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Domenico Quaranta

TROIKA
Poleti 2007 so trije umetniki, ki živijo v Ljubljani, Emil Hrvatin, Davide Grassi 

in Žiga Kariž, svoje ime spremenili v »Janez Janša«, ime slovenskega premierja 

in vodje SDS (Slovenska demokratska stranka).1

Uvodna izjava iz besedila umetnostne kritičarke Amelie Jones se v podobni 

obliki pojavlja v malodane vsakem eseju, recenziji ali razstavnem besedilu, 

napisanem od tedaj o delu treh ustvarjalcev, znanih pod imenom Janez Janša. 

Ko razmišljamo o njihovih umetniških karierah, se zdi, da ne moremo prezreti 

tega posebnega biografskega dogodka. Prav tako ga je zelo težko razumeti kot 

kar koli drugega kot umetniški projekt, čeprav ustvarjalci nenehno ponavljajo, 

da je bila sprememba imena »intimna, osebna odločitev, ki je ni potrebno 

javno argumentirati«.2

A vzemimo jih resno. Domnevajmo, da so se trije posamezniki iz Slovenije v 

nekem trenutku odločili, da v svojem življenju potrebujejo veliko spremembo. 

Svoje stare identitete so želeli pustiti za sabo in začeti s povsem novimi. 

Vzpostaviti so želeli težavno situacijo, začeti novo življenje v tej situaciji in 

analizirati njene posledice za svoje življenje in delo.

Seveda obstaja mnogo načinov, kako to storiti. Nekateri ljudje se preselijo v 

drugo državo. Drugi spremenijo spol. Omenjeni trije slovenski umetniki pa so 

se odločili, da se včlanijo v stranko, s katere ideologijo se menda niso strinjali, 

in privzamejo ime njenega vodje. Odločili so se, da postanejo Janez Janša.

1  Amelia Jones, »Naming Power and the Power of the Name: Janez Janša Performs the 
Political in/for the Art World«, v: VVAA, Name Readymade, Moderna galerija, Ljubljana 
2008, str. 33.
2  Blaž Lukan, »Projekt Janez Janša«, Amfiteater, 1,1 (2008), str. 71.
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To je bila popolna preobrazba, ni pa vključevala odpovedi lastnim umetniškim 

identitetam. Še naprej so ustvarjali umetniška dela, tako vsak zase kakor tudi 

skupaj. Večina del – zlasti tista, ki so jih ustvarili skupaj – je močno povezana z 

njihovo novo identiteto ali pa z vprašanjem, kaj sploh pomeni imeti identiteto 

v dobi biopolitike. Zato jih je mogoče opisati kot »dokumentiranje umetnosti«, 

kot o tem razpravlja Boris Groys v Moči umetnosti (Art Power):

Za tiste, ki se ne posvečajo produkciji umetniških del, ampak produkciji 

umetniških dokumentov, je umetnost istovetna z življenjem, ker je življenje 

v svojem bistvu čista aktivnost, ki ne vodi h končnemu rezultatu. […] 

[Umetniško dokumentiranje je] poskus, kako uporabiti umetniške medije 

znotraj umetniškega prostora, da se nanašajo na življenje samo, se pravi na 

čisto aktivnost, čisto prakso, umetniško življenje, ne da bi ga na neki način 

predstavljali neposredno. Umetnost s tem postane življenjska oblika, medtem 

ko umetniško delo postane neumetnost, golo dokumentiranje te življenjske 

oblike. Lahko bi tudi dejali, da umetnost s tem postane biopolitična, ker začne 

uporabljati umetniška sredstva za produkcijo in dokumentiranje življenja kot 

čiste aktivnosti. Umetniška dokumentacija kot oblika umetnosti se dejansko 

lahko razvije le v razmerah današnje biopolitične dobe, v kateri je življenje 

samo postalo predmet tehnične in umetniške intervencije.3

3  Boris Groys, »Od umetniškega dela k umetniškemu dokumentu«, Likovne besede št. 67-
68, 2004, str. 40–41.

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
70434582 (Članska izkaznica SDS), 2007

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
70434566 (Članska izkaznica SDS), 2007
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Ta obsežni citat ustrezno oriše konceptualni okvir, znotraj katerega lahko 

interpretiramo tako spremembo imena kakor tudi dela, ki so jih v letih po 

spremembi ustvarili Janša, Janša in Janša. Sprememba imena ni umetniški 

projekt, temveč dogodek v umetniškem življenju (»za nas ni meja med našim 

delom, našo umetnostjo in našimi življenji«);4 umetniška dela, povezana s 

spremembo imena, niso dokumentacija performansa, temveč dokumentacija 

življenja kot čiste aktivnosti.

