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ABSTRAKCIJA V ODSEVU NOVEGA KONTEKSTA
Oblikovanje alternativnih oblik je reinterpretacija že videnega, ustaljenega, preteklega in celo neaktualnega.
Neaktualnost pretvoriti v aktualnost novega sodobnega konteksta kot abstraktni odsev nove podobe pa je cilj, h
kateremu se je usmerila Barbara Drev.
Njen interes je v prvi vrsti uprt v preverjanje stanja pozicije, ki jo slika kot klasièni medij zaseda v sodobnem okolju.
Prouèevala in razèlenjevala je mnogo sodobnih umetnikov, posebej temeljito je analizirala Cordyja Rymana,
ustvarjalca z izrazito empatijo do okolja, ki je ta odnos pretvoril v èutne kolaže najrazliènejših materialnih baz in
ustvarjal precizno taktilno površino, ki gledalca ne pušèa ravnodušnega. Gotovo je Drevova to èutnost prevzela in
povzela zaradi sorodnosti vzgibov ob ustvarjanju lastnega umetniškega izraza. Svojo teoretsko zamisel in praktièno
ustvarjalno podlago je dogradila še na temeljni podstati nekaj pomembnejših teoretikov in umetnikov sodobne
umetnosti. Družbeno fragmentacijo povzema po umetnostnem zgodovinarju Zygmundu Baumanu, ki razèlenjuje
pripovedi v svojih delih tako, da poudarja in ugotavlja, da je svet zaznamovan s fragmentacijo in diskontinuiteto.
Sodobnost ne ustvarja veè obèutka trdnosti in zanesljivosti. Sodobnost deluje po konceptu recikliranja materialov in
stilov.
Da je medij sporoèilo, je še vedno aktualna fraza, ki se je prijela že v šestdesetih letih, po zaslugi famoznega aforizma
kanadskega filozofa Marschalla McLuhana. McLuhan je z njim animiral sodobno umetniško javnost in danes je
omenjeni aforizem prešel v vsakdanjo uporabo. Temeljno vlogo pri prouèevanju osnove ustvarjanja Barbare Drev
ima tudi filozof, sociolog in teoretik kulture Jean Baudrillard, ki med drugim zagotavlja, da je simulacija trenutna
faza simulakra. Kategorizira in izlušèi kljuène spremembe prehoda simbolne menjave v simuliran svet potrošniškega
kapitalizma. Še kako aktualno pereèa tema liberalnega kapitalizma sega v vse pore našega življenja in nas duši. Na
zaèetku, ko se je pojavila, je osvobajala ali pa smo si to le domišljali zaradi poplave novih produktov, ki smo jih
sprejemali bolj z oèmi kot z razumom. Nadzor in tehnicistièni red sta postali dominantni strukturi sodobnosti.
Osmišljanje drugih pogledov na družbo je, v novi abstraktni razlièici znotraj likovnega izražanja, Drevova zaèutila
kot potrebo osebnega angažiranja in lastne pripovedne zgodbe. Zato se je s to izkušnjo predala svoji intuiciji in
razumu. Pomemben znaèajski model, po avstrijskem filozofu Robertu Pfallerju, je tudi interpasivnost družbe. Ta
praksa prenosa lastnih dejanj in doživljanj zunanjega sveta na druge je novost, ki je ob lastnem zavedanju
spreminjala mnoge veljavne principe.
Vprašanja današnjega trenutka so pogosta in odgovorljiva ter redka in neodgovorljiva. Hlepenje po novih
informacijah je neustavljivo, njihova zadovoljivost pa je po tem, ko jih dosežemo, majhna. Spet in spet se odpirajo
nova vprašanja, vedno znova jih prenašamo na najrazliènejše smeri in podroèja. Obilica odgovorov in obilica
odprtosti pa nas le poèasi pripeljeta do zadovoljivih rezultatov.
Ponazoritev abstraktnega slikarstva se lahko uèimo na mnogih delih Pollocka, Barnetta Newmana, Rauschenberga
in J. Johnsa. Slednji jih reinterpretira kot razmerje med sliko in predmetom, skozi njuno neobièajno interakcijo, ki se
utemeljuje na sintezi povojne ameriške abstrakcije in Duschampovega readymada.
Že za nekatere abstraktne umetnike, npr. Jasperja Johnsa, Twoblyja, Garharda Richteja idr., abstrakcija ni pomenila
konec redukcije, temveè le eno od možnosti umetniškega izražanja. Variacije posameznikov na abstrahiranje so
neizèrpane še danes, èeprav so se že na zaèetku pojavnosti postavljala mnoga vprašanja o trajnosti in trajanju, a je
to še vedno aktualno in še traja.
V opazovanju opusa Cordyja Rymana je zanimivo njegovo raziskovanje v obsegu podobe in narave slikanja. Ta
temeljna spoznanja so ne samo teoretska, marveè tudi emocionalna podlaga empatiènim ustvarjalcem, ki svet, v
katerem bolj ali manj dobro funkcionirajo, lahko dojemajo kompleksno, èe ga že živeti ne morejo.
V primeru slikarstva Barbare Drev je oèitno prevladujoèa poteza njenega abstrahiranja redukcionizem. Ta v teoriji
deluje v dveh smereh: prva je v skrajni abstrakciji kot minimalizem, kjer gre za izèišèenje vsega pripovednega in
odpravo podobnosti pri upodabljanju resniènega. Splošna teorija redukcije sledi poenostavljanju oblik in
odvzemanju. V konèni prezentacijski fazi avtorica doseže bistvene lastnosti, ki so v detajlih edinstvene in po katerih je
ali pa še bo prepoznavna. Temu cilju se je namenila slediti z vso pripadnostjo in zato je njeno delo vse jasneje
artikulirano v postopkih in procesih abstrahiranja. Antološko razmerje do narave Barbara Drev ponekod opušèa,
ponekod pa se še vraèa k asociativnim podobam. Rezultat vraèanja k podobi se odloèa v celotnem procesu njenega
razmišljanja, naèrtovanja in ustvarjanja.

