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Jelka ŠutejAdamič: Zakaj se je projekt Mreže spet ustavil. Delo, Ljubljana, 29. 1. 1993.

RepovžErika: Prenos lastništva se vleče v nedogled. Republika, Ljubljana, 29. 1. 1993.

Kozinc Nina: Poldrugo leto skomín. Delo, Ljubljana, 16.2. 1993.

Sodržnik Janez: Neznosna počasnost!.Dnevnik, Ljubljana, 18. 2. 1992.

Brnič Mirko, Rožič Janko: Nepravilnosti natečajaza obnovo Metelkove. Sobotna

priloga Dela, Ljubljana, 1993.

RepovžErika: Kdo bo poravnal nastajajočoškodo. Republika, Ljubljana, februar /
1993.

RepovžErika: Spet o namembnosti vojašnic.Republika, Ljubljana, 3. 3. 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Ko je vse v rokah mesta. . Delo, Ljubljana, 3. 3. 1993.

Matoz Zdenko: Poslanci bodo spregovorili o usodi vojaškihobjektov. Delo, Ljubljana,
4. 3. 1993.

Bibič Bratko: Kasarne sem, kasarne tja, vojake noter, vojake ven. Republika,
Ljubljana, marec / 1993.

Ministrstvo za kulturo: Podpora za Metelkovo mrežo. Delo, Ljubljana, 7. 9. 1993.

Mreža zaseda Metelkovo. Delo, Ljubljana, 11. 9. 1993.

RepovžErika: Zasedba vojašnice.Republika, Ljubljana, 12. 9. 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Nekdanja vojašnicazasedena, mestna uprava dobila ultimat.

Delo, Ljubljana, 12. 9. 1993.

].Š.A.:Berlinski zid v Ljubljani je padel. Delo, Ljubljana, 13.9.1993.

Vidmar Marjan: O zasedbi vojašnicena Metelkovi. Slovenec, Ljubljana, 13. 9. 1993.

A.R.: Z Metelkove. Republika, Ljubljana, 13. 9. 1993.

Kališnik Grega: MZM: dost vas mamol. Slovenske novice, Ljubljana, 13. 9. 1993.

Lesničar - Pučko Tanja: Denar, ponorelih vladar. Dnevnik, Ljubljana, 13. 9. 1993.



ŠtefaničBogomir ml.: "Mreža za Metelkovo se ne vpleta v strankarske boje".
Slovenec, Ljubljana, 14. 9. 1993.

Mreža za Metelkove bi lahko postala model. Delo, Ljubljana, 14. 9. 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Ultimat, dan mestni vladi, se je iztekel. Delo, Ljubljana,
14. 9. 1993.

Lesničar - Pučko Tanja: Šepetna Metelkovi. Dnevnik, Ljubljana, 14. 9. 1993.

Kramaršič Jaša,Videmšek Boštjan:Mladost na Metelkovi. Mladina, Ljubljana,
14. 9. 1993.

Problem so lokalne oblasti. Republika, Ljubljana, 14. 9. 1993.

Ivačič Ivo: Na pragu nove afere?. Večer,Ljubljana, 14. 9. 1993.

Bauman Bojan: Spopad belih ovratnikov in usnjenih jaken. Večer,Maribor, 15. 9.

1993.

RepovžErika: Neprepričljivapojasnila mesta. Republika, Ljubljana, 15. 9. 1993.

Kozovinc Gregor: Metelkova, končno!. Republika, Ljubljana, 15. 9. 1993.

Mreža za Metelkovo. Slovenec, Ljubljana, 15. 9. 1993.

ŠlibarRomana: Popolna podpora MZM. Dnevnik, Ljubljana, 15. 9. 1993.

].P.: Marjan Vidmar ni povedal nič konkretnega. Delo, Ljubljana, 15. 9. 1993.

Matoz Zdenko, Šutej- Adamič Jelka: Nova podpora Mreži, stari očitki vladi. Delo,

Ljubljana, 16. 9. 1993.

RepovžErika: Zasedba Metelkove se nadaljuje z različnimi kulturnimi programi.
Republika, Ljubljana, 16. 9. 1993.

Horvat M.: Rušijo,niso zgradili. Vestnik, Murska Sobota, 16. 9. 1993.

Komisija za neodvisno produkcijo pri ministrstvu za kulturo: Mreža za Metelkove.

Slovenec, Ljubljana, 16. 9. 1993.

DH.: Mreža za Metelkovo brez elektrike in telefona. Slovenec, Ljubljana, 17. 9. 1993.

RepovžErika: "Iz objektov ne gremol". Republika, Ljubljana, 17. 9. 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Mrežovrgli iz električnegaomrežja.Delo, Ljubljana, 17. 9. 1993.



ŠutejAdamič Jelka: SkupščinaMreže bo upoštevalanova dejstva. Delo, Ljubljana,
17. 9. 1993.

Zadnikar Miha: Maxima moralia - Eseji o ljubezni in prijateljstvu. Razgledi,
Ljubljana, 17. 9. 1993.

Ljubljanski "bikerji" (fotoreportaža).Republika, Ljubljana, 17. 9. 1993.

MS.: Sto plodnih dni. Slovenske novice, Ljubljana, 17. 9. 1993.

VignjevićTomislav: Samoorganizirana umetnost. Razgledi, Ljubljana, 17. 9. 1993.

VogričH. Sonja: (P)tičkiprihajajo na dan. . Dnevnik, Ljubljana, 17. 9. 1993.

Lesjak Barbara, Velikonja Bojan: Ljubljančanio Mreži za Metelkovo (anketa).
Slovenec, Ljubljana, 18. 9. 1993.

Kolšek Peter: Izgubljene iluzije?. Sobotna priloga Dela, Ljubljana, 18. 9. 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Portret tedna - Marko Hren. Sobotna priloga Dela, Ljubljana,
18. 9. 1993.

RepovžErika: Na Metelkovi so ostali brez elektrike. Republika, Ljubljana, 18. 9. 1993.

VogričH. Sonja: Kaznivo "nasilništvo"?. Dnevnik, Ljubljana, 18. 9. 1993.

2.0.: Mreža lomi odpor. Arkzin, Zagreb, september / 1993.

ŠribarRenata: Na potezi je Mreža za Metelkovo. Republika, Ljubljana, 19. 9. 1993.

Kovačič Dimitrij: Šeenkrat o Metelkovi. Slovenec, Ljubljana, 20. 9. 1993.

Novak Drago: Mreža za Metelkovo. Delo, Ljubljana, 20. 9. 1993.

Kočar Blaž: Naj živi MzM. Delo, Ljubljana, 21. 9. 1993.

KapetanovičŽana:Eksplozija pozitivne energije. Iana, Ljubljana, 21. 9. 1993.

Kočar Blaž: Naj živi MzM. Slovenec, Ljubljana, 21.9.1993.

Podobe z Metelkove. Delo, Ljubljana, 21. 9. 1993.

Podobe z Metelkove. Delo, Ljubljana, 22. 9. 1993.

M.I.: O Metelkovi naj razpravlja tudi vlada. Slovenec, Ljubljana, 22. 9. 1993.



JP.: Mestna vlada ni naročila podiranja. Delo, Ljubljana, 22. 9. 1993.

G.K.: Metelkovci v boju proti bandi Štirih. Slovenske novice, Ljubljana, 22. 9. 1993.

RepovžErika: Minister Janez pa nič. ...Republika, Ljubljana, 22. 9. 1993.

VogričH. Sonja: V igro so stopile občine. Dnevnik, Ljubljana, 22. 9. 1993.

Forstnerič - HajnšekMelita: N espodobno povabilo Vladimirja Slejka. Večer,Maribor,
22. 9. 1993.

Hauser Tina: Mostar na Metelkovi. Tribuna, Ljubljana, 22. 9. 1993.

Zadnikar Miha - za MZM: "Naša zadnja luč je duh. ..". Dnevnik, Ljubljana, 22. 9. 1993.

1.2: Mreža za Metelkovo so je s silo k večjemuškodovala. Slovenec, Ljubljana,
22.9.1993.

Podobe z Metelkove. Delo, Ljubljana, 23. 9. 1993.

Podobe z Metelkove. Delo, Ljubljana, 24. 9. 1993.

V.V.: Vlada o dogodkih na Metelkovi. Delo, Ljubljana, 24. 9. 1993.

Dobrila Peter Tomaž: Protest na trgu svobode. Republika, Ljubljana, 24. 9. 1993.

V soboto opozorilni pohod Mreže. Delo, Ljubljana, 24. 9. 1993.

Tohočínski Otto: La La Amibeta in MatjažPikalo. Republika, Ljubljana, 24. 9. 1993.

Lesničar - Pučko Romana: Dost' gobcanja, hočemo stanovanja!. Dnevnik, Ljubljana,
24. 9. 1993.

Kramaršič Jaša:Poligon civilne družbe. Mladina, Ljubljana, 24. 9. 1993.

Vidmar Marjan: Nehvaležno garanje. Republika, Ljubljana, 24. 9. 1993.

ER.: Od včerajna Metelkovi tudi brez vode. Republika, Ljubljana, 24. 9. 1993.

To ni Sarajevo, to je zgodba iz Ljubljane. Sobotna priloga Večera,Maribor, 25. 9. 1993.

Kovačič Dimitrij: Mreža za Metelkovo bi lahko postala model. Sobotna priloga Dela,

Ljubljana, 25. 9. 1993.

VS.: M'ZIN. . Republika, Ljubljana, 25. 9. 1993.



