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V galeriji UGM Studio v Mariboru je med 27. januarjem in 
25. februarjem letos potekala razstava Uršule Berlot z naslo-
vom Polimorfni odtis. Na njej se z umetniškega vidika rekon-
tekstualizirajo slike, nastale s pomočjo elektronske mikro-
skopije in kristalografije ter s področjem raziskav materialov 
povezanih geometričnih modeliranj kristalnih mrež. Ta raz-
stava se pravzaprav v prvi vrsti ukvarja z likovnimi vidiki 
tehno-slik, tj. slik, ki jih proizvajajo naprave in za katere je 
nujno (vsaj implicitno) sodelovanje med načrtovalci apa-
rata za izdelovanje slik in uporabnico ali uporabnikom, ki 
te slike vključuje v svoj proces dela. Koncept tehniških slik 
je razvil Vilém Flusser, mdr. v svoji neobjavljeni monografiji 
Umbruch der menschlichen Beziehungen (Pre obrat medčlo-
veških odnosov, 1973–74, ki je delno prevedena v sloven-
ščino v njegovi zbirki Digitalni videz), in pri tem uvedel še 
dodatno delitev med elitne in množične tehno- slike. Flus-
serjev primer situacije, v kateri nastajajo elitne tehno-slike, 
je rentgenska slika, kjer zdravnice in zdravniki uporabljajo 
dvodimenzionalno kodirane zapise v diagnostiki. V redkih 
primerih, ko je slika nenavadna, večpomenska, jo posku-
šajo razložiti prek posvetovanja s konstruktorji aparata, 
vendar pri tem ostajajo v kontekstu določanja ustreznega 
postopka zdravljenja. Situacija je nasprotna v t. i. množičnih 
tehno-slikah, npr. pri uporabi fotografskega aparata, video 
kamere …, kjer postane nenavadna slika zanimiva sama 
po sebi – in je v tej obliki cilj –, dojeta je, denimo, estet-
sko, po kantovsko v brezinteresnem kontekstu.1 Razstava 
Polimorfni odtis se prek soočanja s slikami elektronskih 
mikroskopov in drugih merilnih naprav, ki se uporabljajo v 
raziskavah materialov, dotika istega likovnoumetnostnega 
problema kot npr. Garhard Richter v delih katalogiziranih 
pod 880-4, 882-7, celotna serija 885 Silikat (2003) in monu-
mentalna 888 Stroncij (2004) – navezujoč se na svoja dela 
s steklenimi ploskvami, sivinami in deli na steklu2 – ali pa 

 1 Vaupotič, Aleš. »Teorija tehno-slike Viléma Flusserja.« Primerjalna književnost 
37.2 (2014): 151–163. <https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-Y2B9LNI1>. 
 2 Gerhard Richter. Catalogue Raisonné. 1993–2004. Dusseldorf: Richter Verlag; 
New York, D.A.P., 2005. 233–249. Zanimivo je tudi, da je Richterjeva značilna slikar-

cikel projektov, pri katerih smo sodelovali Narvika Bovcon, 
Vanja Mervič in Aleš Vaupotič: kako vzpostaviti most med 
branjem dvodimenzionalnega kodiranja v kontekstu razis-
kav materialov in področjem likovne umetnosti.3 Gre torej 
za umetniško ukvarjanje s situacijo elitnih tehno-slik – Ber-
lotova je vzpostavila sodelovanje z raziskovalcem in profe-
sorjem za področje mikroskopije Sašem Šturmom (Oddelek 
za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan) –, ki pa 
hkrati prehaja v problematično komunikacijsko situacijo 
recepcije množičnih tehno-slik, ko občinstvo na razstavi 
opazuje digitalne grafike in projekcije ter pri tem ne upo-
števa kompleksnih postopkov avtomatičnega izdelovanja 
teh vidnih znakov. Pomena razstave Uršule Berlot ne vidim 
toliko v dejstvu same rabe slik, nastalih prek postopka, ki ga 
raziskovalci imenujejo meritve, ampak v umetniški rešitvi, 
ki jo avtorica ponudi in z njo vzpostavlja stik med vidnim in 
nevidnim; nanotehnološke raziskave se namreč ukvarjajo s 
pojavi, ki so vsaj petkrat manjši od valovne dolžine svetlobe, 
zato v mediju svetlobe niso zaznavni.

