IZOBRAŽEVANJE VIST visokošolski študij fotografije
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Ko drobna bitja med
nami postanejo pošasti
Eva Šuštar, dipl. fotografinja (VS)

Črvi. Hrošči. Škorpijoni ... Majhna, drobna
bitja, s katerimi si delimo naš modri planet. Kaj
pa bi se zgodilo, če ne bi bila več tako majhna,
ampak bi se transformirala v nekaj izjemno
velikega? In kaj, če bi zavzela naše domove? Bi v
nas zavladal strah? Mogoče občutenje gnusa? Ali
pa bi ta velika golazen celo postala naš novi hišni
ljubljenček?
Odgovore na ta vprašanja sem iskala v okviru
priprave diplome na Oddelku za fotografijo
Visoke šole za storitve – VIST. V njej sem
proučevala gnus kot kompleksen pojav, katerega
dojemanje se spreminja skozi zgodovino in se
razlikuje od kulture do kulture, tako da nam
gnus zbujajo različne stvari, predstavlja pa
pomemben samoobrambni mehanizem pred
neznanim, neprijetnim, (navidezno) nevarnim.
Zaradi človeške nagnjenosti h krutosti in zlu nas
elementi gnusa nemalokrat privlačijo, zaradi
skoraj nenehne izpostavljenosti elementom
gnusa v medijih, nekaterih zvrsteh umetnosti idr.
pa nas podobe gnusa ne šokirajo več tako kot
nekoč. Praktičen rezultat tega proučevanja in
iskanja odgovorov na navedena vprašanja je
fotografska serija z naslovom Med nami, ki nam
pomaga vzbuditi domišljijo in predstavo o svetu,
kjer živali, ki jih po navadi sovražimo, ignoriramo
ali se jim izogibamo, postanejo naša najhujša
nočna mora. Marsikdo ob besedi žuželka pomisli
na nadležen mrčes, grda bitja nenavadnih oblik,
škodljivce v lastnem domu ali vrtu, hkrati pa se
ne zaveda, da bi bilo za človeštvo usodno, če bi
nenadoma izumrle. Namesto da bi jih sprejemali
kot pomemben člen v naravnem ravnovesju, je
naš odnos do njih pogosto negativen – tako npr.
vsaj nekateri členonožci v nas pogosto vzbujajo
gnus in strah, dva od osnovnih občutkov, na
katera sem se osredotočala pri pripravi
diplomskega dela.
Z njima se srečujemo vsakodnevno in se
med sabo pogosto prepletata. Čeprav se sprva
zdi, da gre pri gnusu le za naravno telesno
reakcijo in negativen odziv našega telesa, njegov
temelj sloni na družbi. Poznajo ga povsod po
svetu, vendar se njegova vsebina razlikuje od

posamezne kulture, saj smo v mladih letih po
načelih lastne kulture naučeni, do katerih stvari
moramo čutiti odpor in do katerih ne. Živali na
mojih fotografijah so dokaz ravno za to, saj se
enemu delu sveta neizmerno gnusijo, medtem
ko se v drugih predelih pogosto pojavijo kot
obrok, spet drugod pa jih imajo tudi kot hišne
ljubljenčke. Občutki, ki jih gojimo do njih, so
zelo intenzivni, zapleteni in v mnogo primerih
paradoksni. Pogosto so še vedno pod vplivom
evolucijske preteklosti ter neposredne koristi
od gospodarske vrednosti živali. Naši odzivi na
različne živali segajo od gnusa, ki ga občutimo
ob pogledu na sluzastega polža, čaščenja živali,
ki veljajo za svete, fobije do nestrupene kače,
lakote ob vonju pečenega piščanca pa do
ljubezni do naših hišnih ljubljenčkov.
Gnus je torej mnogokrat povezan s strahom
– če se strah zmanjša, se hkrati zmanjša tudi
gnus. Kljub temu da je strah pri ljudeh nujno
potreben, saj bi brez njega imeli zelo malo

možnosti za preživetje, ga lahko občutimo tudi v
položajih, ko nismo v dejanski nevarnosti. Ko pa
je strah v sorazmerju z dejansko ogroženostjo
tako močan, da se določenim položajem in
stvarem začnemo v celoti izogibati ali se z njimi
soočimo le z velikim nelagodjem, govorimo o
fobiji. Čeprav za določene živalske vrste dobro
vemo, da so popolnoma neškodljive, bosta z
vzgojo vcepljen strah in stud prevladala nad
našim znanjem ter razumom.
Ravno zaradi zgoraj napisanega sem za
fotografiranje izbrala manjše živali, ki iz različnih
razlogov veljajo za gnusne, so na slabem glasu ali
v nas pogosto vzbujajo strah ali odpor. Navajeni
smo jih videvati v njihovem naravnem okolju – v
gozdu, na travniku, vrtu –, nemalokrat pa zaidejo
tudi v naš bivalni prostor. Takrat jih po navadi z
odporom ulovimo in jih vrnemo v naravo, včasih
pa jih tudi neusmiljeno zmečkamo. Zanimalo me
je, kakšni bi bili naši občutki, če te živali ne bi bile
več tako majhne. Zato sem lastnoročno ustvarila
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makete naših bivanjskih prostorov v razmerju
1 : 12 ali 1 : 10 ter vanje dodala izbrane živalce.
Te so bile med fotografiranjem seveda žive, nato
pa sem jih vrnila v njihovo naravno okolje ali k
lastniku. Za izdelavo maket sem uporabila
različne tehnike in materiale; vse od
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vsakodnevnih predmetov, delov različnih igrač,
predmetov, kupljenih v trgovinah s pripomočki
za likovno ustvarjanje in kreativne hobije, barve
ipd. Fotografije so bile posnete s Canonom EOS
60D ter s Canonovima objektivoma 50mm f/1.4
in 100mm f/2.8 ter s pomočjo studijskih

bliskavic. S pravo kombinacijo svetlobe,
kompozicije, globinske ostrine in pravilno
izbranih kotov sem na fotografijah želela ustvariti
iluzijo nadrealističnega sveta ter poudariti te
majhne živali v kontrastu z maketami naših
bivanjskih prostorov.
Kakšen je torej odziv ob pogledu na
fotografije? Zaradi človeške narave nas elementi
gnusa in nenavadnosti mnogokrat privlačijo prav v
tolikšni meri, kot nas odbijajo. Neustavljivo nas
pritegne tisto, kar je žalostno, strašno in grozljivo,
odziv pa je odvisen tudi od mnogo drugih

dejavnikov: naše izobrazbe, občutljivosti,
kulturnega ozadja in predvsem od našega znanja o
živalih ter lastnih izkušenj z njimi. Na delu pa sta
seveda tudi naša domišljija in zmožnost vživljanja
v videni prizor. Predstavljajte si, denimo, kako
sredi noči vstanete, se še na pol v snu sprehodite
po hodniku, zehajoče odprete vrata kopalnice, še
preden pa prižgete luč, vas nenadoma prestrašijo
gromozanski sluzasti deževniki. Deževniki, ki
prekrivajo celo površino tal? Deževniki, ki polni
bakterij lezejo iz straniščne školjke? Kako bi se v
tem položaju odzvali vi?
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