Kos Drago: Mehaniki na Magistratu. Sobotna priloga Dela, Ljubljana, 25. 9. 1993.

Močnik Rastko: Pouk ob svečah. Dnevnik, Ljubljana, 25. 9. 1993.

Skitek Dušan: Išče se pravna država. Sobotna priloga Dela, Ljubljana, 25. 9. 1993.

A.C.: Jutranja higiena pred Magistratom. Delo, Ljubljana, 25. 9. 1993.

Kovačič Dimitrij: Mreža za Metelkovo bi lahko postala model. Sobotna priloga Dela,

Ljubljana, 25. 9. 1993.

RepovžErika: Pilat si je bil umil roke, mladi Metelkovci pa so si umili noge.

Republika, Ljubljana, 25. 9. 1993.

Su'jačićNebojša:Odbačeni zauzeli ljubljansku kasarnu. Vijesnik, Zagreb, 26. 9. 1993.

Gantar Pavel: Kaj se je in kaj se bo zgodilo s civilno družbo?. Republika, Ljubljana,
26. 9. 1993.

ER.: Boj za kulturniške prostore v nekdanji vojašnicise je nadaljeval [...]. Republika,
Ljubljana, 26. 9. 1993.

Seraval Dario: »Obkoli in uničil«,Dnevnik, Ljubljana, 27. 9. 1993.

Lokar Sonja: Protestiram!. Slovenec, Ljubljana, 27. 9. 1993.

Dvakrat toženo mesto. Dnevnik, Ljubljana, 28. 9. 1993.

Megla Maja: Konec Zgodovine. Mladina, Ljubljana, 28. 9. 1993.

Križnar Polona: VW 1933/ 93 - Performance... Mladina, Ljubljana, 28. 9. 1993.

Kozinc Nina: Berlin prišelv Ljubljano. Dnevnik, Ljubljana, 28. 9. 1993.

Podobe z Metelkove. Delo, Ljubljana, 28. 9. 1993.

Zadnjkar Miha: Odgovor vladarjem in gospodarjem Ljubljane. Sobotna priloga Dela,

Ljubljana, 28. 9. 1993.

Hren Marko: O duhu sodelovanja. Republika, Ljubljana, 28. 9. 1993.

Kovačič Dimitrij: Značilnol. Slovenec, Ljubljana, 28. 9. 1993.

Vsaj do 5.0ktobra še brez elektrike. Dnevnik, Ljubljana, 29. 9. 1993.

Pelhan Sergij: Izjava. Slovenec, Ljubljana, 28. 9. 1993.



Vladna podpora Mreži za Metelkovo. Dnevnik, Ljubljana, 29. 9. 1993.

Kladnik Darinka: Kaj občine,mesto, republika?. Dnevnik, Ljubljana, 29. 9. 1993.

Podobe z Metelkove. Delo, Ljubljana, 29. 9. 1993.

Ocvirk Vasja: Metelkova ni zgolj političnislučaj.Nova doba, Celje, 29. 9. 1993.

Festival solidarnosti na Metelkovi. Republika, Ljubljana, 30. 9. 1993.

Ribičič Ciril, Pečan Breda, Pavlica Miloš,Kožuh - Novak Mateja: Kaj lahko stori vlada

v zvezi z Metelkovo?. Delavska enotnost, Ljubljana, 30. 9. 1993.

Mestni svet NDS Ljubljana - odbori NDS ljubljanskih občin: Izjava za občila.

Slovenec, Ljubljana, 30. 9. 1993.

Hladnik - Milharčič Ervin: Zadnja postaja osemdesetih. Mladina, september / 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Razgrajačidelajo Mreži slabo uslugo. Delo, Ljubljana, 1. 10. 1993.

Pajk Milan: Politizacija fotografije. Razgledi, Ljubljana, 1. 10. 1993.

Podpora Metelkovi. Republika, Ljubljana, 1. 10. 1993.

Drapal Andrej: Rodos je blizu, treba bo skočiti. Razgledi, Ljubljana, 1. 10. 1993.

Muršič Rajko: Metelkova med trgom in socializmom. Katedra, 1.10.1993.

Muzek Vili: Dogodki, ki so pretresli javnost. Katedra, 1.10.1993.

Hedl Dušan: Bilo kuda Mreža svuda. Katedra, 1. 10. 1993.

].Š.A.:Metelkova - kulturni center ali leglo zla?. Delo, Ljubljana, 1. 10. 1993.

Tozon Mojmir: Točno opoldne. Republika, Ljubljana, 1. 10. 1993.

Crnkovič Marko: Ne, ker.. ., ali ja, čeprav...? Razgledi, Ljubljana, 1. 10. 1993.

Rotar Ciril: Protestiram 2. Slovenec, Ljubljana, 2. 10. 1993.

Ovadb (še)ni bilo. Dnevnik, Ljubljana, 2. 10. 1993.

RepovžErika: Razvejana kulturna dejavnost na Metelkovi. Republika, Ljubljana,
2. 10. 1993.



D. Jeffs, Kozinc Nina, Zadnikar Miha: Izjava. Sobotna priloga Dela, Ljubljana,
4. 10. 1993.

Festival solidarnosti na Metelkovi. Republika, Ljubljana, 5. 10. 1993.

Virant Lexy: Omreži naj vas Metelkova. Mladina, Ljubljana, 5. 10. 1993.

Money for something. Mladina, Ljubljana, 5. 10. 1993.

Jožek:Gospa Julčio Metelkovi (humoreska). Slovenec, Ljubljana, 5. 10. 1993.

Mreža o Mreži. Dnevnik, Ljubljana, 6. 10. 1993.

O elektriki v nekaj dneh. Dnevnik, Ljubljana, 6. 10. 1993.

Mestni svet NDS Ljubljana: Izjava. Delo, Ljubljana, 6. 10. 1993.

Kladnik Darinka: Po vzorcu Metelkove. Dnevnik, Ljubljana, 7. 10. 1993.

MegličAndrej: Zavijanje v celofan. Republika, Ljubljana, 7. 10. 1993.

Fajdiga Pavel: Sorosev center za sodobne umetnosti. Slovenec, Ljubljana, 8. 10. 1993.

Sedej Ivan: Dan Svetega Valentina ali noč zombijev na Metelkovi. Slovenec - sobotna

branja, Ljubljana, 9. 10. 1993.

VogrićH. Sonja: Zatirajo, zatreti ne morejo!. Dnevnik, Ljubljana, 9. 10. 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Anti nazi projekt proti nestrpnostim. Delo, Ljubljana, 9. 10. 1993.

Gazdić Sašo:Mreža za Metelkovo bi lahko postala model. Sobotna priloga Dela,

Ljubljana, 9. 10. 1993.

E.R.: Projekt mladih proti nacionalistični norosti. Republika, Ljubljana, 10. 10. 1993.

Pogorevc Petra: Novo okno za slovensko umetnost. Dnevnik, Ljubljana, 11. 10. 1993.

Mladina za Metelkovo. Mladina, Ljubljana, 12. 10. 1993.

Kozinc Nina: Spuščanjemegle, ampak slovenske. Delo, Ljubljana, 12. 10. 1993.

GregoričEdo: Časise spreminjajo. Slovenec, Ljubljana, 12. 10. 1993.

Jarc Margareta: Ševeliko problemov. Republika, Ljubljana, 13. 10. 1993.



Karneža Biserka: Mreži za Metelkovo ni bilo nič obljubljenol. Slovenec, Ljubljana,
13. 10. 1993.

Lamovšek German: Narobe svet tostran Alp. Delo, Ljubljana, 13. 10. 1993.

Horvat Marjan: Županpremog, Predsednik pa trak. Vestnik, Murska Sobota, 14. 10.

1993.

STA: Mreža bo vztrajala na Metelkovi. Republika, Ljubljana, 14. 10. 1993.

RepovžErika: Mesto taktizira. Delo, Ljubljana, 15. 10. 1993.

Mestni svet NDS Ljubljana - odbori NDS ljubljanskih občin: Kriminalno dejanje.
Dnevnik, Ljubljana, 15. 10. 1993.

V.K.: "Svetloba" na Metelkovi. Republika, Ljubljana, 16. 10. 1993.

Korljan Antiša: Na Metelkovi spet elektrika. Republika, Ljubljana, 16. 10. 1993.

PušenjakDejan: SKD svetuje pregled vse alternative na Metelkovi. Delo, Ljubljana,
16. 10. 1993.

Metelkova z elektriko. Dnevnik, Ljubljana, 16.10.1993.

Kranjc Janez: Pozabljena latinščina. PP, Ljubljana. 28. 10. 1993.

Omreži naj vas Metelkova. Mladina, Ljubljana, 2. 11. 1993.

ZagoričnikFranci: Mreži za Metelkovo. Gorenjski glas, 5. 11. 1993.

Jenull Hinko: Pozabljena latinščina,odmevi. PP, Ljubljana. 25. 11. 1993.

ČosičVuk: Metelkova še vedno jaha. Dnevnik, Ljubljana, 29. 11. 1993.

ŠutejAdamič Jelka: Tema in mraz. Delo, Ljubljana, 6. 12. 1993.

Turk Boštjan:Brez Vidmarja s paradoksom. Delo, Ljubljana, 11. 12. 1993.

