)radu, Centar za nove medije_kuda.org, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 
2012, str. 14.
51 Susan Buck-Morrs za to uporabi termin "estetika po umetnosti" (aesthetics after art).


