Danilo Jejčič
Triptih: Sinjeoka, Slepooka, Mačjeoka,
digitalna fotografija, 2019, 70 x 148 cm.
Z obrušenostjo časa zaznamovani Jejčičev fotografski triptih
je porodil grafit. Trije posnetki, trije »fotografski kloni« ženske
glave, v katero skorajda nezemeljsko pojavo je umetnik posegel
z vkomponiranjem oči (ali v primeru Slepooke »neoči«), so
neke vrste nadgrajeni portreti enega samega grafita, uzrtega v
zapuščeni stavbi. Tovrstna, sicer minimalna manipulacija je razprla
nove perspektive fotografiranega - vsaka znotraj popartistično
artikulirane trojice je na ta način identificirana kot posameznica.
Njihovo razločitev in individualizacijo poudarja tudi postavitev
znotraj temno začrtanega okvirja, spominjajočega na nekdaj črne
robove fotografij, namenjenih osebnim dokumentom. Izhajajoč
iz razumsko in estetsko domišljene zasnove je umetnik za
prezentacijo svoje fotografske alegorije uporabil število tri, število
popolnosti, število preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, s tem
pa objektom v specifični modrini podaril novo bivanje v času in
prostoru.

Galerija ZDSLU, Sekcija za video in medijsko umetnost ZDSLU, "ZAMISLI IN ZASNOVE",
tekst: Tanja Cigoj, Ljubljana, marec 2020.
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