Spletno iskanje po ključni besedi »nanoart« prinaša kao-
tično množico pristopov, pogost je mdr. postopek kolori-
ranja slik, nastalih z vrstičnim elektronskim mikroskopom. 
Kakšna je v primeru Uršule Berlot likovna rešitev vprašanja 
t. i. nanoumetnosti? Opus Uršule Berlot se zgošča v samo-
svojo in suvereno začrtano umetniškoraziskovalno pot, 
ki ponuja premišljen odgovor na zastavljeno vprašanje. 
Likovna umetnost je v izhodišču zavezana vidni svetlobi, 
obenem pa signale vidnega nujno prenašajo mediji, oba pola 
sta osrednjega pomena za avtoričino ustvarjanje. Od daleč 
je za njena dela mogoče zapisati, da se omejujejo na črno- 
beli spekter, vendar pa pozoren pogled razkrije dejstvo, da 
je v jedru tega opusa pravzaprav svetloba sama. Slike Uršule 
Berlot, ki jih včasih nosi prozorna želatina na prozorni 

ska tehnika vodoravne zameglitve v primeru slik atomov ponovno v službi posredo-
vanja tega, kar je slikar videl, presevni elektronski mikroskop namreč zaradi interak-
cije elektronov (in brezglobinskosti slike) pokaže lokacije atomov v obliki posebnega 
animiranega zabrisa.
 3 Murnik, Maja. »Tehniške slike nanosveta.« Likovne besede 102 (2015): 64–67.
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Uršula Berlot, Polimorfni odtis / Polymorphic Imprint, 2016, tridimenzionalni tisk / 
three-dimensional print, foto / photo: arhiv avtorice / archive of the artist

Uršula Berlot, Fluidna trdnost / Liquid Solidity, 2017, ekranska slika, zvok / screen image, sound: Scanner – Robin Rimbaud, 3-D animacija / animation: Sunčana Kuljiš Gaillot, 
4 min. 49 s, foto/ photo: arhiv avtorice / archive of the artist

Uršula Berlot, Observatorij: ogljikove nanocevke / Observatory: Carbon Nanotubes, 
2016, kinetični object / kinetic object, foto / photo: arhiv avtorice / archive of the artist
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medijev Walter Benjamin4) iztek prehoda odsevov v refle-
ksivnost medija videa. Princip simetrije iz zrcaljenja se zlije 
s tehnoemanacijo meritev lobanje. Benjamin pravi, in tukaj 
namiguje na tehnično reproduktibilno umetnost: »Gledano 
s perspektive smrti, je življenje produkcija trupla.« Memento 
mori. Omeniti je treba tudi taktilno-preformativno plat 
opusa Uršule Berlot, ko umetnica v subtilno tkanje prostor-
skih postavitev iz materialov in svetlobe ter videov vključi 
krhkost svojega telesa. Avtorica sama, podobno kot obisko-
valci njenih razstav, vstopi v mrežo refleksij, ki so z razstavo 
Vanitas, dosegli začasen umetniški sklep in obenem odprli 
nova umetniškoraziskovalna vprašanja.

Odločen korak naprej v umetniškem raziskovanju, od ale-
gorizacije likovnih podob in videastične refleksije igre svet-
lobe, je storjen v razstavi Polimorfni odtis. Zanimiva je jasna 
avtorska odločitev, da se bo pri izdelavi podob oddaljila 
od samih meritev – tj. tistega, kar bi si običajno predstav-
ljali, da vidimo, ko uporabimo elektronske mikroskope – in 
usmerila v posredovanje tistega, kar je kot slikarka dejansko 
videla in kot podobo dojela. Npr. ob vhodu v galerijo sta dve 
instalaciji, črna svetleča geometrična objekta, v katera obi-
skovalka ali obiskovalec gleda prek majhnih luknjic. V njih 
je simulacija zunanje podobe nanožičk, vendar to niso prave 
nanožičke, ampak modeli, ki posredujejo njihov videz. 
Občinstvo torej gleda videz nanožičk, ne pa domnevnega 
dejanskega dvodimenzionalnega zapisa pojavnosti nano-
žičk z elektronskega mikroskopa, ki ga je morala umetnica 

 4 Poglavje Alegorija in žaloigra v knjigi Izbrani spisi; gre za prevod iz dela 
Ursprung des deutschen Trauerspiels (Izvor nemške žaloigre, 1928).

