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Linija časa in v času zapisana linija

Fotografska razstava v sklopu programa Misel, vrojena v času, liniji in teksturi postavlja na ogled 
delo Andreja Furlana in Nine Sotelšek, ki sta k izbrani temi pristopila z različnih izhodišč – Fur-
lan z oblikovnega, izpostavljajoč vprašanje linije in teksture, Sotelškova pa z vsebinskega, ko 
se je osredotočila na pojem časa in njegovo percepcijo. Kljub različnosti interpretacij v njunih 
delih najdemo nekaj skupnega, tj. tematiko časa in linije. Čas je za Sotelškovo determinanta, 
ki začrtuje okvir njenemu delu in ki ga interpretira kot vzporedni tok dveh svetov: svojega 
zasebnega, vezanega na življenje v manjšem mestu, in širšega, globalnega, kot vzporednega 
sveta, zavedanje o obstoju katerega temelji na poročanju tiskanih medijev, s katerimi je ume-
tnica prihajala v stik skozi daljše časovno obdobje. Pri Furlanu pa je čas posredno prisoten 
skozi izoblikovanje motiva, ki ga je posnel: bodisi je aktiven tvorec motivov, zlasti tistih, ki 
so nastajali daljše časovno obdobje (npr. podpisi romarjev), bodisi je pasivna priča nastanka 
motivov (npr. otroške igre, vrezane v kamnito površino pred desetletji). Linijo pri Sotelškovi 
razumemo kot abstraktni pojem, ki ga interpretira skozi kontinuirano nizanje dogajanja v 
daljšem časovnem obdobju v sliki in besedi, v sami postavitvi pa jo vizualizira z razvrstitvijo 
fotografij v neprekinjen pas, tj. linijo časa. Ravno nasprotno pa je pri Furlanu linija domala 
otipljiva in je hkrati prevladujoč likovni element v kompoziciji. Zajame jo v različnih oblikah, 
ki so posledica njenega nastanka, povezanega s človekovo intervencijo v naravne materiale 
z mehanskim posegom, tj. vrezovanjem ali drgnjenjem. Furlan je motiv linije na nekaterih 
delih še dodatno poudaril, ko je, sledeč linijam na posnetku, s prefinjenimi potezami zarezal 
v ploskev nosilca.

Nina Sotelšek razstavlja izbor fotografij iz serije, ki je nastajala med avgustom 2016 in juli-
jem 2018, ko je vsak dan naredila posnetek skozi okno svoje spalnice v trenutku sončnega 
vzhoda. Trenutke vzhoda je pozorno čakala, da jih ne bi zamudila, saj jih je pojmovala kot 
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rojevanje nečesa čistega, deviškega, neobremenjenega z dogodki (v nasprotju z zatonom 
dneva). Fotografije, posnete v ponavljajočem se kadru horizontalnih pasov ceste s pločni-
kom, ograje, reke Save, rečnega brega z železniško progo in z gozdom poraslega hriba Libna, 
dopolnjujejo časopisni naslovi, ki jih je avtorica vsak večer, ko se je dan iztekal, prepisala iz 
nacionalnih časopisov. Tako je začrtala okvir posameznemu dnevu, ki ga je pospremila na 
njegovem začetku in koncu. Obenem se je doživljanje dneva odvijalo še na dveh ravneh: na 
zasebni in javni, družbeni. Zasebno raven je povezala z občutkom ujetosti v majhnem kraju, ki 
ga je videla kot nekaj statičnega in nezanimivega in slednje prenesla v fotografije, na katerih 
se geografske in infrastrukturne danosti prostora ne spreminjajo, edino spremembo prinašajo 
letni časi, vremenske razmere in z njimi povezano spreminjanje svetlobe ter hipno dogaja-
nje, povezano predvsem z jutranjim prometom. Na drugi strani pa več dogajanja prinašajo 
časopisni naslovi novic iz regije, Slovenije in tujine, ki jih je umetnica v nasprotju z zasebno 
ravnjo, predstavljeno v vizualni podobi, zajela le v besedi. Na prvi pogled se celo zdi, kot bi 
hotela z mislijo na veliki svet odmisliti svet, v katerem biva in ga neposredno doživlja. Vendar 
v tematiki nespremenljivega prostora bivanja prej kot stisko lastne ujetosti vanj in hrepenenja 
po zunanjem, širnem svetu zaznamo sprejemanje prostora takšnega, kakršen je. Nespremen-
ljivost namreč ne pomeni nujno nekaj pejorativnega, lahko je, prav nasprotno, pozitivna stvar, 
sploh če pomislimo na skrb zbujajoče dogajanje drugod po svetu, kot ga prikazujejo mediji. 
Niz fotografij, razstavljenih v traku, prinaša jukstapozicijo fotografij intimnega pogleda skozi 
okno, ko se kot nepopisan list vedno znova rojeva nov dan kot nova možnost, nov začetek, ki 
je človeku podarjen, in kompilacije v besedah zajetega vsega tistega, kar ga je v očeh medijev 
najbolj zaznamovalo. Odpira zavedanje o vzporednem doživljanju sveta in časa skozi zasebni 
in javni pogled. V sklopu fotografij, ki so natisnjene na blago in obešene prek uokvirjenih iz-
pisov časopisnih naslovov, pa je avtorica z dvoslojno strukturo uspela zajeti usodo dneva, ko 
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najprej na fotografiji zagledamo trenutek njegovega rojstva, ko pa zaveso odgrnemo, se 
pred našimi očmi odpre njegov profil, kot so ga zaznamovali najrazličnejši dogodki, ki so 
mu izoblikovali značaj.