Z.M.: O Metelkovi niso rekli nobene. Delo, Ljubljana, 17. 12. 1993.
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Zakaj se je projekt
Mrežespet ustavil
Odgovore so skušali...poiskati 'na tiskovni konferenci predstavniki
Mreže za Metelkovo, a bili so' »glasvpijočega
V galeriji_Škuc na Starem trgu so včerajpredstavniki Mreže za

Metelkovo pripravili tiskovno konferenco, saj so se po'dvoinpollet-
nih prizadevanjih za pridobitev prostorov (v končni fazi 5000 kva-

dratnih metrov) v izpraznjenih vojaškihobjektih na_ Metelkovi

ponovno znašli na mrtvi točki. Kljub nešt'etimnačelnim soglasjem in

nekaterim podpisanim dokumentom, ki so bili njim v prid, prostori
še vedno samevajo. Žal ni bilopredstavnikov tistih institucij, bi

znale odgovoriti zakaj.
Pavle Gantar je uvodoma izpo-

stavil osnovno dilemo - vprašanje
prenosa objekta. Stališča'MzM, ki

so bila že večkrat predstavljena, so

namreč,da vojaškiobjekti ne sodi-

jo v mesto 02. njegovo središče,
strinjajo se s tem. da dobi določen
del objektov šolstvo,vsi ostali ob-

jekti pa naj se vrnejo prejšnjim
lastnikom. Kakor je dejal. »catch
ni formalen, ampak je vsebinske

narave«. Ker MzM ni državna in-

stitucija, ampak pobuda državlja-
nov, jih ne morejo obravnavati na

isti način kot na primer šole. Pre-

puščeniso`torej lokalnim intere-

som. v tem primeru mestu Ljublja-
na in občini Center. Ker predstav-
nikov mestnih oblasti na tiskovni

konferenci ni bilo. 0 jih pokli-
uli po telefonu. Namesto pred-
sednika IS skupščinemesta Ljub-
ljane Marjana Vidmarja nam je
dal izjavo njihov predstavnik za

stike z javnostjo Andrej Meglič:
»Na tiskovno' konferenco nümo

bili povabljeni, če bi bili, bi goto-
vo nekdo od nas prišel.«V galeri-
ji Škucpa je Bratko Bibič med

drugim povedal, da imajo
z mestnimi oblastmi slabe izkuš-
nje. Lani so se skušali večkrat
sestati z Marjanom Vidmarjem,
a jih ni sprejel.

Miran Bogataj z ministrstva
za obrambo pa je dejal, da nji-
hovo ministrstvo vvzvezi 1 Me-
telkovo že'od novembra 1991
nima interesov. Upoštevajokri-

terije. po katerih mora ministr-
stvo. pri tovrstni problematiki
sodelovati z lokalnimi oblastmi
in jim ne sme kakorkoli vsilje-
vati svojih predlogov. Tako tudi
ni bil sprejemljiv predlog mini-
strstva za kulturo, da naj se del

objektov dodeli Mreži. Trenut-
no se dogovarjajo z mestom

Ljubljana za predaja enega dela
Metelkove IS mestu in do kon-
ca tedna bo zaključenatudi sod-

na cenitev teh objektov. Še en-

krat je poudaril, da upoštevajo
lokalne interese.

l

Borut Brumen, predstavnik
lNDOK Mreže za Metelkovo, je
dejal. da z načelnimi podporami
ne morejo biti' več zadovoljni.
Z vsakim letom propade 18 od-

stotkov hiše, ki je starejšaod 50

let. Pri zavlačcvanjugre po nje-
govem mnenju` za klasičen pri-
mer špekulacije.Eerpska mc-

sta se med seboj mede tudi po-
infrastrukturi in po tem; koliko

prostora v svojih središčih name-

njajo neodvisni umetniški pro-

dukciji. Urša Geršak, predstav-
nica Open Society Funda je
omenila. da imajo sredstva za

vzdrževanjeprostora. 0 denar-

nih vprašanjihpa je govoril tudi

Zorko Škvor,član iz'vršnegaod-

bora MzM, ki je dejal, da bo del

dejavnosti kljub svoji neproñtni
naravnanosti, prinašaldoločen
inkaso. Ponovno so poudarili,
da bi moralo mesto upoštevati

V puscavr«
interese državljanovin da lahko

MzM med drugim interpretira-
mo tudi kot korekturo napačne
odločitve glcdc 'izrabe prostora.
Del prostorov je namreč dobila

policija, »dejavnost«,ki je po
svoji naravi povsem zaprtega ti-

3 in torej ohranja dosedanjo
mrtvost Metelkova. Mreža pa bi

ji s svojo pestro paleto dejavno-
sti dala dušo in srce. .

Mesto Ljubljana bi pn'dobilo
novo mestotvorno kulturno sre-

dišče na zdajšnjemmrtvcm robu

svojega središča in bi ga s tem

tudi funk'čionalno in simbolno ši-

rilo. Kot je bilo že zapisano,
v Mreži sodelujejo likovniki,

glasbeniki, gledališčniki,plesalci
in drugi ustvarjalci brez prostora
za delo. Organizirali bi mladin-

ski hotel, informacijsko-doku-
mentacijski 'prostor (INDOK),
medijski center. programsko re-

dakcijsko in produkcijske dejav-
nost in podobno.

JELKA ŠUTEJ ADAMIČ
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ERIKAREPovz

LJUBLJANA - Stvari v

zaklquni fazi dveinpolle-
tnega boja za objekte na

Metelkovi ulici v Ljublja-
ni se pravzaprav niso pre-
maknile z mrtve tocke,
smo izvedeli na vCerajsnji
tiskovni konferenci Mre-

Ze za Metelkovo. Kot smo

2e poroCali, je poglavitni
problem povezan z vpra-
Sanjem prenosa .objektov
bivsevojaSnice z republi-
ske` na mestno raven.

Predsednik izvrsnega
odbora MreZe Bratko Ba-

bic je v uvodu dejal, da je
projekt' nacionalnega in

mestnega pomena in da
konflikti z mestnimi

oblastmi niso v njihovem
interesu, vendar pa odgo-
vorni zaenkrat niso poka-
zali dovolj pripravljeno-
sti, da bi se stvari zaCele

hitreje razvijati. Posledica
zavlaCevanja pa je propa-
danje objektov. ki trenu-

tno ne sluzijo niCemur.

VCeraanje tiskovne
konference so se udelezili
tudi predstavniki organi-
zacij pridruZenih clanic
MreZe za Metelkovo. Po-
citniska zveza Slovenije,
center za mladinski turi-

zem. je preko Mreza izra-

zila interes, da bi del po-
rostorov na Metelkovi

preuredila v »youthnho-
stel« (mladinski hotel),
kar je nedvdmno dobro

premisljena odlocitev. saj
se Ljubljana mladim po-
potnikom lahko predstavi

inskíhotel

Stavbe no Metelkovi propadejo (Foto: A. PovleHC/TRIO)

predvsem z raznovrstne
alternativno kulturo in

drugo produkcijo. name-

njeno mladim ljudem.
Vse stroske adaptacije,
opremljanja in delovanja
objekta bi nosila Pocitni-

ska zveza Slovenije.
Poleg predstavnikov

MreZe za Mete'lkovo in

INDOK centra je za cim-

prejsnjo dodelitev prosto-
rov zainteresirano tudi

ljubljansko predstavnis-
tvo Open Society Fund.
Direktor fondacije dr.
Rastko Mocnik je dejal,
da naCeloma podpirajo
vse civilnodruzbene. -

bude. ki odpirajo druz_ o,

hkrati pa bi radi z Mrežo
za Metelkovo zdruzili' tu-

di nekatere dejavnosti, na

primer namizno zalomis-
tvo in knjiZnico, ter te-

sneje sodelovali z infor-

macijsko dokumentacij-
skim centorm.

p

Vsi, ki so se vCeraj
zbrali v galeriji SKUC. so

se strinjali, da bi odgovo-
re pravzaprav morali poi-
skati drugje. torej pri
predstavnikih obrambne-

ga ministrstva in odgo-
vornih na mestni in repu-
bliski ravni. Aktivistom
Mre2e .za Metelkovo, po-

tencialnim' uporabnikom
bodOCega (socio) kultur-
nega centra in pou-pazlji-

~ vi javnosti pa 'zaenkrat

preostająle,da ugibajo,
"zakaj se. proceduralni

proces' 'prenosa lastm'stva
vleCe v nedogled.

'



v
D

KAJ JE s PROSTORI ZA MREZO ZA METELKovo'
ELO 'ic-1.61}

?oldrugo leto skomin
Za obisk vojašnicena Metelkovi v Ljubljani je potrebna vsaj taka

poprejšnjaprocedura kot za avdienco pri ministru: natančen datum

in ura obiska, ime in priimek. Pri tem pa ni šlo za nobeno sklepanje
zavezništev ali za posebne, za nacionalni obstoj usodne zadeve,

prošnje,priporočila,`obljubeali drugo, zaradi česar ljudje hodijo po

opravkih na slovenska ministrstva. Pred obiskom so naredili natan-

čen seznam desetih članov Mreže za Metelkovo, novinarjev in stro-

k0vnjakov, ki so ugotavljali, kakšni so zdaj že poldrugo leto prazni
objekti na Metelkovi.

