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Tiste dni je bila zatohlost neznosna, kot je lahko 
le v majhnih mestih. Svoje gibanje sem omejil na 
minimum, kar se je skladalo tako z nelagodjem 
trenutnega položaja kot tudi z mojimi pričakovanji. 
Dihal sem plitko, kot v samoobrambi. Vsake toliko 
sem pogled uprl v torbo, ki se je po naključju znašla 
v moji lasti, in spraševal sem se, kaj storiti z njeno 
vsebino. Staro razbrazdano usnje je imelo vonj po 
vlagi in pričakovanju. Jo je nekdo nepremišljeno 
zavrgel med velikim čiščenjem ali pa jo je namenoma 
prepustil naključju? Ne vem. Kakor koli, čakala je 
prav name.

Zgornji odlomek bi lahko bil začetek romana, 
lahko bi bil uvod v fotografsko serijo Domagoja 
Burilovića Post factum, lahko pa bi bil tudi nič. 
Arbitrarnost interpretacij, ki sledijo dejstvu, je 
(med drugim) osrednja tema, s katero se Domagoj 
Burilović ukvarja v svojem izjemno kompleksnem 
delu. V opisu serije trdi, da je v majhnem dalma-
tinskem mestu pred neko hišo našel odvrženo 
staro usnjeno torbo, polno osebnih dokumentov, 
ki pripadajo določeni osebi in po letnicah segajo 
od 1920-ih vse do njene nedavne smrti. Burilović 
se je kot samooklicani najditelj tega zaklada 
odločil najdene predmete urediti in fotografirati 
v sosledju, ki prikazuje nacionalni mit o življenju 
hrvaškega domobranskega ustaškega emigranta, 
kot pravi sam. Pravzaprav so ti artefakti oziroma 
kar je od njih ostalo v slabem stanju in kar gledalec 
vidi, so posnetki ostankov razpadajočih, staljenih 
predmetov, ki so izgubili svojo izvirno vizualno in 
pomensko sporočilo ter sčasoma postali nekaj 
drugega. Burilović se popolnoma zaveda svoje 
vloge posredovalca informacij gledalcu in ob tem 
poudarja, da prav te raznolike možne asociacije 
in interpretacije, ki so daleč od resničnih dejstev, 
kot ključni element njegovega dela prispevajo k 
ustvarjanju mitov − načelo, ki ga prepoznava tudi 
v javni politični retoriki in delovanju. 

S čim natančno se gledalec sreča, ko je soočen 
s posledicami dejstev v tem primeru, torej z 
vprašanjem, kakšne so značilnosti Burilovićeve 
fotografske serije? Na prvi pogled serija deluje 
zelo intimno, saj gre za rekonstrukcijo življenjske 
poti nekega človeka skozi njegovo osebno lastnino, 
dokumente, pisma in družinske fotografije. Hkrati 
delo obravnava nekaj, kar je v tem trenutku na 
Hrvaškem zelo pereče: prikazuje izpodbijanje 
dejstev, izbris in izgubo resnice, čemur neizogibno 
sledijo konstrukcije in miti, in seveda manipulaci-
je. Same fotografije so vizualno zelo privlačne, 
barvite, raznolikih tekstur in v določenih primerih 
mejijo na abstrakcijo. 

Ključ do razumevanja serije se skriva v postopku, 
ki ga avtor uporablja. Fotografski postopek, ki je 
viden v seriji Post factum, namreč simulira doku-
mentarnost. Prve tri fotografije v seriji beležijo 
mesto, na katerem je bila torba najdena, nato 
samo torbo in na koncu raztreseno vsebino, da bi 
ji lahko sledile fotografije posameznih predmetov. 
Avtor nas želi prepričati, da gre za dokumentacijo 
najdenega materiala, kar podkrepi še z besedilom 
v izjavi o umetniškem delu. 

Toda, ali je temu res tako? Ali lahko gledalec z 
gotovostjo ve, da avtor izhaja iz dejstva, v katerega 
nas želi prepričati, ali pa si je, s tem ko ostaja 
zvest poetiki svojega dela, izmislil tudi začetek? 
Kako smo lahko prepričani, da je avtor torbo res 
našel in da celotna zgodba ni le fiktivna biografija, 
ustvarjena v njegovi domišljiji, ali celo njegova 
manipulacija fotografiranih predmetov, katerih 
poreklo mu je znano.

S takšnim sumom, ki nam ga neizogibno vzbuja 
popolnost izvedbe dela, se krog povsem zaključi. 
Vsi deli so na svojem mestu, slika je popolna, a 
nič v njej ni zanesljivo, nič v njej ni gola resnica. 
Hkrati je pripoved popolnoma jasna, natančna 
in nosi jasno sporočilo. 

Domagoj Burilović se v delu, kjer se vsebina in ob-
lika popolnoma skladata, predvsem osredotoča na 
naravo pripovedovanja, s čimer odkriva dejstvo, da 
Post factum prikazuje resnico našega (in katerega 
koli drugega) časa ne glede na to, ali je pripoved 
izmišljena ali resnična. 

