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Elise Aspord

FREDERIK DE WILDE
Onstran komaj zaznavnega: 
Skrajno temna umetnost v 
temačnih časih

Bližnjica skozi zgodovino, kot uvod v to razstavo, precej nepričakovano 

razkrije obstoj povezave med jamsko črnino in nano črnino belgijskega 

umetnika Frederika De Wildeja (ki ga predstavljamo tukaj). »Nano slike«, ki 

jih tvorijo navpično razvrščene ogljikove nano cevi,1 so neke vrste umetniški 

sorodnik ogljika, ki ga najdemo v oglju in svinčnikih. Zavoljo tega so sodobni 

poskusi z barvo, ki jih izvaja Frederik De Wilde, neposredno povezani s 

prastarim načinom risanja.2 Čeprav je od prvih človeških bitij (v jami Lascaux 

v Franciji) do začetka enaindvajsetega stoletja minilo več sto tisoč let, se 

zdi, da evokativna moč te »zoglenele« barve ne usiha. Črnina je nenehna 

preobrazba.

1. Retinalna umetnost

»(Barve) so odsev abstrakcije, ki prevladuje v Naravi, odsev tega, kaj je umetno 

in kaj naravno, torej kaj spada k oblikam… Domena barv se pravzaprav 

razprostira na območju, razpetem med umetnostjo in znanostjo, med fiziko 

in psihologijo. To območje raziskuje meje, kjer se ideje zameglijo, območje, ki 

ga je lahko doseči, a nikoli s pomočjo analitičnih in eksperimentalnih metod.«3

1  Nanometer je meter, razdeljen na eno milijardo delov, oziroma če uporabimo drugo 
podobo, nanometer je »stotisočkrat manjši od lasu«. Umetnikovo besedilo, pismo, 
ponedeljek, 20. september 2010.
2  Pismo, 25. september 2010.
3  Manlio Brausatin in Louis Marin, Histoire des couleurs, Flammarion, 1999, str. 191.
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Črnina, kajti »vsaka reprezentacija barve je sprememba resničnosti«.4 Zlasti 

umetniki se radi poigravajo z resničnostjo in jo dodobra izkoristijo, da jo 

oponašajo ali se ji posmehujejo. Omenimo lahko Marka Rothka5 (1903–1970), 

Hansa Hartunga6 (1904–1989) Ada Reinhardta7 (1913–1967) ter seveda Pierra 

Soulagesa8 in njegov »onstran črnine« (»outre-noir«). V znanosti Talka vstopa 

v fizikovo mistično iskanje absolutne črnine oziroma »hiperčrnine«.

V umetnosti se De Wildejevo slikarstvo popolnoma ujema s tradicijo 

monokromatične črnine zadnjega stoletja. V tej kromatični radikalnosti je 

nekaj Maleviča, Rothka, Hartunga, Reinhardta… Tu je tudi isto stremljenje 

po preizpraševanju sveta slikarstva, po premikanju njegovih meja; tu se torej 

po zaslugi znanstvenega napredka9 premaknemo od pigmentov k neskončno 

majhnim in skrivnostnim atomom.

»Tako kot je atomska ura referenca za Čas, tako je to slikarstvo nova referenca 

za Črnino,« je zapisal umetnik.10

Uporabljeni material ima to posebno lastnost, da vsrka »skoraj vse žarke 

svetlobe,11 ki tako postane talka slikarstva…«.12 Frank Lebas13 poudarja, da 

je »bolj črno od črnine« nujno nekaj, kar presega svetlobne pojave. Zastavlja 

4  V primerjavi z očesom je človeško uho mnogo zanesljivejše orodje; sposobno je 
razlikovati med zvoki z zelo podobno valovno dolžino. Naše oči vidijo le tri različne barve 
(in njihove kombinacije), naša ušesa pa razločijo na tisoče različnih zvokov (»barv«). Alain 
Riazuelo, pismo, 21. september 2010.
5  Rothka je omenil Frederik De Wilde.
6  »Njegova zgodnja dela tvorijo vrtinci črnega črnila, ki jih je narisal z zaprtimi očmi in ki 
naj bi potešili njegovo tesnobo.« http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Hartung.
7  Reinhardta je omenil Frederik De Wilde.
8  Cf. »L’Art contemporain 3/5: Pierre Soulages et l’abstraction«, francoska radijska 
oddaja, France Culture, 22. september 2010. Po Centru Georgesa Pompidouja (kjer je bila 
na ogled od 14. oktobra 2009 do 8. marca 2010) se je razstava Pierra Soulagesa ob njegovi 
devetdesetletnici preselila v berlinski muzej Martin-Gropius-Bau (od 2. oktobra 2010 do 17. 
januarja 2011).
9  Ta izraz je tu seveda uporabljen v kritičnem smislu. Cf. dela filozofov znanosti in 
tehnologije.
10  http://www.rtbf.be/info/economie/
un-artiste-bruxellois-cree-une-premiere-mondiale-avec-le-tableau-hostage-175669.
11  Vidna in infrardeča svetloba. Ta material je »tridesetkrat temnejši od ogljika, kar 
mu omogoča, da vsrka 99,9% svetlobe, ki jo prejme«. http://fr.wikipedia.org/wiki/
Nanotube_de_carbone.
12  Dominique Moulon, Images Magazine, september 2010.
13  Raziskovalec na področju jezikoslovja, Univerza v Clermont-Ferrandu.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Hartung
http://www.rtbf.be/info/economie/un-artiste-bruxellois-cree-une-premiere-mondiale-avec-le-tableau-hostage-175669
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotube_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotube_de_carbone
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Frederik De Wilde
Nano črni material
(vzorec prototipa)
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se torej vprašanje, ali je tema postala vidna.14 Na tej točki pa se pojavi 