Skratka - zidove in notranjšči-
no vojašniceskrbno varujejo, ta-

ko kot v »dogmatični«preteklo-
sti. Vprašanjeje le, pred kom (ali
čim)?Pred dežjem.vlago. vetrom

in mrazom. kot smo se prepričali.
zagotovo ne. Zdi se. da v duhu

tradicije prostora vojašnicočast-
no branijo'pred novodobnimi teč-

nobami. kot so sociokulturni pro-

jekt Mreža za Metelkovo oziroma

pred ne-bodi-jih-treba v podobi
)grafskega muzeja. šol. arhi-

»1. ali akademij. čepravimajo
edini izdelano vizijo. s čim vsebin`

sko napolnili izpraznjene prosto-
re. Podjetja so. če sodimo po kup-
čijimed obrambnim ministrstvom

in Imosom. veliko manj proble-
matična. V zameno za zemljišče
vojašniceLjuba Šercerjabo Imos

zgradil sl0venski Pentagon na

Vojkovi za Bežigradom.kar je
očitno prednostni nacionalni pro-

jekt.
Del vojaškegakompleksa na

Metelkovi. ki so ga še v kuhinji
na republiškiravni namenili

Mreži za Metelkovo. je v podob-
nem stanju kot drugi tovrstni ob-

jekti. Medtem ko so nekateri vi-.
deti dokaj klavrno, pa bi bili lah-

ko vsaj dve stavbi po temeljitem
čiščenjutakoj vseljivi. S tem bi

lahko začeli reševati kronično

prostorsko stisko posameznikov,
socializacijskih in neodvisnih kul-

turnih skupin. Očitnopa zasedba

vojašniceni v interesu Mreže za

Metelk0vo oziroma njenih
članov.

JLA je odšla iz Slovenije pred
letom in pol. V mednarodnih

normativih spomeniškegavar-

stva je zapisano. da prazni objek-
ti. v našem primeru vojašnice
(razen tistih, kamor so namestili

begunce) prvo leto propadajo za

18 odstotkov hitreje. kot če bi
bili naseljeni - ta proces pa se

z vsakim letom pospešujegeome-
trično in ne linearno.

Ampak zaradi tega se očitno
nihče ne vznemirja. In prav je
tako - prazne-vojašnicese bodo

sesule in mestna oblast bo zem-

ljišča.z izjemo tistih, ki sta jih
vojska in policija pridržalizase.

neovirano razprodajala. dajala
v najem, skratka špekulirala
z njimi, in tako polnila svojo bla-

gajno. Navsezadnje bodo imeli

dober argument proti »porabni-
kom«. kot sta šolstvo in kultura,
da ni denarja za obnovo vojašnic
in za pridobitev kopice dovo-

ljenj. in z geslom od naroda hla-

pcev oziroma delavcev do naroda

obrtnikov bomo do konca življe-
nja srečno živeli v podjetniško-
špekulantskemraju. . .

NINA KOZINC

Foto: JOŽE SUHADOLNIK/

TRIO
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Neznosna počasnost!
Žedolgo spremljamo nesparazume, prerekanja in prelaganja

odgovornosti v zvezi z vajošnicamiv Ljubljani in drugod po

Sloveniji. Kdo jih bo upravljal, kdo prodajal in ne nazadnje
- kdo jih bo tako ali drugačedobil!

Če smo lahko strpni do začetnih težav,ki so bile predvsem
posledica nenatančnezakonodaje (beri razlog na podlagi parci-
alnih interesov), pa je nesporno dejstvo, da danes zares ni več

nikakršnih zadržkov,da zadev ne bi pripeljali do konca. Pro-
storski potencial, ki ga_ nudijo območjaljubljanskih vajašnic,je
namreč prevečdragocen `za nadaljnji razvoj in notranjo revitali-

zacija Ljubljane, `da _ga;_lahko prepustili nekaj uradnikom

bodisi na državni|bodiSina,çtestnilravni.Zato je seveda nujno,
da ta problem `obravnavomestni parlament, ki bo s svojim
odločanjempospešildogovor, ki bo v prid Ljubljani.`ln še več,
odločil bo tudi na temelju strokovnih podlag, za katere dejavno-
sti se bivšiobjektiJA namenijo.

Pri vsem tem odločanjupa nikakor ne smejdprezreti dejstva,
da so že izhodiščazelo različna,saj si je državapreprosta vzela,
kar se ji je zdelo. Zato so tudi sprejeli nekatere odločitve,na

katere mesta ne bi smelo kar tako pristati. Najbolj kričeč primer
je Metelkova, ki je prostorsko najboljšain v okolje najtesneje
vpeta vajošnico.M inistrstvo za notranje zadeve, ki naj bi pobrala
dve tretjini lokacije, preprosta razmišljao rušenju,češ da je
prenova skoraj dražjaad rušenja.Pri tem pa niti ne razmišljajo
o tem, da je osredotočenjepolicije v središčumesta izjemna
slabo, tako zanje (s tem namreč izjemno zmanjšajosvojo
aperativnost, da o varnosti takšne lokacije v širšem kontekstu niti

ne govorim) kot za okolje (saj s to rešitvijopridemo do popol-
noma enakega izhodiščakot pri starih vojašnicah- dobimo zaprt
prostor, nedostopen za ljudi, ki se bo kot tujek zajedel v sicer

»prepustno«mestno tkivo.

JANEZ SODRŽNIK

Zato je zelo nujno prisluhniti zahtevam, ki se prav v zvezi s to

vojašnicopojavljajo žedolgo in imajo glede na svojo »starost« in

ne glede na to, da so bile doslej najbolj natančno ortik'ulirone,
tudi največjokredibilnost. Seveda mislim na projekt Mreže za

Metelkova. Poleg tega, daje predlagani program Mreže v skladu

z določili osnovne pldmke'urbonističnedokumentacije mesto

Ljubljane, je zanjo izjemno dragocen tudi z drugih vidikov.

Ljubljana bo s tem projektom pridobilo novo kulturna središče
na zdajšnjemmestnem robu ter ga s tem funkcionalno in

simbolno razširilo,kot pravijo tudi predstavniki Mreže. Čevse to

drži,kje je potem oviro, da se to ne uresniči? Glovni problem je
to, da večina mestnih oblostnikov gleda na Mreža kotna zlo, ki se

mu najlažeizagnejo tako, da vso zadeva preprosto prepuščajo
ministrstvuza obrambo. To pa seveda ni kaj prida pripravljena
podpisovati dogovorov z nekokšnimi »alternativci«,kisa povrh
še brez cvenko. j .,__

Vsekakor' mora biti Ljubljana zainteresirana, do čimbolj
povečasvojo lastnina, s katero bi lahko razpologola. Pri tem pa
mora obravnavati ne samo materialni interes, ki je nedvomno

pomemben, temveč si `mora prizodevoti, da postane srednje
velika evropska mesto. To pa še zdaleč ne pomeni, do'je »to
prava« in sprejemljiva samo, če je državna.Čeob tem pomislima
tudi na ugodnosti, ki jih prinašaorganizacijo mladinskih prena-
čišč (youth hostel) kot sestavni člen uveljavljanja'mednorodne
mreže za mladinsko potovanja, je slika popolno.

Verjamem, daje kdo sposoben nojti tudi toliko razlogov proti,
kot sem jih naštel za. Vendar to v tem trenutku niti ni najpo-
membnejše.Zagotovo je ključnota, da pride projekt čimprejna

klopi mestnih poslancev, z vsemi ocenami in podatki. Predstav-
nikom Mreže pa je treba omogočiti,da sami orgumentirajo in

zagovarjajo projekt. To bo nedvomno prispevalo k lažjemu
odločanjuin trezni glavi.
Prepričansem, da je vredno dati svoj glas za to projekt

- izgubili ne bomo velika, lahko po ogromno pridobimo!

Janez Sodržnikje predsednik mestnega odbora Liberalno-

demokntske stranke Ljubljana
I
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Delo, 21. februarja

Nepravilnosti natečaja
za obnovo Metelkove

V pismih bralce vsem se 16. 3. 1 996 za vezal. da
bom javnosti posred0val rezultat pra me ra-

ziska ve glede nepravilnosti poteka podaljša-
nega natečajaza Metelkova. Raziskava še ni

končanav celoti, vendar je glede bistvenega
odga vara že in je ned voumna.

Materialne in avtorske pravice sodelujočih
na natečajuso bile z obja vo rezultatov in

organizirano razsta vo pred koncem natečaja
nedopustno kršene tako po razpisnih pogojih
iz natečajnegagradiva kakor po naslednjih
točkah natečajnegapra vilnika:

7. I. Anonimni natečaj

6.3.1. Postopek pri padaljšanemnatečajuje
enak kot pri tistem pri drugi stopnji dvosto-

penjskega natečaja(točka6.2.3);

6.2.3. Objavljanje del sledi po končani drugi
fazi natečaja,a dela ostanejo anonimna in se

jih smatra za poslomo tajnost. Nenagrajene
predloge se vrača predlagate/jem. Razstava

(razgrnite vpredlogo v) sledi po končani drugi
fazi natečaja.

14.6. Delo in dokumenti ocenjevalne komi-

sije, kakor tudi natečajnadela in vsaka posa-
mezna priloga, vse to je posloma tajnost.

14. 7. Pri' većtopenjski'hnatečajihostane po-
slama tajnost v veljavi tudi po koncu prve
faze. vse do konca natečaja.

`,

..

-
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-
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15. 7. Ocenjevalna komisija ima pra vico, da

prekine svoje tekoče delo, kadar ugotovi, da

je problematika, na katero je naletela, takšne
narave, da je potrebna širša strokoma veri-

ñkacija.V ta namen lahko organizira okro-

gla miza ali plenum, na katerem ocenjevalna
komisija predložito problematiko. Pri tem

je.treba striktno upoštevatianonimnast na-

tečaja.Pa tem dejanju (plenum) ocenjevalna
komisija nadaljuje delo. Sklepi iz take širše

veritikacije niso obvezni za odločil ve ocenje-
valne komisije. .

