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Vsaka smrt je nasilje
V ljubljanski galeriji Kapelica je v minulih dneh pred-
stavljal nov cikel fotografij primorski fotograf Goran
Bertok. Središče njegovega fotografskega zanimanja je
č l ove ško telo ter z njim povezana vprašanja bolečine,
trpljenja, življenja, smrti in minljivosti. Ciklus Rdeča pa je
v mnogočem drugačen od dosedanjega Bertokovega dela:
v formalnem smislu se je od grobega realizma pomaknil v
polje abstrakcije in estetizacije. Pet fotografij, visečih v
popolnoma temnem prostoru pred gledalca postavlja
mrtvo telo, prikrajšano za eno celo življenje - telo do-
jenčka. In gledalcu zelo neposredno postavlja vprašanje,
ali je smrt nekaj naravnega ali tragičnega.

* Va š fotografski opus
zaznamuje človeško telo.
Ka k šen je vaš odnos do člo-
ve škega telesa?

“V fotografiji me je vedno
zanimalo predvsem člo-
ve ško telo. Najprej na fo-
tografijah, ki sem jih gledal,
preden sem se začel ukvar-
jati s fotografijo. Šlo je za dve
vrsti odnosa: na eni strani so
bila to telesa, ki so me pri-
vlačila, vzburjala, po drugi
strani pa so bila to telesa z
zgodbo. Že vrsto let se uk-
varjam zgolj s slednjimi.
Na j b r ž gre za neke vrste ob-
sesijo oziroma razkošje uk-
varjanja z odnosom do las-
tnega telesa. Kar konec kon-
cev pomeni ukvarjanje s sa-
bo. Moj stik s svetom se
dogaja v veliki meri prek
mojega telesa. In še nekaj:
če samo malo izstopim iz
vsakodnevnega avtomatiz-
ma, hitro opazim, da enačaj
med mano in mojim tele-
som ni tako samo po sebi
umeven. Zadostuje že, da

pogledam svojo roko, po-
migam z njo in se vprašam:
sem to res jaz ali pa je to, kar
gledam, zgolj moja roka? Za-
me to ni eno in isto. Poleg
tega je dobra priložnost za
v p ra šanje o odnosu do las-
tnega telesa tudi situacija,
ko v tvoje telo vstopa me-
dicina s kirurškimi posegi.
Mogoče dolgujem nekaj
svojega zanimanja za telo
tudi tem izkušn j a m .”

* Ranjeno telo, prebode-
no in porezano, so na vaših
fotografijah nasledila tru-
pla. Bolečino je zamenjala
smrt. Je to le do skrajnosti
prignana bolečina?

“V prejšnjih črno belih ci-
klusih, že od vsega začetka,
torej že s prvo razstavo leta
1990, me je fasciniralo na-
silje nad telesom. Najprej je

šlo za igrano, nakazano na-
silje, nato za pravo nasilje,
prave rane in ostale poškod-
be. Kljub ranam in poškod-
bam pa je šlo v večini pri-
merov pri akterjih za užitek
in ne za bolečino. Bolečina
je bolj na strani gledalca -
kar je bil tudi moj cilj.
Po škodovano, ranjeno telo
je bilo bolj metafora za kr-
hkost in minljivost telesa.
Truplo povezuje vse to: na-
silje, bolečino, krhkost in
minljivost. Zame je smrt na-
silje - nasilje nad telesom in
življenjem. Nasilje je tudi
zato, ker smrt pogosto po-
meni bolečino. S.B.Nuland v
knjigi Kako umremo zani-
kuje predstavo o t.i. 'dos-
tojanstveni smrti', ki si jo
večina ljudi tako želi. Smrt
večinoma ali skorajda nikoli
ni dostojanstvena, prej nas-
protno: do nje pride skozi
agonijo, bolečine, propada-
nje. Da niti ne govorim o
vseh tistih tako imenovanih
prezgodnjih smrtih.”

* Pre j šnja dva cikla Obis-
k ova l c i in Post mortem po-
stavljata v središče mrtvo
človekovo telo, oziroma
njegove posmrtne ostanke.
V ciklu Rdeče pa stopite na
skrajni rob - objekt vaših
fotografij je namreč truplo
dojenčka. Zakaj ste za nov
ciklus izbrali takšen mo-
tiv?