stekleni plošči, so videti hkrati brez barv in napolnjene 
z vsemi barvami sveta, ki se lomijo in odbijajo od gladkih 
površin. V igri svetlobe in senc se belina zasveti, ko se svet-
loba v temnih ali poltemnih prostorih zgosti v žariščnih 
točkah slik-zaslonov-zrcal-leč. Video ne more biti črno-bel, 
enako kot zrcalo ali prozoren material. Črno-bel imaginarij 
je v resnici izhodišče avtorskega umetniškega raziskovanja, 
nekakšna delovna hipoteza, ki jo preverjanje razvije v bolj 
splošno veljavne ugotovitve. Na eni izmed večjih razstav 
Berlotove, Vanitas v Equrni leta 2012, je en pramen hipoteze 
razdelan v tematizaciji fotografskega medija, ki je z osebnim 
pridihom preoblikovan v t. i. camero oralis – slika se proji-
cira v umetničino ustno votlino in v njej fiksira v mediju. 
Če bi sledili medijskoteoretski kontinuiteti, bi kot logična 
posledica fotografiji sledil film, prav na tej točki pa se raz-
krije doslednost umetniške raziskave, ki je pred nami. Berlo-
tova potencialni korak v smeri filmskega medija problemati-
zira. Ena pot jo vodi v tehnološke podobe, mdr. rentgenske 
slike, hkrati pa se zdi, da Berlotova prav tolikšno pozornost 
posveča izpeljavi fotograma v dinamizirano črno-belo vide-
opodobo, ki je tu pa tam videti celo kot abstraktna risba v 
gibanju. Npr. na razstavi Pulsation/Cross-sections v berlin-
ski Künstlerhaus Bethanien leta 2007 je lome in odboje bele 
svetlobe v novo dimenzijo na koncu razstave razprl video 
kot radikalno drugačen vir svetlobe. V tem kontekstu ima 
video funkcijo svojstvene narativizacije, obenem pa ta novi 
medij pripovedne zasnutke nujno preoblikuje v holistično 
povezavo likovnih zapisov. Kasnejša razstava Vanitas je 
prek osrednjega motiva lobanje formulirala tudi logični 
alegorični (kot alegoričnost razume na področju novih 

Uršula Berlot, Polimorfni odtis / Polymorphic Imprint, 2017, instalacija v spodnjem prostoru galerije / installation in the lower space of the gallery, foto / photo: Damjan Švarc
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objekte na razstavi razume tudi po svoje. Morda drugače 
od avtorice. V spodnjem prostoru razstavišča so bili na tla 
položeni in dinamično osvetljeni tudi štirje digitalno natis-
njeni tridimenzionalni objekti, ki sem jih prepoznal kot 
zapis lokacij atomov, kakršnega prek obdelave več izvorov 
kontrasta izdela presevni elektronski mikroskop. Seveda je 
vedno fascinantno že sploh videti posamezne atome (oz. 
njihove razporeditve v kristalni mreži), ki so narazen dese-
tinko nanometra. Enako kot pri nanocevčicah je umetnica 
tudi tukaj posegla v reprezentacijo, predvsem s tem, da je 
postopek opazovanja, ki po navadi hitro razkraja opazo-
vani material zaradi segrevanja ipd., metaforično zamr-
znila v alpsko pokrajino, kakršno npr. vidimo z letala – to 
nas lahko spomni na poznofuturistično aeropitturo, ki 
spremeni točko gledanja na pokrajino, ko umetniki letijo 
z letali. Vedno sem si predstavljal pejsaže na nanoskalah 
kot živim bitjem neprijazne ekstremne pokrajine, ki jih je 
vendarle mogoče naseliti s še manjšimi bitji – takšna nastro-
jenost je s perspektive makrosveta seveda razumljiva, saj 
vidimo prostor med atomi, vanj pa domišljija takoj proji-
cira nove in nove vsebine, seveda v okvirih vizij iz sveta na 
naših skalah. Kar pa je pomembnejše, je, da se na tem mestu 
pokaže še ena bistvena značilnost razstav, ki se ukvarjajo s 
tehniškimi slikami, predvsem tistih iz znanstvenih razis-
kav; namreč dejstvo, da umetniki poleg objektov, grafik in 
instalacij obiskovalcem ponudijo tudi razlage svojega dela. 
V vodstvih po razstavi je Uršula Berlot to instalacijo razlo-
žila prek dveh obravnav materiala v meritvah – vizualizaciji 
kristalnih struktur: »Imamo sliko, ki jo lahko preslikamo s 
pomočjo t. i. hitre Fourierove transformacije […] v in verzni 
oz. recipročni prostor in potem jo lahko preslikamo nazaj 
[…] Kadar spreminjamo informacijo v inverznem prostoru 
– ki je kompleksnejši od realnega prostora –, to naredimo 
s pomočjo filtrov […] Vsi štirje Reliefi so nastali na osnovi 
prvotne slike, vendar se razlikujejo zaradi parcialnega 
pogleda (redukcije informacij v inverznem prostoru). Tako 
so si na neki način podobni, a hkrati različni.« Avtorica je 
potemtakem na razstavi obiskovalcem poleg likovnih spo-
ročil in likovnoumet nostnega konteksta predstavila tudi 
jezik raziskav materialov, svet konceptov, ki so omogo-
čili pogled v zgradbo snovi, iz katere je sestavljen svet na 
fizikalni ravni. To pomeni, da je tudi za obiskovalca takih 
razstav nujen interes, pripravljenost, da stopi iz recepcij-
ske drže obiskovalca umetniške razstave v analitično in na 
matematičnih modelih temelječo držo mikroskopskih teh-
nikov – razmerje interakcije se dogaja kot dialog različnih 
predstavnih svetov.  n