Zanimivo je, da se na ta člen sklicujeta go-
spoda Osterrnan in Kobe vsvojem odgovoru
in v njem dobesedno potrdila. da se vseh

'

navedenih kršitev natančno zavedata. Citat
iz tega dela njunega pisma: »Resda se je ko- {
misija odločila razsta viti dela, ki so prispela v

na natečaj,po izteku predvidene končne faze

natečajain je le pred koncem podaljška(tč.5
6.3) organizirala okrogla miza. Toje storila v

'

želji,da bi uporabniki in javnost lahko izra-

zili svoje pripombe in s tem pripomogli k

čim boljšimrešitvam v podaljšku(smiselno
v skladu s tč. 7.2. in tč. 15.7.). Komisija se je
tega zavedala in se prav zato odločila,da z

razsta vo in okrogla miza pohiti. Konec cita ta.

-z

Napovedani člen 15. 7. decidirano za vrača ci-

tat gospadov Ostennana in Kobeta in je skli-

cevanje nanj le še brezumno plezanje pa na-

tečajnempravilniku. Sevada se pri tem kot

eden od prizadetih natečajnikavupra vičeno

vprašam,kakšen je namen javnih natečajev,
če se natečajnakomisija z vso zavestja in

izja vo v ja masti obrne proti natečaij izho-

diščem,natečajnemupravilniku in pra vicani

sodelujočihna natečaju.Povsem nerazumen

insprevrženje njun izgovor, da bi naj bil to

interes uporabnikov in javnosti, v interesu

katerih sta omenjena gospoda eksplicirala
svoje za vedanje Uporabnike, to je muzeąlska
stroka 'v celoti, o katerih gavarita `gospoda,
je natečajnakomisija ves čas `svojega dela

obravnavala s skrajno a'n'iáio distanca. Re-

sneje jih je vključilav svoje delo šele v fazi

nepra mega poteka podaljšaneganatečaja.S
to gesto je' naredila 'sebi in uporabnikom.
medvedjo uslugo, misleč,da si s tem pridobi
alibi za svoje odločitve.

Odločitve natečajnekomisije za ureditev

Metelkove in kršitev citiranih členov nate-

čajnegapravilnika -so zadosten vzrak~za ra-

zvelja vitev podaljšaneganatečajav celoti. Po

podpisanih izjavah a za vestnem početjupri
nepramem vodenju natečajnihodločitev ni

dvoma, kdo sprejema odgo varnost za nastalo

situacijo. Gla ma razpisavalca natečajaza'

Metelkova, Ministrst vo za kultura in Mestna

občina Ljubljana, imata vse argumente, da

vimenu pra me dm ve izpeljeta z usta vo, za-

koni, adredbami in končno tudi etičnamoral-

nim poslanst vom, ki ga imata pred slo venska

kultura in narodom, prevzete obveznosti in .

natečajvrneta v Iegitimne osnove dogajanja.
'

S tem bo vsaj nekoliko omiljena škoda,priza-
'

dejana udeležencem natečaja,muzealskiin

galen'jski stroki, altematimi kulturi in vsem
drugim prizadetim. 'takšna odločitevbopn-

spevala k utrditvi ugleda inštitucijeja mega

natečajain bo hkrati odprto povabilo stro-
kavni ja masti k nadaljnjemu sodelovanju na

javnih natečajih.
`

Jami natečajje najvišjain najbolj demokra-
tična oblika strokomega soočenjapri prida_-
bivanju predlogov za razvoj najpomembnej-
ših segmentov družbenegadogajanja.Razpr-
savalci prevzamejo z razpisom veliko odgo-
vornost. Njihova najpomembnejšaskrb pa
je zagotovila popolne pra vnosti odločitevin

zaščitapravic na natečajihsode/Ujočihposa-
meznikov ali inštitucij.V tem neza vrdnein

položajubi bilo vsekakor najbolj razumno,
dn

' I ' '
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komisijo, ki bo po raz'Š'teavítvipodaljšanega
na tečajapregledala doslej opra vljenodelo in
izločili! vse elemente nepramih postopkov
pri izvedbi natečaja.Na tej osnovr bodo rz-

polnjeni pričakovanipangi zadogovor,kako
v skladu z veljamimi predpisi končan na-

tečajza ureditev Metelkove. 7akšen_razplet
bo razbremeni/ brezizhodni položajudele-

žencev natečaja,da zadnjo možnostvarstva
pravic dosežejov odškodninskrhpostopkih
na sodišču.

Razpisovalca, Ministrstvo za kultura in Me-

stna občina Ljubljana, sta na vrsti. da obve-

stita javnost o svoji odločitvr.

Mirko Brnič,Ljubljana

Metelkova, okolikatere se plete toliko načr-

tov, računovin predstav, a tako malo resnič-
nih vrzrj, je vredna poštenečrkarskc pra vde.

Nikakornočem prilivati olja na ogenj novih
prepirov, ki' jih je v pustošenjuzdrah na Slo-
venskem že več kot preveč.Opozoril bi rad
na doslejprezrte, da ne rečem prczíranemo-

žnostiprostora, ki bo na prelomu tisočletij,
vsaj tako kaže,postal največjegradbiščeslo-

venskekulture vseh časov. V »abecedni voj-
ski«.edini vojni. vkaten' Slovenci nismo izgu-
bili nobenega ozemlja in niti enega življenja.
sta Prešerenin Čoppred poldrugim stoletjem
zavrnila »meteljči'co-in koncept narodnega
razvaja. za katen'm je stal sam vrhomi cenzor

in skn'ptor Dvome knjižnice.Ker jima tudi
v črkarski pra vdi ni šlo za kulturo po črki

temvečpo duhu, sta vzpostavila temelj za

razvaj narodne ustvarjalnosti. ki tudi v mo-

čvrryu»populizmov«omogočaposamezniku
In narodu najti trdna tla. Pri Metelkovi tokrat
ne gre toliko za samo pisavo, čepravbo tudi
način izraza zelo pomeni ben. ampak za stva-

ren in velik prostor v središču mesta, zato
je vanj uprto toliko več vidnih in nevidnih

dejanskih interesov.
`

Ze ob poteku samega arhitektumo urba-

nističneganatečajasem bil med podpisniki
Odprtega pisma. v katerem smo opozorili
na nekatere nepravilnosti in napake na sa-

mem začetku,torej v izhodiščuust varjalnega
procesa. tedaj smo v želji,da bi se od-

pra vile začetne pomankljivosti, razširila na-

tečajnakomisija s strokovnjaki in upora bniki
ter odmeri] pravi ustvarjalni čas,zapisali, »da
gre za izjemno pomemben natečaj,za ključno
lokacijo mesta, ki zjasna urbanističnomislijo
lahko pripomore k rešitvi nevralgičnetočke
ljubljanskega prometnega voz/a, v arhitek-
tumem in vsebinskem delu pa lahko poveže
in premasti usodno razpoko slovenske 'insti-
tucionalne' in 'altematime' kulture. Spn'ča
vpliva na ra2voj mesta in naroda v najbolj
razprti sníki njeg0ve kulture nekaj mesecev'
na prelomu tisočletjares ni veliko. « V odgo:
voru nam je bilo, poleg načelnegastrinjanja
z zgoraj navedenimi besedami, rečeno,»da

omaIOVažujemovloženo delo in čas vseh so-

delujočih«,čepravsmo z našim pismam mi-

slili pravna vse udeležencenatečaja,še pase-

bej pa na bodoče uporabnike in stroka mjake
(vmuzealcea, »altemativce«.AGRFT...) ki

nikakor ne bi smeli biti izvzeti iz odločanja_
o prostorih, v katerih naj bi ust varjalno živeli.
Ker nismo zahte vali podaljšanjazaradi lastne

časome stiske, smo svojo rešitev seveda od-

dali in se da počakamona končne

rezultate tega procesa.

Na, nekaj mesecev je minilo. Končni rezul-

tat obeh nagrajenih rešitev ki v nasprotju z

razstavo vseh natečajnihdel v jamem pro-
storu Jakopičevegarazstavišča visi na pod-
strehi mestnih prostorskih služb na Poljanski
cesti, pa kliče k natančnistroka mi analizi.

začetekse ne bi zadrževal na fonnalna-pra v-

nih vidikih samega postopka, čepravni več

mogočetrditi. da je bil natečaj'izpeljan »po
vseh veljavnih pravilih«. Dejstvo je, da so

bila vsa natečajnadela jamo nastavljene.
preden je bil podaljšaninatečajdokončan.

zato obstaja utemeljen sum, da so bile kršene

avtorske pravice vseh udeležencev,na kar
je natančno opozoril arhitekt Mirko Brnič
Jager. Vprašanja,kako je mogočepodaljšati
anketni natečaj,zakaj komisija v nobenem

primeru v.poročiluni upoštevala širših urba-

nističnihvidikov kako seje lahko odločila za

dve, v bistvu tako nasprotujočisi rešitvi,.se
bodo v nadaljnjem procesu morda razjasnila.
V poročilupišeo nagrajenih projektih, da je

»Okvirneke vrste negativ elaboratu Forum«

Mar to ne potnem, če preberemo s kaneem

r

`L' ""'

r

'

Z" `Maje bilenpm-
jekt sredstvo za razvoj drugega 7

Muzejem in »altematimi kulturi« je vseka-

kor mogočehitro rešiti prostorsko stisko v

obstoječihobjektih, kar v prvem krogu ni ve-
`

lik problem, saj se neka ten' projekti že prena
-

vljajol? Preostale stvari v zvezi z natečajem
Metelkova pa je treba natančno raziskav' in -

čimprejpoiskati pra mo in strokomo ustre-

zne rešitve,kar bo za novo vodstvo kultur-

nega ministrstva verjetno velik izziv.