Iva Prosoli

V sodelovanju z:
Photon - Center za sodobno fotografijo /
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 LJ /
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Odprto vsak delovnik: 12.00 - 18.00
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Tilyen Mucik je slovenska fotografinja, ki se v svojem 
dosedanjem opusu ukvarja predvsem s tematiko 
ženskosti in z različnimi aspekti botanike, ki so prav 
tako prisotni v seriji Flora Femina. V projektu umetnica 
na različne načine združuje motive žensk in rastlin 
z uporabo različnih fotografskih tehnik. Uporablja 
se kolažiranja, eksperimentiranja z neposrednim 
vplivom rastlin na fotografski film in jih kombinira 
s postopki starejših fotografskih tehnik. Projekt 
sestoji iz različnih pristopov k fotografiji, v katerih je 
v ospredju sam postopek ustvarjanja in ne le končni 
rezultat. Fotografija se tako znajde v vlogi stranskega 
produkta in predstavlja zemljevid do občutkov, ki so 
bili za Tilyen prisotni med potekom projekta.

V seriji je prisotna tudi želja po raziskovanju same sebe 
kot ženske in umetnice. Že od nekdaj se navdušuje 
nad rastlinami, podobe rož, ki jih ustvarja, pa zbira v 
“fotografski herbarij” in ga nato uporablja v različnih 
projektih. Svoje misli in čustva ob raziskovanju v seriji 
prevede v razumljivo sporočilo gledalcu, saj za avtorico 
fotografija predstavlja medij prenosa neopisljivega 
v upodobljivo. V razstavljeni seriji vsaka umetniška 
gesta sledi njeni intuiciji in občutkom, kar združuje 
s premišljenim scenarijem za potek fotografiranja 
in eksperimentiranja. 

Serijo sestavljajo trije pristopi združevanja podob žensk 
in rastlin, kjer avtorica spretno združuje svoj koncept 
z izbranimi tehnikami. To so: kolaž, neposredni vpliv 
svežih rastlin na fotografski film, ter vpliv fotografiji 
na rastline v tehnikah antotipije in klorofilnega 
procesa. Pri kolažih, kjer gre za najbolj primarno in 
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preprosto združitev fotografij in cvetja, je intuitivno 
sestavljala nove likovne podobe. Pri drugem pristopu 
jo je zanimal neposreden vpliv rastlin na fotografski 
film. Negative je skupaj s svežimi rastlinami položila 
v plastično mapo med težke knjige, da sta film lahko 
napadli gniloba in plesen. Rezultat te “naravne” 
združitve je bila uničena emulzija filma z organskimi 
in nepravilnimi oblikami. Tretji pristop vključuje 
vpliv fotografij na rastline s tehnikami antotipije in 
klorofilnega procesa. Fotografija z uporabo teh dveh 
tehnik vpliva na rastlinska barvila (antotipija), ki jih je 
avtorica pridobila iz različnega sadja, zelenjave, začimb 
in cvetja, ter na dejanski del rastline npr. stebelni list 
(klorofilni proces). Fotografsko beljenje klorofila in 
proces antotipije delujeta zaradi svetlobno občutljivih 
pigmentov rastlinskih cvetov ter zelenjave (flavonoidi) 
in pigmentov v listih rastlin (klorofil). Ti izdelki so 
po nastanku še vedno občutljivi na svetlobo, zato 
je antotipije  avtorica premazala z UV lakom, liste 
rastlin pa shranila v aquares smolo, ki ne prepušča 
UV svetlobe. 

Tudi fotografiranja ženskih modelov se je lotila 
organsko. Modele je usmerjala tako, da jih je po 
pripravljenem scenariju zamotila in tako njihova telesa 
ujela v nepričakovanih in nenadzorovanih položajih. 
Pomembno vlogo v seriji ima tudi barvna paleta, saj 
avtorica z barvami išče povezave med rastlinami in 
modeli, glede na čutno povezavo z upodobljeno žensko. 
Za motiv akta se je odločila, ker je jo zanima forma 
ženskega telesa in intimen postopek fotografiranja 
akta. Tilyen v seriji združuje dva motiva, ki sta bila 
skozi zgodovino ločena predvsem, ko je šlo za ženske 
umetnice. Upodabljanje golega telesa je bilo ženskam 
prepovedano vse do konca 19. stoletja. Prav iz tega 
razloga je veliko umetnic skozi zgodovino uprizarjalo 
cvetje ali tihožitja, saj so se morale ob prepovedih 
usmeriti v to, kar jim je bilo na voljo. Ženski akt je 
bil dolgo omejen na upodabljanje žensk kot boginj, 
v katerem ni bilo prostora za bolj naraven ali divji 
prikaz ženskosti. Tudi cvet simbolično predstavlja 
čistost, nedolžnost in nežnost, torej atribute, ki naj 
bi jih po konvencionalnih merilih posedovala lepo 
vzgojena ženska.

Serija Flora Femina tako deluje kot uravnotežen 
ekosistem, v katerem vsak element vpliva na drugega 
v zaokroženi celoti. Tilyen Mucik s svojim organskim 
pristopom doseže umetniški izraz, ki je nadvse iskren, 
čist in oseben. Dokaj običajno združevanje tematik 
žensk in rastlin oz. cvetja prevede v kompleksna 
dela, ki pod površjem skrivajo upor proti klasičnemu 
procesu fotografskega ustvarjanja. S sistematičnim 
eksperimentiranjem v kombinaciji s čutnostjo avtorica 
doseže, da se upodobljeno razteza čez čas in prostor, 
v katerem so dela nastala. Za svojo nežnost in čustva 
se ne opravičuje, kar je v današnjem času redko, saj se 
izraz čustva pogosto razume kot znak šibkosti. Prav 
zaradi tega pristopa ji uspe poleg nežnosti poudariti 
tudi divjost narave, ženskosti in svojih občutkov.

Špela Pipan

15. 3. 
– 5. 4.
2019
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