nenavaden paradoks. Iz niča ne moreš ničesar ustvariti. Umetnik mora 

dodati nekaj, kar bo potemnilo črnino. »Da bi videli nič, moramo vanj nujno 

nekaj vstaviti.« Mar ni to nekaj posebnega, sprašuje in se čudi Stéphane 

Troiscarré.15

2. Nano umetnost

To delo je plod tesnega sodelovanja med znanstveniki16 in umetnikom, je 

rezultat znanosti (in umetnosti) v nastajanju.17 Blizu je delu, ki ga je vpeljal 

francoski umetnik Yves Klein v sodelovanju s kemiki, ko so v petdesetih in 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja razvili Kleinovo IKB modrino (International 

Klein Blue).18

Prvi koraki tega projekta, ki jih odkrivamo tukaj, so le začetek umetniškega 

gibanja, o katerem umetnik meni, da bo postalo obetavno.19 Rezultat bi lahko 

bilo ogromno umetniško delo (denimo predmet velikosti 4x4 metre), ki bi 

lebdelo v zraku kot »aerostatične skulpture [Yvesa Kleina20], izdelane iz tisoč 

in enega modrega balona« leta 1957. Vsak predmet ali kip, prekrit s »takšnim 

materialom, bi zgolj razkril svojo obliko, ne glede na to, kakšna svetloba bi 

bila uporabljena«.21 Takšna vizualna enigma bi obiskovalca gotovo spomnila 

na Kubrickov film 2001: Odiseja v vesolju (1968),22 v katerem se pojavi gladek 

črn monolit, »o katerem ne vemo, ali je zares delo človeških rok pozabljene 

14  Talka je kot modrina, kot jo je videl Claudel, »tema, ki je postala vidna«. Navedeno v: 
Nicolas Charlet, Yves Klein, Adam Biro, 2000, str. 68.
15  Intervju, 25. marec 2011. Cf. Elise Aspord, »De l’au-dela` vers l’infini du noir: Hostage 
(Otage, 2010), la peinture la plus noire au monde«, v: Eric Agbessi (ured.), Le noir, couleur 
dangereuse ou transgressive?, 2. zvezek, Le Manuscrit, Pariz, november 2011, str. 263.
16  Univerza Rice v Houstonu, Teksas, Združene države Amerike (prva univerza in ena 
najpomembnejših ustanov na področju nanotehnoloških raziskav) in Belgijska univerza v 
Hasseltu.
17  Takšne so raziskave v računalništvu (umetno življenje in umetna inteligenca) robotiki, 
genetiki… Cf. Elise Aspord, Art (l’) Evolutif et comportemental, disertacija, Univerza v Parizu 
X: Nanterre, 2007 (neobjavljeno).
18  Umetnikovo besedilo, pismo, op. cit.
19  Obstaja v merilu, ki je manjše od nanometra: pico, femto, atto. Intervju, op. cit.
20  »Jutri bo človek v stanju levitacije, v stanju popolne fizične in duhovne svobode.« Yves 
Klein. »Du vertige au prestige (1957–1959)«, Dimanche, le journal d’un seul jour, festival 
avantgardne umetnosti, Pariz, 27. november, 1960. Navedeno v: Charlet, op. cit., str. 76.
21  Frederik De Wilde. Intervju po skypu, op. cit. Komentar je obravnavan v: Moulon, op. cit.
22  Film je omenil Frederik De Wilde.
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civilizacije ali pa ga je ustvaril bog«.23

Frederik De Wilde se udejstvuje tudi v tako imenovani estetiki praznine,24 ki 

je nasprotje popolne medijske pokritosti in fascinacije naših modernih družb 

z večzaslonskimi, veččutnimi inštalacijami… Praznina, ki je – paradoksalno 

– polna snovi, ki je s prostim očesom ne vidimo, in ki je zato skrivnostna.