Janko Rožič,Ljubljana
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Kdo bo poravnalz
nasiajaiočoškodo,

Omef odpade, parket odstopa, vlago je pri-
f/icne prostore že femelj/fo noce/a

ERJKAREPOVZ

.V'
O 1)

i Marsikaj bo treba popraviti (Foto: JoZe Suhodolnik/TRIO)

LIUBLIAN Poroca-

li smo le, (1 dogova-
rjanja v zaklquni fazi

dveinpolletnega pridobi-
vanja dela objektov biv-
Se vojasnice na Metelko-

vi za razlicne sociokul-

turne potrebe mesta Lju-
bljane vleCejo v nedo-

gled in jim zaenkrat ni

videti konca. O posledi-
cah tega »natezanja«,o
konkretni skodi, ki na-

staja zaradi nevzdIZeva-

nja prostorov, pa smo se

zaleli prepriCati na las-

tne oci.

Ogledali smo si notra-

njost prostorov sedmih

objektov v kareju zale-

dne baze biVSe vojasnice
v trikotniku med Metel-

kovo, Masarykovo in

Maistrovo ulico, ki so

jih republiske oblasti s

posebnima sklepoma Ze

lani namenile za potrebe
MreZe za Metelkovo ozi-

roma za izgradnjo mla-

dinskega multikulturne-

ga centra. Konkretno gre
za okoli 5.000 kvadra-

tnih metrov povrsin. ki

bi pokrile pribliZno 30

do 50 odstotkov vseh

potreb, izrazanih preko
MZM in bi v Ljubljani
vsaj delno zapolnila pro-
storski primanjkljaj na

podrocju glasbeno prire-
ditvene in sociokulturne

dejavnosti.
Izdelani so 2e vsi na-

Crti adaptacije in bodoco

podobe zaledne baze

bivSe vojasnice, ki naj bi

v prihodnosti postala ja-
vno dostopna s stalno

odprtim glavnim vho-

dom z Masarykova ulice

in s preboji zidu na Mai-

strovo ulico.

Od centralnega voja-
snicnega kompleksa. ki

zdruzuje okoli 20.000

kvadratnih metrov pro-

storov. ki so bili nanic-

njani za potrebe mestne

policije, bi bil ta del 10-

kacije raz/.mojem s pregra-

jo ti. Laibacher Mauer.

Na odprtih povrsinah
med posameznimi obje-
kti' naj bi po nacrtu na-

stali trgom podobni
medprostori kot kraj sre-

Cevanja in druzanja na

prostem. pokrite povrsi-
ne pa bi sluzile razli-
cnim likovnim, plesnim.
glasbenim in drugim
kulturnim dejavnostim.
Predvidena je tudi ada-

ptacija bivsih »IanSevih
zaporov« v mladinski
hotel in usposobitev biv-

Sega vojaskega racunske-

ga centra v posebno
knjiZnico za novinarsko

in zalozmsko dejavnost,
informacijsko-dokumen-
tacijski center, ateljeje in

druge produkcijske in

programsko redakcijske.`
prostore.

Nacrti pa so iz dneva
v dan bolj oddaljeni od
uresnicitve. Stavbe 'so

nevzerevane, neogreva-
ne, omet odpade, parket

'odstopa, vlaga je nekate-

re pritlicne prostore Ze

Prostori somevojo (FO

gsm, .. n

to: J02e Suhodolnik,TR|O\,

temeljito naCe' 1 se bo

do druge zime Lila tudi

tistih, ki bi bili danes ta-

koj vseljivi in za katere

ne bi bili potrebni pra-
ktiCno nikakrsni stroski
obnove. Na voljo so tudi

vsi prikljucki, od elektri-
cnih do telefonskih. Z

nenehnim odlasanjem in

zavlaCevanjem pa bo

prišlodo tega, da bodo
stroski za usposobitev
objektov tako visoki, da

bo na bivso vojaSnico
bolje pozabiti in jo pre-

pustiti dokonCnemu

propadu.
JLA se je ob svojem

odhodu ponekod zelo

potrudila, da je za seboj
pustila opustoSenje in

cim manj uporabnega
premozenja. Delezna je
bila upraviCene jeze in

nejevolje tudi tistih, ki

sedaj mirno cakajo ali

celo. namerno zavlacuje-
jo, 'da bodo s svojo nera-

zumljivo ignoranco uni-

cili Se tisto, Cemur je
vojska prizanesla.
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Ko je vse v rokah mesta...
V ljubljanski galeriji Skuc so se včerajponovno zbrali glavni prota-
gonisti Mreže za Metelk0vo pred morda »usodnim« zasedanjem
skupščinemesta Ljubljana, ki bo v četrtek. Na skupščinibodo

namreć sprejemali odločitve v zvezi z bodoča namembnostjo pro-

gramsko Še nedel'tniranih vojašniev Ljubljani.

Zorko Škvorje uvodoma pouda-
ril. da gre za 5000 kvadratnih me-

trov opuščenevojašnicena Metel-

kovi. torej za 7 zalednih objektov.
Poleg tega ne gre za nekakšne »al-

ternativce brez ñcka. ki žicajoza

prostor«. temveč za resne nosilce

projektov. ki imajo izdelane jasne
programe svojih dejavnosti in ne-

kateri imajo tudi že določena de-

narna sredstva. Tokrat so povabili
predstavnike obrambnega in kul-

turnega ministrstva, sekretariata za

kulturo. raziskovanje. izobraževa-

nje in šport.sekretariata za urbani-

zem in varstvo okolja mesta Ljub-
ljane in izwšnega sveta mesta

Ljubljane. a ni bilo nikogar. Tako

se predsednik lS skupščinemesta

Ljubljane Marjan Vidmar ne more

več izg0varjati. da ni bil povabljen
in da ne bo dajal izjav. Dobili pa
so stališče Marjana Bežana. sekre-

tarja za urbanizem mesta Ljublja-
na. v katerem pravi. da se na se-

kretariatu strinjajo s predlaganim
programom Mreže za Metelkovo

-januar 1993. ki je v skladu 2 do-

ločili osnovne planske urbanistične

dokumentacije mesta Ljubljane.
Sln'njajo se tako z mnenjem Mre-

že. da bi z njihovim projektom pri-
dobili novo mestotvorno kulturno

središče.kot tudi z njih0vim pred-
logom dejavnosti. ki naj bi v pri-
dobljenih prostorih bile. Zato pro-

jekt podpirajo in jim predlagajo.
da skušajopn'dobiti prostore. ki so

trenutno v rokah Republike Slove-

nije (obrambnega ministrstva).
Obrambno ministrstvo pa. kakor

je bilo rečeno že na prejšnjitiskov-

ni konferenci z isto problematiko.
odločitve o namembnosti opušče-
nih vojašnicprepuščamestu Ljub-
ljana. Bratko Bibič je prebral tretji
sklep za zasedanje mestne skupšči-
ne. v katerem med drugim piše.da

naj bi mestna skupščinapooblastila
mesto. da naj bi se z Republiko
Slovenijo začeli ponovno pogovar-

jati o namembnosti Metelkove.

Ponovno naj bi namreč presodili.
če na Metelkovo res sodi policrja
Se enkrat pa naj bi se tudi pogo-

varjali o tamkajšnjikulturni po-
nudbi na sploh. S tem se Mreža ne

more strinjati. saj se tako spet

znajdejo na začetku. čeravno nji-
hov družbeni boj traja že več kot

dve leti in imajo prav tako dolgo
že pripravljen jasen program svojih
dejvanosti. ki so ga v tem času tudi

že večkrat predstavili ustreznim in-

stitucijam.
Naj še enkrat omenimo. da bi si

na 5 tisočih kvadratnih metrih de»

lali družbo Plesni teater Ljubljana.
lik0vna dejavnost. glasbena dejav-
nost. skupina. ki se ukvarja z alter-

nativnim eko humanim tun'zmom.

youth hostel (mladinski hotel).
Open society fund - Sl0venija
s projektom medijskega centra in

namiznega založništva (desk top
publishiong). Univerza za tretje
življenjskoobdobje. ki prav tako

nima prostora za sv0jo še kako po-
trebno dejavnost. alternativna sku-

pina za alternativno kulturo invali-

dov. INDOK center. . . Skrajni čas
je. da Ljubljana sprevidi. kako nUJ-
no potrebuje [Ovrsten mladinski

kulturni center. brez kakršnegane

bo niti capljala za prestolnicami
Evrope. temveč ostala vas za več-

no. Na tiskovni konferenci so

predstavili tudi nov časopis za

srednješolceKlö+. ki je izšel s po-

močjoMreže. njeg0v glavni in od-

govorni urednik pa je Tomaz`

Wntzl.
g

.

g

JELKA SUTLJ ADAMIČ

PRED SEJO MESTNE SKUPŠČINE

Poslanci bodo spregovorili
o usodi vojaškihobjektov
.Republika jih je večino namenila sebi - Na dnevnem_ redu zasedanja so tudi črne gradnje
-v Ljubljani, Tivoli in zdravstveni dom - Kaj bodo poslanci rekli o kopičenjupolicije v Centru?

