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Ko telo izgubi strah pred črnim prostorom

Grafični opus Samuela Grajfonerja lahko razumemo kot umetnikovo raziskovanje v specifični per-
formativni situaciji, kjer učinek fizičnega dejavnika poteze roke/telesa in mentalni trenutek stopata 
v medsebojni dialog. Telo umetnika tako v občutenju materiala razodeva oblike in like, povezane s 
svetom, ter z njimi pod sloji črno črnega tkiva ustvarja aluzivna likovna polja, ki skrivajo sledi umetnikove 
prezence in samozavestno tematizirajo prostor črnine kot subjektivni pojav doživljanja.

Grajfoner se je že namreč v začetku devetdesetih let, torej takoj po študiju, intenzivno ukvarjal s 
historičnimi premiki evropske avantgarde. Kratek čas v kiparstvu, potem pa, ko je prepoznal svoj 
kreativni vdih v risbi in grafiki, sta slednji postali primarno polje njegovega likovnega in tehnološkega 
raziskovanja. Prav posebno vživetje mu je nudila umetniška (žlahtna) grafika, predvsem globoki tisk. 
Vanjo se je najprej ugnezdila želja po modernistični dialektiki in preverjanju, kako se kiparska izkušnja 
lahko kot grafični ustroj presnovi na dvodimenzionalno ploščo in kako se znotraj tega organizma raz-
vijajo odločujoča razmerja med nosilcem/kovinsko matrico kot kiparsko materijo in seanso odtisa na 
papirju. Sprva skozi analizo odnosov, torej njunim medsebojnim učinkom v procesu dela, potem pa se 
je umetnik vse bolj posvetil matričnemu drobovju – kovinski plošči, ki je kot medijski nosilec resnično 
postala eksperimentalno polje njegove fizične obravnave ter hkrati dejavna konstrukcija osebnega 
razpoloženja. Vsi mehanski postopki so namreč izhajali iz vprašanja KAKO in ne KAJ upodobiti, kar je 
umetnika postavilo v nov, konceptualni proces: najprej v neposredni izbor grafične tehnike, nato pa 
je steklo tisto neizrekljivo - likovno določilo, vzeto iz globin občutenja. 

Umetnik namreč brez vsake predloge, samo v vzgibu ustvarjalnega dejanja, črpa iz nekoč in nekje 
videne in v spomin vtisnjene predmetnosti (urbane pokrajine); vreznine, gravure, brušene plasti in 
postopek vtiranja črne barve odkrivajo v njegovi ustvarjalni napetosti odtise zanimivih arhitekturnih 
prostorov (loke, oboke …). Obdelava kovinske matrice postaja tako vse bolj občuteni kiparski métier, 
kamor se zlivajo različno stopnjevani globinski registri. Z mehanskim orodjem, vodenim kompresorsko 
ali zgolj ročno s tanko kovinsko iglo, preigrava variacije vrezov in gravur ter odpira različne ploskovne 
ravnine. Procesa dela nikoli ne meri s časom začetka in konca, ampak z dograjevanjem, širjenjem ali 
odvzemanjem likovnih elementov, ki puščajo na odtisu sledi »vmesnosti«. Te so počitek pred novo 
konfiguracijo matrice; pred ponovno obdelavo, morda že jutri ali čez leto, dve …, ko se razpnejo 
spone energije in želja, da znova razgali isti kovinski nosilec, spet in spet … vse do uničenja; da poseže 
v njegovo materijo in vanjo omreži sveže mentalne vibracije, ki iz globine črtovja odzrcalijo vedno 
znova novo podobo. 

S kulminacijo klasične grafične izkušnje (akvatinta, suha igla, gravura, jedkanica) je Grajfoner konec de-
vetdesetih let prestopil prag igre svetlobnih razsežnosti. Strukturo površine je pričel gostiti: tenkočutni 
kontrasti svetlo temnega in razmerja med robom in mehko strukturo so se potopila v globino temine. 
S tem pa seveda ni zavrgel dosežkov predhodnih izkušenj. Nasprotno, s prepoznavanjem večplastnosti 
je ustvaril presnovljeno matrico, dovolj odprto, da je sprejela vase dotedanje in nove likovne pesnitve. 
Nastal je cikel Teme lukenj. Sprostitev, ki jo je občutil v odkritju drugačnih čustvenih vzgibov, je bila 
neizmerna. Zanjo ni več potreboval nevralgičnega poželenja po mreženju linij in delovanju medsebo-
jnih oblik, ki so v dialogu belo s črnim ustvarjale prostore in medprostore, temveč je podobi poklonil 
telesnost le s črno barvo. Z njo je ustvaril nastavke za novo podobo, v katero je pričel naseljevati 
zgoščene linijske zapise, ki s svojo lastno energijo vzbujajo površinske ritme črne barvne substance. 
Črno je postalo pendant idealu lepote in čiste forme. Popeljalo ga je nad racionalne normative, v svet 
čustvenih reakcij, odtisnjenih v vzdrhtelih črno črnih teksturah.