BIOGRAFIJA
Barbara Drev, rojena leta 1986 v Slovenj Gradcu, se je po konèani
gimnaziji v Velenju vpisala na Akademijo za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani, smer slikarstvo pri prof. Hermanu Gvardjanèièu.
Leta 2009/2010 je kot erasmus študentka nadaljevala študij na
Hochschulle fur Grafik und Buchkunst v Leipzigu, Nemèiji. Leta 2013 je
konèala diplomsko delo z naslovom Abstrakcija v sodobnem družbenem
kontekstu pod mentorstvom izr. Prof. Zmaga Lenárdièa. Deluje na
podroèju slikarstva, grafike, videa in ilustracije.

Skupinske razstave:
2009
2010
2012
2013
-

Mestna galerija Piran, Slovenija, XLIV mednarodni ex-tempore.
15th bienalle of student graphic in Beograd, Srbija.
Kloster Bentlage, Rehine, Nemèija.
Galerija 96, Prijedor, BIH.
»Figurama« 2012, Praga, Èeška.
Mednarodni video festival Narave 10, Bežigrajska galerija 2,
Ljubljana.
»Skicirka«, galerija Pekarna, Velenje.
»5 element«, galerija Pekarna, Velenje.
Sodelovanje pri performansu Jasmine Cibis »Konstrukcija
dolgega prehoda«, Grafièni bienale Ljubljana.
Mednarodna slikarska razstava BWA, Olkusz, Poljska.

Nagrade:
- Priznanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za odliène
študijske dosežke v akademskem letu 2007/2008.
- Nagrada Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za posebne
umetniške dosežke v akademskem letu 2009/20010.

Flow, 2014, olje na papir, plastièna folija

Njena slikovna površina je enotna kljub strukturirani in kolažirani sestavi elementov, ki jo tvorijo. Preprièljiva
gestualizacija je posledièna reakcija avtomatizma v informaciji misli, ki je nastala v trenutku mentalnega vzgiba. Ta
je razvil proces artikuliranja slike, ki je bil bodisi dolgotrajen proces ali hipna reakcija avtomatizma. Le-ta je v
podzavesti še vedno obremenjen z zakoreninjenimi predstavami in zato se impulzivno pojavlja tudi v avtomatizmih.
Z zavestnimi postopki veèplastnosti in poseganja v tretjo dimenzijo pa se Drevova osvobaja teh elementov in
poskuša s sprošèenostjo èim bolj doseèi svežino spontanosti in izvirnosti. Široko in temeljno vlogo kolaža je v
slovensko umetnost že integriral Emerik Bernard, ki je v kontekstualne zamisli povezal asociativne forme z barvami in
razliènimi materializacijami.
Barbara Drev je svoj koncept ustvarila z gradnjo barvnih nanosov, oblik in novih materialov. Kolaž ji predstavlja
pomemben predmet za gradnjo slikovne površine. To soustvarjajo materializirani deli, ki jih dograjuje z
materializiranimi okruški odzivanja na materializiranost sveta. Papir v najbolj prefinjeni in prosojni obliki je
materialni del njene slike, ki v transparentni vlogi ne duši prevladujoèe barvne sheme. Linijski poudarki na mreži
plastiène folije, s katero preplasti slikano podlago, strukturirajo sliko v novo shemo in jo dokonèno redefinirajo.
Materialnost in barvna pozicija sta v tej slikarski shemi kompatibilna in dopolnjujoèa nosilca. Tema v nekaterih
postopkih dodaja še steklene ploskve ali plastiène folije. S transparentnostjo in vmesnim prostorom še dodatno
uèinkuje na možnosti dvojnega vizualiziranja konkretne podobe, ki jih intervenirajo sledi sence ali zraènega
tampona do slike in na sliko. Z risbo na
plastièno folijo zrcali skrajnost vpliva
tehnologije na celostno družbeno strukturo. V
sooèanje ali pa nasprotje se postavlja
virtualnost in realnost oziroma urejenost in
neurejenost. Slika je proces empatije,
spontanosti, … in nasprotuje tehnicistièni
strukturi mreže, ki je napeta nad njo.
Konstrukcijske strukture mreže so zasnovane
po raèunalniški logiki. Vsekakor te interventne
metode odpirajo nov odnos v sliki in do slike, ki
pa še vedno ostaja v odprtem dialogu
klasiènega slikarskega medija, èetudi je v
njeno podzavest vstopil tehnièni medij
obdajajoèega socialnega sveta.
V tem virtualnem prostoru je Barbara Drev
zelo preprièljiva, odpira nova vprašanja in
nove podobe kot posledico umetniških
predstavnosti znanstvenih in tehnoloških
dognanj v raziskovalni sferi ustvarjalnega
sveta.
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Pokrajina I, 2013, olje na papir, plastièna folija

Yellow, 2014, olje na platno in svilen papir