IJUBLJANA, 3. marca - Jutri. v četrtek,se bodo

Eoslanci
mestne

skupščinena seji lotili kar nekaj pomembnih zadev. aka jih obširen
dnevni red 2 obilico vsebinskih točk. Pričakovati je, da bodo še

največrazpravljali o usodi vojaškihobjektov in vojaškihobmočij
v Ljubljani ter o poročiluo črnih gradnjah v glavnem mestu.

Ker si je republika zagotovila
prednost pri lastninjenju objek-
t0v nekdanje armade. lahko me-

sto pride do tistih. ki bi jih rado

j imelo. le z odkupom. menjavo
'

ali najemom. V južnemdelu vo-

jašnicena Metelkovi naj bi dve

tretjini dobila policija (ocenjena
vrednost 530 milijonov tolarjev),
tretjino na severu pa Mreža za

ustvarjalno kulturno dejavnost
(ocenjena vrednost 213 milijo-
nov tolarjev). Mesto ima več po-
mislekov o načrtovani koncen-

traciji policije na enem kraju.
predvsem zaradi velikega pove-

čanjapovršin,ki naj bi jih po
novem dobila (približnodeset ti-

soč kvadratnih metrov). Prav ta-

ko naj bi bilo celotno območje
spet zaprto. tako kot takrat. ko

je bila v vojašniciše armada. so-

sede naj bi motili helikopterji.
cena preuredtive za potrebe po-
licije pa je _skoraj taka. kot bi

stala nova gradnja. Mestni po-
slanci pa naj bi se odločali. ali

soglašajoz odločitvijorepublike
ali pa naj bi mesto skušalo pri-
dobiti zase celoten kompleks vo-

jašnice.
Mladika. ki je namenjena mi-

nistrstvu za zunanje zadeve in

naj bi jo letos uredili. pa naj bi

mesto pridobilo nazaj. takoj ko

bo to zakonsko mogoče.Mesto

ne nasprotuje. da bi vojašnicona

Roški cesti namenili ministrstvo-

ma za šolstvo in za kulturo. Vo-

jašnicona Zaloški cesti je dobilo

ministrstvo za zdravstvo. vojaška
skladišča na Kodeljevem pa

upravlja obrambno ministrstvo.
vendar naj bi te objekte dobilo
mesto. Vojašnicona Topniškije
obrambno ministrstvo dalo

v uporabo lmosu. ki naj bi tam

zgradil poslovno-stanovanjski
objekt. pri čemer bo sodelovalo

tudi mesto. lmos uporablja tudi

vojašnicina Parmovi. Ker si je
republika prilastila skoraj vse

vojaškeobjekte v Ljubljani. bo-

do po vsej verjetnosti poslanci
skušali storiti tudi kaj v prid
mesta.

Mestna skupščinabo obravna-

la še nekaj osnutkov odlokov. ih

sicer o ustanovitvi. organiziranju
in delovanju Zdravstvenega do-

ma Ljubljana. 0 uskladitvi akta

o ustanovitvi javnega zavoda

Športnorekreacijski center Ti-

voli. o spremembah in dopolni-
tvah odloka o varstvu virov pit-
ne vode in o ravnanju z zapušče-
nimi vozili. Poslanci bodo verjet-
no rekli kaj tudi o predlogu od-

loka o spretnembah odloka 0 se-

stavi in de|0vanju skupščinskih
komisij in o predlogu sklepa
o določitvi vrednosti točke za

izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.Ker bodo

na dnevnem _redu le neproble-
matične kadrovske zadeve. jih
bodo verjetno poslanci hitro

sprejeli. zato pa se bodo ned-

vomno bolj razgovorili o črnih

gradnjah. o ureditvi Tivolija in

vrmarski razstavi in o težavah.
s katerimi se srečujemestni

sklad stavbnih zemljišč.
ZDENKO MATOZ

...__.___
. .__. -. _._ _L,.._._.



Sklicevanje na Evro-

po ni vec tako pogosto
niti tako samoumevno.

kot je bilo vCasih. Se

vedno pa je prisomo to-

liko. kolikor argument v

prostoru domacih di-

skusij nima. ce ni pod-
ziden z njim. prave teze.

To med drugim pomeni.
da ima stvarne vrednost
argumente kot taksnega
na domacem trgu nizko

ceno in ga je domnevno

lazje realizirati z uvo-

zom. Pomeni pa lahko

tudi. da mora biti Iazmi-

slek o neCem domacem

vpet v primerjalno mre-

zo tujega. Obstaja tocke.

kjer zunanjost preide v

notranjost; to je tocka. v

kateri vsakokrat znova

razpade podoba enotne

in abstraktne Evrope v

razlicnost predstav Slo-
venoev o Evropi in v od
teh predstav in intere-

sov odvisne podobe
evropskosti Slovenije.
in Ljubljane.

Zagrabimo stvar pri
tistem korenu, ki ga
vedno pripravljenega.
ko gre za kulture in nje-
ne pogoje v mestu. drzi
v roki trzna argumente-
cija: podjetniatvo ima

prednost. To je nedvom-
no evropski argument.
Ce pa gre za vprasanje
dolgorocuega mestnega
gospodarskega razvoja.
velja argumentecijo poi-
skatj tudi v dokumentih

Komisije Evropske sku-

pnosti. v katerih opre-
deljuje tiste pogoje. ki

povecujejo rivlacnost
mesta za alo cijo kapi-
tala. se bolj pa jo bodo v

vse bolj namcajoci kon-
kurenci mest. ent

je prisel v dokumente iz

zivljenja: klasiCnim po-
gojem razvoja podjetnia-
tva v kontekstu evrop-

ske konkurence so se v

osemdesetih letih do-

koncno in trdno pridru-
zili kakovost socialnega
(druzbenega) in kultur-

nega okolja. vkljucno s

siroko paleto m02nosti

za rekreacijo in razve-

drilo v mestu. To pa so

natancno tisti pogoji. ki

jih lahko v mestu Lju-
bljana ocenimo kot deli-

citame.

Na ekonomski argu-
ment se (med drugim)
opira pred letom dni

izdelana strokovna stu-

dija o moznostih rabe

praznih vojasaic v Ljub-
ljani. ko pravi. da bi jih
morali uporabiti prven-
stveno zaprograme. ki

bodo dvignili status Lju-
bljane in s tem vrednost
ostalih zemljisc. ki so

naprodaj za komercial-

no rabo: »Torejza pro-
gt-ame. ki so pogoj ovre-

dnotenje ostalega.«
Ze vec kot dve deset-

letji se v zahodnoevrop-
skih mestih uveljavlja
praksa spremembe na-

membnosti nekdanjih
vojaskih. industrijskih
in drugih objektov. ki so.

izgubili svojo izvemo

namembnost. Rezultat
teh sprememb so pravi-
loma prostori. namenje-
ni kulturnemu zivljenju
v najsirsam pomenu be-
sede. V Nemciji - podo-
bno je tudi drugod v

Evropi - za skoraj ni ve-

cjega. pa tudi manjsih
mest. v katerih se ta pra-
ksa izboljsavanja kultur-
ne prostorske infrastru-
kture (nosilci se pravi-
loma neposredno zain-

teresirane aocio turne

in umetniske iniciative

prebivalstva)
ne bi

oncao uveljavila tudi
kot zavastni cilj mestne

razvojne politike. V

smemicah. ki jih je npr.

sprejele ena od nemskih

zveznih dezel v zvezi z

dodeljevanjem podpore
iz sredstev za prenovo
mest. so taksni vecji ali

manjsi centri opredelje-
ni kot ustanove. ki od-

pravljajo deñcite v kul-

turni. prostocasovni in

komunikacijski ponudbi
mesta.

Vecina tovrstnih obje-
ktov se nahaja v sredi-

scih mest ali v njihovi
blizini. To je posledica
dejstva. da gre v glav-
nem za stavbe iz obdob-

,.\ZIVLJENJE marsovci/ga)

Kosorne sem,

kqsorneijo,
volokenoter,
vejoke ven

je drugo polovice 19.'

stoletja. ki jih je v izte-

kaiOCem se dvajsetem
stoletju mestna rast

»obrasla« z razsirjenim

BRATKOBIBIC

srediSCem. Njihova
sprememba v segment
osrednjih prizorisc zive-

ga (aktualnega) umetni-

skega. kulturnega in so-

cialnega zivljenja kak-

sne Cetrti ali mesta v ce-

loti je bila spoznana za

pristop. ki postindustrij-
ski druzbi ustrezno va-

Zeľdt'auv/ł

lorizira (lediscino indu-

strijske. dandanes zgo-

dovinskega spomina
vredne epohe. Ugot0v-
ljeno je bilo tudi. da me-

sto ne doseze navznoter

(za svoje prebivalstvo)
in navzven (za obcasne
ali stalne obiskovalce iz

zaledja in tujine) rele-
vantne in zadostne ur-

bane kulturne identitete

samo z reprezentativno
monumentalno arhite-

kturo. muzeji. kulturni-
mi dogodki ali medna-

rodno odmevni festiva-

li. temvec zahteva tudi

decentralizirano omre-

zjc majhnih in vecjih
kulturnih centrov_ ki

nudijo prostorske in [sa-
mo) organizacijske mn-

2nosti vsakdanjega kul-

turnega ustvarjanja in

socialnega zivljenja pre-
bivalstva.

