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Avtocesta

a razstavi bo predstavljena 

avtocesta kot neprekinjena 

linija, komunikacija, simbol 

ali ena od oblik kontinuitete 

z multimedijskim umetniškim nizom 

heterogenih političnih, zgodovinskih in 

popolnoma osebnih pozicioniranj. Avtor je 

leta 2010 začel s sistematičnim raziskovanjem 

avtoceste med Zagrebom in Beogradom,  danes 

pa jo zaznava kot »spomenik«. Konjikušić 

združuje raziskovalno perspektivo, ki je 

skoraj znanstvena, arhivska gradiva in 

dokumentacijo, faktografijo, lastno fotografijo, 

umetniški eksperiment, »napako« oz. rahlo 

fetišizirana dejanja zbiranja »sledi«.

»Avtocesta« je delo, ki je občinstvu 

najbolj poznano po prikazu trenutnega 

stanja avtoceste, zanemarjenih in uničenih 

objektih, hotelih, naseljih in podobno. Točno 

ta del njegovega dela postaja najbližji »estetiki 

ruševin«, specifičen, pogosto sporen, toda v 

preteklih letih vse bolj priljubljen žanr, zlasti 

v fotografiji, ki se neredko poleg vizualnega, 

kritično dotakne konkretnih političnih, 

gospodarskih, postindustrijskih, tranzicijskih 

ali celo privatizacijskih procesov. Takšen 

generacijski odmik,  ali prej omenjena pozicija 

»post«, želi pokriti čas takrat in zdaj, pa tudi 

odnose med socializmom in kapitalizmom, 

meddržavnimi odnosi, ideologijo, utopijo in 

distopijo. 

Poleg novih fotografij razstava obsega 

tudi vrsto arhivskih posnetkov, ki ilustrirajo 

kontekst gradnje avtoceste Bratstva in enotnosti 

od leta 1945 do leta 1950. Razstavljene so tudi 

fotografije delovne aktivnosti iz sedemdesetih 

let, ki vključujejo kolažne intervencije, pa tudi 

tiste iz devetdesetih let, ki prikazujejo ambient 

vojne in vojake.

Projekcija starih fotografij, ki uporabljajo 

diapozitive, vključuje nekoliko drznejši odmik 

od medija fotografije, poskus zbiranja in 

vizualizacije nekaj skorajda neobstoječega - 

drobnih delcev prahu in umazanije, ki jih je 

»Prostorske sledi nekdanje avtoceste Bratstva in enotnosti, današnje avtoceste A3, z raziskovanjem razlagam 

kot zgodovino dela, lastništva, političnih sistemov in družbeno-gospodarskih odnosov. Avtocesta predstavlja 

metaforo zgodbe o družbi, delu in delavcu ter prostoru, v katerem lahko prepoznamo vse politične in gospo-

darske antagonizme današnje družbe. Z interveniranjem v arhivska gradiva, cenzuriranjem stališča in na-

merno nedoslednostjo v odstranjevanju, dajem akterjem moč vrniti pogled in postaviti vprašanje o uvedeni 

zgodovini diskontinuitet in njihovem družbenem položaju. Z avtorsko fotografijo in posegi v sodobno krajino 

vnašam svoj pogled, in sicer s postavljanjem vprašanj o svetli ali temni preteklosti.  Na panelu za novice obde-

lujem najpomembnejše točke zgodovine avtoceste, ki odpira prostor za nova in drugačna branja.

Za potrpljenje in arhivske fotografije se zahvaljujem Hrvaškemu državnemu arhivu, Muzeju sodobne 

umetnosti iz Celja in Arhivu Jugoslavije iz Beograda.«

N avtor zbral na nekaterih delih avtoceste.  To 

dejanje je blizu diskretnim osebnim fetišem 

zbiranja kamnov, peska, rastlin in podobnih 

delčkov pokrajine s ciljem opomniti ljudi na 

pomembno lokacijo ali dogodek. Tu predstavlja 

avtocestni prah, ki ima funkcijo ready-made-a, 

s kančkom poetične simbolike, igranje z 

materialnimi in nematerialnimi ter zanimivimi 

vizualnimi in svetlobnimi učinki. 

Materialno in nematerialno je prisotno tudi v 

»latentni sliki«, delu, ki tematizira nepostavljen 

spomenik delovnim dejanjem iz leta 1950 in 

vključuje rdeči filter in napako kot sodobni tre-

nutek digitalne »napake« v arhivskem gradivu, 

zasnovanem kot projekcija na kamnu, materi-

alu, s katerim spomenik nikoli ni bil zgrajen. 

Kamniti zapis se dolgo obdrži, ob enem pa tudi 

prispeva k ohranjanju spomina in na podoben 

način kot celotna »avtocesta« - predstavlja, 

vzbuja, konstruira ali rekonstruira utopični 

scenarij, v katerem med drugim velja »delati 

pomeni graditi lastne sanje« 

daVOR KOnjiKušić, fotograf

Marija Borovičkić, umetnostna zgodovinarka
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davor Konjikušić 

Rodil se je leta 1979 v Zenici (Bosna in Hercegovina). 