Troika

Prevladujoči medij moderne biopolitike je tako birokratsko in tehnološko 

dokumentiranje.5

Po spremembi imena so Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša uporabljali 

različne strategije »umetniškega dokumentiranja«: nastopali so v javnosti 

in se pri tem včasih osredotočili na dejanje podpisovanja; razstavljali 

so dokumentacijo, povezano s spremembo imena, vključno z osebnimi 

izkaznicami, potnimi listi, strankarskimi članskimi izkaznicami in kreditnimi 

karticami; in spominjali so se zgodbe o spremembi imena, dokumentirali 

4  Kot je navedeno v pismu, ki so ga ustvarjalci takoj po spremembi imena naslovili na 
Janeza Janšo in ki je objavljeno v: VVAA, Name Readymade, Moderna galerija, Ljubljana 
2008, str. 9.
5  Boris Groys, »Od umetniškega dela k umetniškemu dokumentu«, Likovne besede št. 67-
68, 2004, str. 41.

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
70434567 (Članska izkaznica SDS), 2007
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dogodke in reakcije javnosti ter vključevali občinstvo v javno razpravo. Dela, 

ki so nastala v tem procesu, se ujemajo z Groysovim pojmom umetniškega 

dokumentiranja in ga hkrati izpodbijajo. Po eni strani jih je mogoče razumeti 

kot dokumentiranje življenja treh Janš v novih okoliščinah, ki jih je vzpostavila 

sprememba imena. Po drugi strani večina del daleč presega to zelo preprosto 

raven. Groys v svojem eseju pojasnjuje, da je umetniško dokumentiranje 

običajno predstavljeno v razstavnih prostorih v obliki instalacij. Večina del 

Janše, Janše in Janše sodi v različne kategorije medijske klasifikacije: to so 

performansi (ki so bili dokumentirani in kasneje predstavljeni v institucijah v 

obliki instalacij), knjige, filmi in celo slikarska dela. Poleg tega so se nekatera 

razvila v življenjske dogodke; ta dela so torej več kot le dokumentacija življenja 

Janš, kajti nanj tudi vplivajo na način, ki ga Groysov model ne upošteva.

Paradoksalno pa je, da so dela, ki se najbolj izmikajo Groysovemu modelu, dela, 

ki uporabljajo ravno tisto »birokratsko in tehnološko dokumentiranje«, ki ga 

Groys opisuje kot »prevladujoči medij moderne biopolitike«: osebne izkaznice, 

potni listi, kreditne kartice. Po Groysovem mnenju ima dokumentacija, ko 

je predstavljena v obliki instalacije, zgolj pripovedno funkcijo: pripoveduje 

zgodbo, a ne s pomočjo avtorske pripovedi, temveč s pomočjo bežnega 

gradiva, povezanega z zgodbo. 

A če bi bila funkcija uradnih dokumentov Janše, Janše in Janše v kontekstu 

umetniške instalacije zgolj pripovedna, bi jih zlahka prikazali v obliki reprodukcij, 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
008868879 (Osebna izkaznica), 2007