videti, doživeti, da ga je lahko posredovala. Gledalec, ki ni 
uporabnik elektronskih mikroskopov ali poznavalec tega 
področja, ne more presojati, ali gre za ustrezno posredova-
nje, saj bi za oceno moral poznati tudi dejanski materialni 
temelj, ki ga je Berlotova videla. Pisec tega besedila je bil pri-
jetno presenečen, da so bile nanožičke prav take, kot si jih 
je predstavljal, čeprav so bile malo drugačne – bile so pra-
vilno predstavljene z vidika, kot si jih predstavljam po spo-
minu v mislih.5 Skratka, kar smo dejansko videli na razstavi, 
bi lahko zmotno poimenovali umet niška »laž«. Zakaj nam 
avtorica ni pokazala »resnice«, gole izhodne materialnosti, 
kot jo je izdelala znanstvenoraziskovalna naprava? Odgo-
vor na to navidezno umetniško reprezentacijsko protislovje 
daje uvodoma omenjena Flusserjeva teorija tehniških slik, ki 
trdi, da je neposrednost razumevanja poplave podob, ki jih 
bruhajo sodobne multimedijske naprave, iluzija in zmota, 
gre za material, ki je človeku nerazumljiv na enak način, 
kot je nerazumljiva celotna knjižnica knjig, ki je v digitalni 
obliki dosegljiva na malem ekranu mobilne naprave. Flus-
ser je venomer opozarjal na lažni privid neposrednosti, ki ga 
ponujajo zapeljive barvite tehno-slike, ki pa se ob dejanskem 
poskusu dojemanja in razumevanja pokaže v vsej svoji pro-
blematičnosti. Uršula Berlot je, kot se zdi, razumela, da sami 
izhodni materiali laboratorijskih naprav in mikroskopov še 
ne komunicirajo na ravni likovnega jezika, da je umetniško 
kodirana tehno- slika izdelek sodelovanja več avtorjev z več 
različnimi kompetencami, ki jim šele v dialogu uspe zgra-
diti likovno izjavo, ki je smiselna – sodelovati morajo tisti, 
ki razumejo delovanje npr. elektronskih mikroskopov in 
njihovih načinov zapisovanja izmerjenih signalov na dvodi-
menzionalno polje prek kompleksnih algoritmičnih izraču-
nov, in likovni umetniki, kot je Uršula Berlot, ki se že leta 
ukvarja z vprašanjem, kako svetloba vstopa v polje likovne 
umetnosti in na kakšne načine lahko umetnik z njo upravlja. 
Na razstavi Polimorfni odtis odtis ni avtomatičen – emana-
cija resničnosti, kot to za fotografijo poimenuje v Cameri 
lucidi Roland Barthes –, ampak posredovan skozi likovno 
kulturo, nakopičeno v likovni umetnici, in prav ona je tista, 
ki skupaj s kolegi – oblikovalcem zvoka (Robin Rimbaud), 
tehnico za 3D video modeliranje (Sunčana Kuljiš Gaillot) 
in raziskovalcem iz laboratorija – kroti množico oblikovnih 
urejenosti v medijih računalniške dvainpoldimenzionalne 
animacije, tridimenzionalnega tiska, videa, digitalnih grafik, 
diaprojekcij, prostorskih svetlobnih instalacij itn., na način, 
ki je primeren za človeško recepcijo.

Seveda pa likovni umetnik z izkušnjo nanotehnoloških 
meritev z elektronskimi mikroskopi, kot je pisec teh vrstic, 

 5 Miniaturna diorama nosi naslov 2. observatorij: ogljikove nanocevke, ki pa jih 
še nisem videl, morda so zato bolj zavite kot nanožičke. 