“Prej bi se lahko vprašali,
ali je vsaka smrt nekaj tra-
gičnega ali pa je smrt lahko
zgolj nekaj naravnega.
Skratka, je naša minljivost
tragična ali ne. Prezgodnja
smrt je zame nekaj nepra-
vičnega. Lahko se vživim va-
njo in pomislim na možno-
st, da bi umrl že zdavnaj in
bi bil prikrajšan za vse stva-
ri, ki so se mi do zdaj zgo-
dile. Mrtev dojenček je prav

to: prikrajšanje za eno celo
ži v l j e n j e.”

* Zakaj Rdeča?
“Po eni strani sem hotel z

naslovom povedati čim ma-
nj. Gre za nekakšno distan-
co, odmik od realizma, s
katerim sem se doslej lo-
teval te tematike. Če hočeš
pokazati, da so nekatere
stvari boleče, lahko to na-
p ra v i š na otipljiv, grob
način, lahko pa greš v drugo
skrajnost. Zato nikjer ne po-
kažem celega telesa, ne go-
vorim o tragediji te smrti, na
koncu prikazujem zgolj dele
telesa, ki so podobni delom
razkosane lutke. In na kon-
cu ostane od vse zgodbe
zgolj barva, ki se pojavlja
zaradi tekočine, v kateri tru-
plo plava. Kaj pa je konec
koncev sploh truplo? Mrtev
kos mesa.”

* Omenjena cikla sta rea-
listična, tokratni pa je ma-
lodane abstrakten. Je temu
botroval izbor motiva?

“Obiskovalci in Post mor-
tem sta ciklusa neke vrste
portretov mrtvih ljudi. Za
portret pa najbrž p o t re b u j e š
ljudi z zgodbo, zgodovino.
Tukaj pa sem imel opravka s
prekinjenim življenjem, ki
se je nehalo, še preden se je
prav začelo. Ki je bilo bolj
nakazano kot resnično.
Ta k šne sem si na koncu
predstavljal tudi fotografije.
Kot nekakšen odmik od gro-
be resničnosti.”

* Cikel Rdeča je pretres-
ljiv tudi zato, ker so fo-
tografije tako estetske, da
tragičnosti prizora gledalec
ne začuti takoj. Navseza-
dnje gre za podobo otroka,
bitja, ki za seboj nima
življenja. In verjetno ni ni-

koli začutilo bolečine. Je
bilo te fotografije posneti
teže kot fotografije teles, ki
so imela priložnost ži ve t i ,
ki so zaznamovana z bo-
lečino?

“Pozoren gledalec bo naj-
brž opazil, da na fotogra-
fijah nekaj ni v redu, da gre
za mrtvo ali vsaj nenavadno
telo, pa čeprav se je glede
ene fotografije pojavljalo tu-
di mnenje, da gre za po-
snetek otroka v maternici.
Na koncu se seveda pojavi
v p ra šanje, kakšna je razlika
v smrti dojenčka ali pa
odraslega oziroma starega
človeka. In kako to razliko
pr ikazati.”

* Tanatos je v likovni
umetnosti vsaj toliko po-
gost motiv kot Eros. Sta
smrt in ljubezen bližnjika
ali povsem nasprotna po-
la?

“Mislim, da se z ljubeznijo
v svojih fotografijah ne uk-
varjam. Če pa govorimo o
Tanatosu, bi rekel, da se z
njim ukvarjam zaradi
življenja. Smrt oziroma ko-
nec življenja je zanimiva v
toliko, kolikor postavlja
v p ra šanja o smislu življenja.
Ob pogledu na truplo bi se
lahko vprašali, kako je nek-
do živel oziroma če je ži ve l
kolikor toliko smiselno.
Pravzaprav pa najbrž po-
mislimo predvsem nase.
Truplo je dober opomin in
dokaz naše smrtnosti. Ta-
buizacija smrti je mogoče
dokaz, da teh stvari nimamo
urejenih. Da gre za laži, ki jih
dr užba potrebuje, da obsta-
ja na tak način, na kakršen
o b s t a j a .”
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