Luknja 1, 2015, akvatinta in gravura, 91,5 x 61 cm (Foto: Vojko Stiplovšek)



V Grajfonerjevem ustvarjalnem procesu se je dogodila še ena sprememba – prehod na veliki format. 
Ta je presegel tradicionalne mere in vzpostavil drugačen vzorec prostorskih odnosov. Čeprav proces 
dela – obdelava kovinske matrice in odtisnjevanje – poteka v vodoravnem položaju in v obvladljivem 
dosegu ustvarjalčeve roke in telesa, kar je od nekdaj primarno temu mediju, pa povečana velikost 
grafike, primerljiva s človeško postavo, ko spremeni lego iz horizontale v vertikalo (pridobi funkcijo 
slike na steni), postane tvorec povsem novih predstav. S tem je umetnik ponudil gledalcu novo, 
dejavno situacijo, ki terja izkušnjo haptične resničnosti. Kajti galerijski prostor, napolnjen z odtisi 
večjih in velikih dimenzij, je postal za vsakega obiskovalca streznitev, ki se ne sklada več z izkušnjo 
vidnega, objektivnega sveta, ampak se navezuje na fenomen umetnine, v kateri črno-bele in črno-
črne površine razpirajo pogled v skrivnosti subjektivnih, celo intimnih intervalov. Gledalec stoji pred 
grafičnim listom kot telo (subjekt) do telesa (podoba), kar omogoča intenzivni pretok zaznave, ki 
vzbuja v njem biološko in čutno raven spoznanja. Če želimo zaobjeti vidik forme in bistvo estetske 
izkušnje, ki naseljuje ta umetniška dela, se ne smemo zadovoljiti z enim samim parametrom, temveč 
moramo upoštevati oblikovne, kompozicijske, tehnične in črtno-reliefne strukture v temini likovnega 
polja, ki s svojimi drobnimi variacijami tvorijo izviren ustroj prostora in materije. Kajti prostor grafične 
površine ni samo užitek golega pogleda, temveč tudi fizična navzočnost, ki vzpostavlja aktiven 
odnos z gledalcem: v njem vzbuja željo, da se je dotakne in z roko nežno drsi po njej, da jo občuti. 
Hkrati pa s črno barvo, ki je njegovo osnovno, temeljno izrazno sredstvo, doseže izjemno zanimivo 
optično stanje in psihološko učinkovanje, saj črna s svojo absolutno vrednostjo dobi krčevit ritem v 
občutju in v tem črno črnem organizmu, kjer se prepletata motnost in sijaj barve, torej odsotnost in 
vrhunec barv, njihovo zanikanje in sinteza hkrati1, biva prostor kontemplacije. In čeprav je v globeli 
temine gledalcu odvzeta razdalja za mirno opazovanje, njegov pogled ne zaide v brezobličnost. Kajti 
črne reliefne linije, nabrekle na površini, ravne in krožne na črnem neprosojnem polju, sprva dajejo 
videz upora pred pogledom, potem pa vzbudijo v gledalcu žar bogatih asociacij in intenzivno čutno 
privlačnost. V tem kontekstu me je Samuel Grajfoner opomnil na eno najbolj zanimivih grafičnih 
del - na Črni kvadrat (1617, globoki tisk) Roberta Fludda2, ki predstavlja nič pred nastankom vesolja 
(iz njegove knjige Metafizična, fizična in tehnična zgodovina dveh svetov, bolj pomembna in manj 
pomembna). Fludd je intuitivno verjel, da lahko samo forma, ki negira samo sebe, predstavlja »nič«, 
ki je obstajal pred pojavom vesolja …3 O tem je razpravljal tudi Thacker, ki pravi, da mora gledalec 
zavrniti omejitve črnega kvadrata, se osvoboditi njegove forme, na črno barvo znotraj njega pa ne 
sme gledati kot na praznino ali izpolnjenost. Zato lahko rečemo, da je delo samo po sebi protislovno, 
saj je potrebno, da bi ga lahko doživeli, zanikati njegovo obliko in izpolnitev.4 »Podobno razmišljanje,« 
pravi Grajfoner, »me je vodilo tudi ob nastanku ciklusa Teme lukenj, s katerim se ukvarjam še danes, 
nastajati pa je začel še preden sem spoznal Fluddovo grafiko.«

Čeprav so mnogi v osemdesetih letih grafiki napovedovali skorajšnji konec, je ustvarjalna kon-
tinuiteta starejše in srednje generacije grafikov, ki je brez zavisti sprejemala novi val umetnosti, 
ohranila energijo ter jo revitalizirala v sijajne grafične cikle. Prav njim gre zasluga, da se plodovi 
dela slovenskih grafikov niso utopili v sunkih neštetih slikarskih tendenc. Celo več. Njihove napore 
je z vso spoštljivostjo vsrkala generacija devetdesetih in mlajši, ki v silnem zamahu ter vznemirljivi 
dinamičnosti grafičnega medija razvijajo različne strukture grafičnih scenarijev, ki jih samozavestno 
vodijo v nove konceptualne pokrajine. Mednje sodi tudi Samuel Grajfoner.

Alenka Domjan

1 J. Chevalier-A. Gheerbrant, Slovar simbolov, Mladinska knjiga, Ljubljana 1993, str. 90.
2 Robert Fludd (1574 –1637), pomemben angleški znanstvenik in humanist
3 Iz komunikacije s Samuelom Grajfonerjem, 1. 10. 2017
4 Thacker, E. (2011). Black on Black. Pridobljeno 2. 8. 2017 iz https://publicdomainreview.org/2015/04/09/black-on-black/



Brez naslova, 1995, akvatinta, 75 x 105 cm

Brez naslova, 1995, akvatinta in suha igla, 75 x 105 cm
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Fotografija: Gašper Domjan in Vojko Stiplovšek

Piece No, 1992, akvatinta in suha igla, 107 x 78 cm

For Louise Bourgeois , 1995, akvatinta, jedkanica in suha 
igla, 105 x 75 cm

Razstava je sopotnica 
18. Bienala otroške grafike, 
ki poteka v organizaciji I. OŠ Žalec