Dela Andreja Furlana predstavljajo novost v njegovem opusu, ki je zorela več let in se 
realizirala leta 2019. Avtor, ki se je v zadnjih letih posvečal zlasti vprašanju spomina in gojil 
motiviko spomenikov in krajine, se je tokrat odločil za izrazito likovno naglašeno motiviko, 
ki jo je uvidel v detajlih različnih naravnih materialov, preoblikovanih s posegi človeka ali 
narave. Pritegnili so ga obrobni motivi, v katerih je prepoznal umetnostni potencial in jih 
v svojih interpretacijah prestavil na transformativno raven. Tako je npr. vogal vaške hiše na 
ozkem prehodu, ob katerega so podrsavali avtomobili, spremenil v pravcate melanholič-
no lirične krajine (Horizontes), lome marmornih blokov, nastalih z diamantno žago, je ujel 
v geometrijsko naglašene abstraktne kompozicije z vertikalami in njihovo strogo, ravno 
linijo uravnotežil z organsko formo odkruškov, ki odpirajo pogled v notranjost kamna 
mehko valujočih oz. razraščenih slikovitih plasti ali kot pravi sam »v življenje kamna, v 
njegovo ranljivost pod gladko površino« (Lapidum segmenta); podpise romarjev v votlini 
sv. Hieronima v Betlehemu je interpretiral kot bogato teksturirano površino, na kateri so 
se zaradi številnih vrezov, ki so nastajali skozi desetletja, podpisi povezali v mrežo potez, 
konkretna imena pa so postala neberljiva (Ego ibi fui); zareze v borovce, iz katerih so nekoč 
puščali smolo, da so jo uporabili za razsvetljavo in v druge namene, je zajel kot ploskovite 
rezljane površine, ki delujejo kot lesorezne matrice (Lux arborum); v kamen oz. zid vrezani 
otroški igri špani in otroški risbici ladjice, ki kažeta na čas brezskrbnega otroštva, je izpostavil 
grafični značaj sumarične risbe (Pueritia), grafičnost je iskal tudi v motivu štetja dni (Dies); 
mreža kamnitih plošč, napol počrnelih zaradi vlage, pa mu je odpirala polje asociacij na 
bučanje narave, pri čemer velja omeniti, da gre za edini primer med razstavljenimi deli, ki 
prikazuje motiv, ki je nastal zaradi naravnega pojava in ne zaradi človekovega poseganja 
(Tempestas). K transformativnemu vidiku del prispeva kadriranje v ožjih izrezih v pogledu od 
blizu, ki oddaljujejo motiv od predmetne realnosti – čeprav ta izhaja iz nje – in spreminjajo 
posnetke v abstraktne zapise. Likovni značaj del zaokroži uporaba nekonvencionalnega 
nosilca, tj. ometa različne stopnje zrnatosti, ki s teksturo naglasi haptičnost motiva in 
njegove površine. Vidni so posegi v omet, kot so zabrisani nanosi z roko ali lopatico, ki so 
nastajali z namenom, da se raster površine prilagodi strukturi motiva posnete površine. 
Furlan formo uskladi z vsebino, lahko bi celo rekli, da v fotografijo prenaša zakonitosti in-
formela, ko poudarja snovnost materialov, s čimer se posneti motiv ne le vizualizira, ampak 
tudi materializira. Poimenovanje z latinskimi naslovi še dodatno oddalji upodobljeno od 
predmetnega izhodišča in mu da simbolni pomen.

Če je na fotografijah Andreja Furlana zapis linije pogojen s časom, ko jo ta ustvarja oz. 
oblikuje, in čas ni le vizualizirana, temveč materializirana kategorija, pa se na fotografijah 
Nine Sotelšek sam čas zapiše kot linija, ki ima v kontinuiranem beleženju prostora bivanja 
svoj začetek in konec. 

mag. Andreja Rakovec, kustosinja
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Nina Sotelšek (1982, Brežice) je leta 2001 
zaključila šolanje na Srednji šoli za obliko-
vanje in fotografijo Ljubljana, smer fotogra-
fija, leta 2010 pa je diplomirala na Oddelku 
za umetnostno zgodovino na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z 
avtorsko fotografijo, izdelavo fotoknjig in 
vodi delavnice analogne fotografije. Njeno 
delo je bilo predstavljeno na fotografskih 
festivalih v Arlesu (Francija) in Mariboru 
ter na samostojnih in skupinskih razstavah, 
med drugim v Umetnostni galeriji Maribor, 
Fotogaleriji Stolp, na Gradu Rajhenburg in 
v Atriju ZRC. Živi in dela v Krškem.

Andrej (Andrea) Furlan (1966, Trst) je zaključil štu-
dij ohranjanja kulturne dediščine na univerzi v Vidmu. 
Zaposlen je kot strokovni sodelavec na Umetnostno-
zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, 
kjer se ukvarja z dokumentacijo, fotografijo in obliko-
vanjem publikacij in razstav. Kot učitelj veščin poučuje 
fotografijo na Oddelku za umetnostno zgodovino na 
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Svoje delo je 
predstavil na več samostojnih in skupinskih razsta-
vah doma in v tujini, leta 2011 je razstavljal v sklopu 
beneškega bienala. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Na naslovni strani:
Nina Sotelšek, iz serije Headlines, 11. maj 2017, 50 x 70 cm, barvna fotografija, digitalni tisk (zgoraj)
Andrej Furlan, Horizontes III, 2019, fototisk na omet, 29 x 29 cm (spodaj)

Nina Sotelšek, iz serije Headlines, 13. februar 2018, 50 x 70 cm, barvna fotografija, 
digitalni tisk

Andrej Furlan, Horizontes II, 2019, fototisk na omet, 29 x 29 cm

Razstavo, ki sodi v štiriletni projekt Misel, vrojena v času, liniji in 
teksturi, je pripravil Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.