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
002359725 (Osebna izkaznica), 2007
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bodisi kot slabe fotokopije bodisi visokokakovostne fotografije. Ustvarjalci pa so 

se namesto tega odločili, da jih predstavijo kot originalne, veljavne dokumente, 

in s tem zavestno sprejeli niz s tem povezanih tveganj: krajo identitete, izgubo 

denarja, škodo in celo tožbo zaradi zlorabe dokumentov in malomarnega 

ravnanja z njimi. Zato pozabljamo, da pripovedujejo zgodbo, in to poudarja 

njihov negotovi status umetniških del. S čim se torej soočamo, ko Troiko (2013), 

na primer, srečamo na razstavi? Seveda pripoveduje zgodbo – zgodbo, ki bi jo 

lahko z uporabo reprodukcij namesto originalov povedali ravno tako dobro, če 

ne celo bolje, kar zadeva možnost prikaza. Če umetniki razstavljajo originale 

in jih zato začasno vzamejo iz svojih denarnic, nam verjetno hočejo povedati 

nekaj več. Natančneje, hočejo nas prisiliti, da bi jih razumeli kot umetniška dela, 

in ne kot dokumentacijo umetnosti. Toda kakšna umetniška dela?

Uradni dokument je nekaj, kar izda javna ustanova ali zasebno podjetje 

na zahtevo imetnika. Imetnik ima le malo – ali pa sploh nič – nadzora nad 

tem, kaj dokument prikazuje: elemente, ki so povezani z ustanovo oziroma 

podjetjem (logotip, vodni žig, hologram, mikročip), nadzoruje ustanova 

oziroma podjetje, elementi, ki so povezani z imetnikom (ime in priimek, osebni 

podatki, fotografski portret), pa morajo biti karseda blizu realnosti – tako 

blizu, da jih štejemo za »resnico«. Med dokumenti, ki so vključeni v Troiko, 

je le eden, ki dopušča določeno prilagodljivost – kreditna kartica, na kateri 

je umetniško delo Janše, Janše in Janše uporabljeno kot slika za ozadje. K 

temu se bomo še vrnili. Na tej točki pa lahko zgolj opozorimo, da so uradni 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
002199341 (Osebna izkaznica), 2007
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dokumenti zelo kodificirani predmeti z bore malo prostora za prilagajanje in 

da so to funkcionalni predmeti. Njihova funkcija je potrjevanje nečesa: da se 

je Janez Janša – ko je bil še Emil Hrvatin, Davide Grassi ali Žiga Kariž – včlanil 

v SDS; da je Janez Janša slovenski državljan moškega spola, čigar videz se 

ujema z videzom moškega, upodobljenega na osebni izkaznici; da ima Janez 

Janša bančni račun pri banki NLB, kar mu omogoča, da je imetnik kreditne 

kartice; in tako naprej. Toda uradni dokumenti niso funkcionalni za zmeraj: 

imajo rok trajanja, po preteku pa jih je treba obnoviti; v nekaterih okoliščinah 

pa se uradne dokumente lahko tudi razveljavi.

Če povzamemo: uradni dokument je začasen funkcionalni predmet, ki ga 

prav za imetnika izdela nekdo drug (ustanova, podjetje). Janša, Janša in Janša 

kažejo te predmete v umetnostnem kontekstu. Torej, ali je to poseg v dolgo 

umetnostno tradicijo »najdenega predmeta«, readymadea? To se morda sliši 

kot privlačna hipoteza, toda obstaja več protiargumentov. Readymade je 

predvsem rezultat selekcije, izbire; ti predmeti pa niso bili izbrani: razstavljeni 

so kot nekaj, kar pomaga povedati zgodbo treh Janezov Janš v okviru obstoječe 

politične, pravne in ekonomske infrastrukture. Ko je izbran, readymade 

izgubi svojo funkcijo in postane predmet estetskega oziroma filozofskega 

raziskovanja; ti dokumenti pa so še vedno veljavni in funkcionalni predmeti, 

vsaj dokler jim ne poteče rok veljavnosti ali jih ne razveljavijo. Poleg tega 

readymade ni unikat ne kot množično proizveden, izdelan predmet ne kot 

umetniško delo. Ti dokumenti pa so unikati tako kot dokumenti kakor tudi 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
Triglav (Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša) na kreditni kartici MasterCard
serija Credits, 2013 -
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kot umetniška dela, čeprav so proizvedeni industrijsko s pomočjo šablone; 

osebne izkaznice ni mogoče reproducirati, ne da bi pri tem prekršili zakon, in 

umetniškega dela Troika ni mogoče spremeniti v umetniški multipel.