3. Post-sublimnost

Nanotehnologije (nanotech), ki na začetku enaindvajsetega stoletja zastopajo 

»šesti tehnološki val«,25 segajo do osnovnih temeljev vseh umetniških praks, 

saj spreminjajo naše zaznavanje in dojemanje resničnosti: Kaj je resničnost? 

Kaj je umetnost? Kaj je snov?

V delih Anisha Kapoorja – ki jih Frederik De Wilde pogosto omenja – 

»dojemanje javnosti prispeva k nastanku končnega dela«.26 Koncept »ne-

predmeta« (2008) – kot ga je razvil britanski umetnik indijskega rodu – 

poseže v tvoje življenje šele takrat, ko v notranjosti opaziš svoj odsev.27 To 

je »nova sublimnost«, ki upošteva vse neotipljive dogodke (fizične in psihične/

psihološke), ki nastajajo med gledalcem in sliko. Vse to opredeljuje umetniški 

predmet. »Umetniško delo je orodje, ki v tebi ustvarja proces zaznavanja in te 

sili, da se sprašuješ o svoji sposobnosti zaznavanja /…/ tudi onstran snovnosti 

stvari obstaja resničnost.«28

4. Črnina: izmuzljiva barva

Čeprav sta povezani, med predstavo o barvi in vtisom, ki ga naredi slednja, 

obstaja fenomenološka razlika (ki je v skladu s posameznikovo kulturo).29 

Beseda »črno« oziroma »črnina« se vedno nanaša na nekaj, kar nam uide, 

23  Claude Fischler, »O.C.N.I. Objets Comestibles Non Identifiés«, v: Elie Théofilakis (ured.), 
Modernes et apree`s?: Les immatériaux, Pariz, Autrement, 1985, str. 80. Navedeno v: 
Aspord, op. cit., 2007, str. 146.
24  Cf. Aspord, op. cit., 2011, str. 256–258 (komentarji Mauricea Benayouna).
25  Peti val je računalništvo.
26  Komentarji Jeana De Loisyja o Monumenti 2011 in delu Anisha Kapoorja, »Leviathan«, 7. 
junij 2011, France Culture.
27  Ibid.
28  Ibid.
29  Troiscarré, op. cit., 2011.
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kar se nam izmuzne, ko se približamo; takšne so denimo največje fizikalne 

skrivnosti, kot sta črna luknja in črna energija. Ta vrsta obrnjene težnosti, ki 

potisne nazaj vse elemente, ki se približajo in ki tvorijo tri četrtine vesolja, 

je bila pred nedavnim na naslovnicah mnogih časnikov. Pojavlja se v delu 

astrofizikov Saula Perlmutterja, Briana Schmidta in Adama Riessa, ki 

preučujejo »pospeševanje in širjenje vesolja« (4. oktober 2011), za kar so letos 

prejeli Nobelovo nagrado za fiziko. Temo zasledimo tudi v Vojni zvezd, v obliki 

»temne plati sile«, kjer hoče človek s svojo neskončno močjo vladati svetu. 

Črnina v tem slikarstvu je včasih tudi odsev mračnih zadev tehnoznanosti: 

črne znanosti, črne magije…30

5. Sklep

Frederik De Wilde in njegova skrivnostna nano črnina vabita gledalca, 

naj znova izkusi »črni šok«, ki ga opisujejo psiho-diagnostiki.31 Ta šok, ki 

30  Cf. Aspord, 2011, str. 264–265.
31  Cf. Rorschachov preizkus.

Frederik De Wilde
Hostage
Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2011
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je navzoč/predstavljen v tej razstavi, ima različne posledice. Po eni strani 

umetnik razgrinja neraziskano plat slikarstva, po drugi strani pa proces 

omogoči laboratorijskim asistentom, da predstavijo svoje raziskave (ki 

pogosto sprožajo kontroverzne razprave). Z razstavljenimi objekti se 

razstava skuša lotiti sveta znanosti – vzporednega in mogočnega sveta. 

»Vsi postajamo epistemologi,« pravi francoski filozof Michel Serres.32 

Sposobni smo si zastavljati vprašanja o nastopu in posledicah tehničnih 

strok in znanosti. »Materializacija je socializacija,« pravi francoski sociolog, 

antropolog in filozof Bruno Latour. Dopustimo si upanje, da bo ta vstop v 

nano črno snov postal življenjsko dejstvo in da bo prišel v osrčje debate o 

»znanstvenih humanističnih vedah«.33

32  Radijsko poročilo »France Info«, 8. maj 2011.
33  Ime pariške raziskovalne skupine. Bruno Latour je član te skupine. Cf. Bruno Latour, 
Cogitamus: »six lettres sur les humanités scientifiques«, La Découverte, Pariz, 2010.
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