Diplomiral je iz fotografije na Akademiji za dramsko 

umetnost v Zagrebu, kjer je končal tudi magistrski štu-

dij na področju kinematografije. Njegovo delo uporab-

lja fotografijo kot primarni medij pri izražanju svojega 

umetniškega koncepta, v katerem raziskuje odnose 

med javnim in zasebnim, intimnim in družbeno-poli-

tičnim. V svoji umetniški praksi Konjikušić združuje 

fotografijo z besedilom, arhivom, najdenimi predme-

ti in videom. Zanima vlogo fotografskega medija pri 

vzpostavljanju odnosov moči in nadzora.

Je dobitnik številnih Hrvaških nagrad za fotografijo, 

kot tudi mednarodne nagrade Young Creative Chevro-

let, Paris, Francija 2010. Je avtor številnih publikacij in 

člankov. Za seboj ima več samostojnih in  skupinskih 

razstav. Živi in   dela v Zagrebu.

https://www.davorko.net/

https://www.davorko.net/


Kolofon

aVtOcesta

Brezplačen izvod, naklada 300 izvodov

Izdaja: Pekarna Magdalenske mreže, Ob 
železnici 8, 2000 Maribor v sodelovanju z 

Vetrinjski dvor - Narodni dom Maribor

Besedila: Davor Konjikušić, Marija Borovičkić

Urednik: Simon Žlahtič

Fotografije: Davor Konjikušić, Avtocesta

sobaZaGoste / GuestRoomMaribor je mednarodna umetniško-izobraževalna rezidenčna platforma, ki je bila 

v okviru zavoda Pekarna Magdalenske mreže Maribor vzpostavljena v letu 2011. Je eden redkih še obstoječih 

projektov zagnanih v času Evropske prestolnice kulture 2012, ki se je v tem obdobju nadgradil in afirmiral 

ter uspešno pridobiva mednarodni ugled z obsežno partnersko mrežo. Je tudi edini rezidenčni program v 

Sloveniji organiziran s strani nevladne organizacije, ki neprekinjeno deluje že 6 let. Rezidenca po navadi 

vključuje tri javne dogodke, MeetTheResident, InterestSafari in predstavitev končne produkcije (razstave).

Prelom:  Wedesignstuff  //  Oblikovanje: Brina Fekonja  //  tisk: Collegium Graphicum d.o.o., Ljubljana

Davor Konjikušić se trenutno 

ukvarja z raziskovanjem fenomena 

partizanske fotografije. V okviru 

umetniške rezidence SobaZaGoste/

GuestRoomMaribor bo v petek, 16. 2. 

ob 18.00 v baru Wetrinsky pripravil 

predavanje o temi in poteku njegove 

raziskave.

Partizanska fotografija

Otvoritev: petek, 9. 2. 2018, ob 19. uri.  Na ogled vsak delovni dan med 10. in 15. uro, možno tudi po dogovoru, (vetrinjski.

dvor@nd-mb.si). Razstavišče Vetrinjski, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. Vljudno vabljeni, vstop je prost! 

www.guestroommaribor.si
MAGDALENSKE MREŽE
PEKARNA

Petek, 16. 2. 2018 ob 18.00, Wetrinsky 

bar, Predavanje o partizanski 

fotografiji.

Petek, 23. 2. 2018 ob 18.00, 

Razstavišče Vetrinjski, Dopolnitev 

razstave Avtocesta, z deli nastalimi 

v času rezidenčnega bivanja v 

okviru programa SobaZaGoste/

GuestRoomMaribor.

napovedujemo

Raziskava (jugoslovanske) partizanske 

fotografije in socialnega gibanja bosta ponudili 

širši vpogled v vlogo fotografije, njen pomen 

in sisteme njegovega  izkoriščanja  v okviru 

jugoslovanskega narodnoosvobodilnega 

gibanja v drugi svetovni vojni. V kontekstu 

produkcije kulture je bila fotografija kot 

strategija upora večinoma uporabljena preko 

Fotografske službe in Agitpropa (Oddelek za 

agitacijo in propagando), katere glavna vloga 

je bila organizacija kulturnih manifestacij. 

Člani jugoslovanskega partizanskega gibanja 

so se izobraževali v uporabi kamer, njihove 

fotografije pa so bile uporabljene za razstave, 

ki so potekale celo v gozdu. Nekaj   del je 

uspešno služilo svojemu namenu tudi na 

krajih, ki so bili daleč od nekdanje Jugoslavije 

(npr. Fotografija »Mati in otrok« Žorža 

Skrigina, ki je bil član bivšega Foto kluba 

Zagreb). Zahvaljujoč dobro organiziranim 

kanalom je postala fotografija dostopna širši 

populaciji in tudi delavskemu razredu, ki so 

sami začeli s fotografiranjem . Fotografija je 

postala izredno pomembna komunikacijska 

vsebina za propagando in tudi za emancipa-

cijo, za ustvarjanje »novega sveta«, kot tudi 

element agitacije.