In končno se pri readymadeih izgubi tudi funkcionalnost zaradi takšnega ali 

drugačnega materialnega ali konceptualnega posega: izbiranja, razstavljanja, 

podpisovanja, vnovičnega poimenovanja, vnovičnega uokvirjanja, sestavljanja; 

za Troiko so dokumente izbrali (izmed drugih dokumentov), jih predstavili na 

steni v okvirju iz akrilnega stekla, v kontekstu instalacije z naslovom Troika, 

ki vključuje tudi video in stensko poslikavo in ki jo spremno besedilo potrjuje 

kot delo Janše, Janše in Janše; toda to ne zadošča za to, da bi ti dokumenti 

izgubili svoj funkcionalni status. Lahko so »tudi umetnost«, ne morejo pa 

biti »samo umetnost«, vsaj dokler jih nekdo drug – javni uradnik, pooblaščeni 

uslužbenec, ne pa ustvarjalec in nikakor ne kustos – ne odveže njihovega 

funkcionalnega statusa dokumentov.

Povedano drugače, rituali sveta umetnosti in njegovih uradnikov ne morejo 

spremeniti narave teh predmetov, ker to niso navadni predmeti; to so sveti 

predmeti, ki pripadajo nekemu drugemu, močnejšemu ritualu, ki ga nadzirajo 

drugi uradniki.

Soobstoj in občasno navzkrižje teh dveh ravni v delih Janše, Janše in Janše, ki 

temeljijo na uradnih dokumentih, nista stranski element prakse »umetniškega 
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dokumentiranja« v Groysovem smislu; sta natanko tisto, zaradi česar so ta 

dela nekaj več kot preprosta dokumentacija dogodka v živo. Dokler bodo 

obstajala kot veljavni dokumenti, bodo živa protislovja, dvoumni artefakti, 

ki lebdijo med sfero življenja in sfero umetnosti ter dokazujejo, da ni mogoče 

bivati v obeh kontekstih hkrati. Ko bo njihova veljavnost potekla, pa ne 

bodo izgubila statusa umetnin, temveč se bodo pridružila stabilnejšemu, 

običajnejšemu statusu umetniških del, statusu, ki ga imajo tako readymadei 

kakor tudi običajna dokumentacija umetnosti. Organi, ki so jih izdali, bodo 

izgubili oblast in nadzor nad njimi, zato bodo dela nared, da postanejo del 

muzejskih zbirk.

Credits

Ta status že imajo dokumenti, katerih rok veljavnosti je potekel oziroma 

ki so bili preklicani. Kratkoročna veljavnost je tudi osnova projekta Credits 

(2013), ki izkorišča pred nedavnim vpeljano možnost oblikovanja kreditnih 

kartic po meri uporabnika. Po eni strani je ustvarjalce pritegnila retorična 

raba konceptov, kot so svoboda, ustvarjalnost, osebnost, edinstvenost 

(»Naredite svojo kartico tako edinstveno, kot ste sami«), v oglasih, ki ponujajo 

te storitve. Po drugi strani umetnike privlači ogromen potencial, ki ga lahko 

ustvarijo soobstoj različnih označevalcev – njihovega imena, kodificiranih 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
Mojstrovina na kreditni kartici MasterCard 
serija Credits, 2013 -
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elementov kreditne kartice in podobe, ki jo izberejo za ozadje – in trenja 

med njimi, kadar so povezani v eno samo miniaturno podobo. Poleg tega 

projekt dvigne na novo raven tudi sodelovanje z ustanovami in podjetji ter 

njihovo sostorilstvo, zlasti kadar se podoba, ki jo želijo uporabiti kot ozadje 

na svojih kreditnih karticah, ne ujema z običajnim protokolom. In navsezadnje 

je delo Credits še ena plast raziskovanja dvojne narave teh »artefaktov«, 

njihove sposobnosti, da obstajajo v dveh različnih kontekstih. Kot ustvarjalci 

pojasnjujejo v opisu projekta:

Za banke so plačilne kartice sredstvo plačevanja, takoj ko se znajdejo v muzeju, 

pa začnejo funkcionirati kot umetniška dela. Tako kot za druge objekte, 

značilne za delo Janše, Janše in Janše, tudi za plačilne kartice velja, da je 

njihova umetniškost časovno omejena, saj z dnevom izteka veljavnosti niso 

več zanimive kot živi umetniški objekt (umetniškost teh predmetov je ravno v 

dvojnem statusu), ampak postanejo le muzejski eksponat, dokument nečesa, 

kar se je zgodilo, ostanek, relikt.6

In tako se vrnemo do izhodišča. Čeprav imajo kreditne kartice rok veljavnosti, 

ko naročiš novo, vezano na isti račun, prejšnjo deaktivirajo. Umetniki pravijo, da 

bi jo to moralo spremeniti v relikt, toda v resnici se to ne zgodi. Ko se soočamo 

s temi deli, v nas še vedno vzbujajo nelagodje, tako kot njihova navzočnost 

6  Glej opis projekta Credits, dostopen na spletnem naslovu http://janezjansa.si/credits/
index_slo.html.

http://janezjansa.si/credits/index_slo.html.
http://janezjansa.si/credits/index_slo.html.
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v galeriji ali muzeju – in nekoliko mučno nam bo celo tudi po tem, ko bo rok 

veljavnosti, natisnjen na njih, postal stvar preteklosti. Težko jih je videti kot 

»dokumente nečesa, kar se je že zgodilo«. Vrtnica je vrtnica in kreditna kartica 

je kreditna kartica, tudi po poteku veljavnosti. Kartica morda ne deluje več, 

toda na njej so še vedno simboli MasterCarda in Maestra z vso svojo »avro«. 

Kreditne kartice imajo ogromno simbolno moč. S tem ko jih postavljajo na 

ogled, umetniki kršijo pogodbo zaupanja, ki so jo sklenili s svojo banko, in 

skrunijo edino sveto stvar, ki se je še ohranila v naši brezbožni dobi: denar. 

Zato so celo po izteku roka veljavnosti kreditne kartice še dolgo zahrbtni, 

dvolični artefakti.

Po drugi strani pa delo Credits pomeni izziv za muzej kot prostor zaupanja, 

ki potrjuje umetniško vrednost umetnin in jo povečuje. Kot pravijo Janša, 

Janša in Janša:

V delu Credits sta na enako raven postavljeni dve instituciji zaupanja: banke 

ustvarjajo pogoje za proizvodnjo in proizvajajo plačilne kartice ter skrbijo 

za denar, ki je na računu teh kartic; muzej skrbi, da ima javnost dostop do 

predmetov, in obenem, da se tem predmetom nič ne zgodi. Umetniško delo 

niso bančne kartice same, ampak ravno vzporednost dvojnega zaupanja: 

Credits = zaupanje v banko + zaupanje v muzej.7

Zagozdena med dvema institucionalnima okviroma in dvema različnima 

sistemoma vrednot, serija Credits izpodkoplje oba, hkrati pa obema dolguje 

svoj obstoj kot tak. Kot so se spretno izrazili Janša, Janša in Janša v svojih 

zapiskih o kolateralni umetnosti, institucionalna kritika se je spremenila v 

institucionalno sostorilstvo.

7  Ibid.
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Sklep

[Ž]ivljenje spreminja življenjske situacije v delo. V tem smislu življenje postane 

delo […]. Vidimo dela, ki so nastala kot produkt okoliščin.8

Ko so spremenili ime, so Janša, Janša in Janša ustvarili razmere, ki jim 

omogočajo zabrisovanje mej med umetnostjo in življenjem do točke, od koder 

ni vrnitve. Odtlej je njihova umetnost posledica njihovih poskusov živeti lastna 

življenja karseda preprosto. Kot so opozorili v naslovu nedavne razstave,9 

to niso več »umetniška dela«, temveč zgolj »delo«: kontinuum, ki ga včasih 

ustvarjajo podjetja in ustanove kot odziv na njihova življenja, včasih pa nastaja 

z izločanjem in dokumentiranjem specifičnih epizod iz njihovega življenja. 

Kontinuum, ki obstaja, ker jim je ime Janez Janša.

8  Janez Janša, osebna komunikacija, 20. november 2013.
9  Samostojna razstava Delo (Rad/Work), Muzej moderne in sodobne umetnosti, Mali 
salon, Reka, 14. november–4. december 2013.
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