Kejpada ta proces ni

potekal brezkonl'liktno.
Do vrelisca zaostrene

konflikte med »real
estate business«. mes-

tnimi oblastmi in pro-
storsko in socialno de-

priviligirenimi nosilci

kultm'nih iniciativ. ki so

hkrati odstopale od po-
dedovanih. institucio-

nalno in proracunsko
utrjenih predstav o kul-

turi vsakdanjega mest-

nega zivljenja. lahko po-
nazorimo s squater-
skimi ali hausbesetzer-

skimi gibenji. povezani-
mi z nemogocimi raz-

meremi na podrocju ste-

novanjskih moznosti.

Mnozicno nezado-

voljstvo. ki je izbruhnilo
zaradi zaprtja mladin-

. skega kluba v zacatku

70. let v Zürichu. je
medtem postalo legen-
darno. Dolgo je trajalo.
preden so se spoznanja
o pomenu teh centrov

prebila od nosilcev teh

iniciativ v predstave ti-

stih. ki mestni razvoj
necrtujejo. Se dalj pa. da

so jim nosilci sprejema-
nja dokonCnih politi-
Cnih odlocitev priznali
legitimno mesto.

Nobenega pravega ra-

zloga ni. da bi. ko gre za

tiste moZnosti kulture,
ki so nastale z izpraz-
njenjem vojasnic v Ljub-
ljani. za Evropo in nje-
nimi mesti zaostajali.
»Komercialni programi
zaradi svoje financne

privlaCnosti ne bi smeli

müt'lł

imeti vnaprejsrije pre-
dnosti pred tistimi. ki

sicer niso enaki. finan-

cno mocni. vendar pa so

prav tako pomembni za

mesto. in sicer ptudV-
sem zaradi vsebine svo-

jega programa. Neko-

mercialni programi bi

morali imeti prednost
pri namestitvi na tistih

mestnih lokacijah. na

katerih je pozidava 2e

deñnirana s sorazmerno

kakovostnimi objekti in

na njih ne bo vecjih re-

konstrukcij (Metelkova.
Roska. Mladika. Vojaska
bolnicaj,« pravi zgoraj
citimna studija. Ze v le-

tu 1990 sprozon projekt
mre2e za Metelkovo. ka-

terega cilj je po dveh in

pol letih prizadevanj sa

vedno sprememba voja-
snice ne Metelkovi v

eno od novih kultumih.
umetniskih in druzab-

nih sredisc mesta Ljub-
ljane. je prav tisti pro-

grem. ki bo pomagal
nintegrirati Ljubljano v

sirsi (evropski) kon-

tekst« oziroma bi lahko

prispeval k temu. :da

Ljubljana postane sve-

tovljanskac.
lzhajajoc iz teksaih

premis je tudi mestni

urbanizem ugotovil. da

rogram projekta »sim-
bolnoin funkcionalno

siri mastno sredisca Lju-
bljane«in da je »v skla-

du z dolocili osnovne

plenske urbanistiCne

dokumentacije mesta

Ljubljana«.Ali bodo te-

ko. kot je storil urbani-

nam. tudi nadaljnje. po-
liticno odlodtve o usodi

tega projekta na Metel-

kovi spremenile pogoj-
nisko dikcijo studije v

trdilno obliko?

(Foto: ]. Sfl'RIO)



Mreža
M 9

zaseda (SELO

Metelka V0

LJUBLJANA. 10. septembra
- Clane Mreže za Mclclkovo so

pozno Zvečer obvestili. da se je za-

Celorušcnjcobjektov v nekdanji
vojasniciJA na Mctclk0vi. Študen-
u arhitekti, ki so odšli na ogled, so

ugotovili, da je gradbeno podjetje
porušilodel jedilniCu. g'i-a'le, v ka-

ten'h so bili načrmvani alcljeji za

kiparjc, in večjidel zapora, v kate-
rem je bil zaprt Janez Janša

ani Mreže so se odločili za za-

scdbo Metelk0vc in ves vcćcr so

pozivaliLjubljančane.naj se jim
pri tem pridružijo.Do polnočiso

ga organizirano odhajalc skupine ,

iz KUD France Prešeren.iz Škuca;
In iz K-d, ki je nocoj odprl vrata.

Metelkow nameravajo zascsli in Š
ostati v njej tako dolgo, dokler

'

,'mcstna vlada ne bo pojasnila. za-
;

kaj je davolila podiranjc in to celo
brcz odobritve inšpekcijskihslužb. i
in dokler ne bo dokončno poveda-
la. kakšni so njeni načrti s temi
stavbami. ČlaniMrcžc za Metelko-
vo tokrat ne bodo dovolili. da bi
na črno podrli stavbo. tako kot so

jo pred lcdnmn dni na Aškcrćcvi l

ccsli nasproti .srednje šole za stroj-
'

ništvo.

I 7
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Podpora za

Metelkova mrežo
Zadnja skupščinaMreže za

Metelkovo je sklenila, da usta-

novi operativni štab (t.i_.,
MLO), ki je začel takoj s-pri-
pravami na akcije, ki so se zaće-

le konec avgusta, sej/_pospešc-V
nem tempu nadaljujejo_ septem-
bra in nekje do srede `oktobra

- rezultirajo 2 (v skrajnem pri-
meru tudi padalsko)-,.vselitvijo
v propadajočeprostore na Me-

telkovi.
,,,

Ta bistveni del izjave, ki je
.bil objavljen v MZIN-u, navaja-

mo zaradi tega, _ker je Ministr-

stvo za kulturo v času mandata

Izvun'_e pesmi
partizanskihzborov

'

V počastitev50-letniee mno-

žične vstaje primorskega ljud-
stva, gorišket'r'Onte in 'ustanovi-

tve IX. korpusa bodo jutri, '8.

septembra, ob 20.V_`uri'na gradu
Kromberk pri Novi Gorici .pred-
stavili kaseto izvirnih-`pesmipar-
tizanskih pevskih `zborov Srečko.
Kosovel in invalidskegapevske-
ga zbora »Zapojmopesem o svo-

bodi« ter novo pesman'co pani-
zanskih pesmi »Naša partizanska
pesem«.

Boruta Šukljetakot tudi novega
mandata ministra Sergija Pelha-
na s svoje strani storilo vse, da
se ta jara kača, ki traja že tri

leta, vendarle preseka. Ministr-
stvo za kulturo je v svojem ?ad-

njem mandatu s temeljitimi pri-
prvami pripravilo tako sistemski
model alternativne kulture, ki je
del strategije slovenskega naci-

onalnega programa, kot ustrez-

no zakonodajo, ki je vključena
v kr0vni zakon o kulturi. V tem

zakonu doživlja alternativna
kultura prvičv zgodovini ustre-

zen status in je izenačena z vso

ostalo institucionalno kulturo,
saj za vse odslej skrbi država.

Zakon gre v proceduro v naj-
krajšemčasu. To pa navajamo
zato, da opozorimo javnost
z dejstvi, ne z lepimi željami,da

je to, kar trdimo, na začetku

naše izjave, res in da smo se in-

tenzivno posvečalitemu seg-
mentu kulturne produkcije. Za-

vedamo se. da je slehema no-

jevska politika, kot smo jo bili

vjeni v preteklosti, kjer se je po
eni strani ugotavljalo pomemb-
nost te kulture, po drugi pa se

ni storilo nič, za izboljšanjenje-
nega statusa skrajno škodljiva.

Zaradi tega se pridružujemo
tej izjavi skupščineMreže `za

Metelkovo, ker je skrajni čas,
da se od že triletnega besedova-

nja preide k dejanjem.
iinistrstvo za kulturo
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Zasedba vojašnice
750 o/onov Mreže preplezo/o ogrojo - Osfo/i bodo,

dokler ne bo josno, kdo je dovolil začetek rušenjobivše vojašnice
LIUBLJANA - V petek

zveCer so clani MreZe za

Metelk0vo zasedli del

objektov nekdanje voja-
šnice na Metelkovi, ki so

bili po naCrtih Republike
Slovenije, preden jih je
letos poleti prodala me-

stu Ljubljana. namenjeni
dejavnostmi MreZe.

Za hitro akcijo so se

clani Mreza odlocili po
tem, ko so jih študenti ar-

hitekture. ki so šli na

ogled, obvestili, da gra-
dbeniki rušijo del kom-

pleksa nekdanje vojašni-
ce. V noci s petka na 50-

boto je na Metelkovo pri-
šlo olcrog 150 ljudi. ki so

preplezaii ograjo vojašni-
ce ob Masarykovi ulici in
se. pripravljeni na daljše
bivanje. naselili v enem

od objektov.
Aktivisti MreZe so po-

jasnili. da nameravajo
ostati tako dolgo. dokler
mestna vlada ne bo poja-
snila. zakaj je dovolila
rušenje in kdo je izdal
navodila zanj. Ceprav je
po zakonu o urejanju na-

selij za rušenjepotrebno
lokacijsko dovoljenje. ki
ga po naših informacijah
pristojna sluzba SO Lju-
bljana Center ni izdala.
Prav tako je po zakonu o

graditvi objektov za tak-
šno rušenje potrebno
predhodno izdelati pro-
jekt, na podlagi katerega
se lahko pridobi gradbe-
no dovoljenje. Aktivisti

ZM posameznike v

mestni vladi obtozujejo
tudi odgovornosti za ne-

ERIKAREPOVZ

zakonito rušenjestavb v

kriziSCU Askerceve in

Slovenske ulice in stavbe
ob Vilharjevi cesti zraven

centra IT). Po nekaterih

informacijah namrec

skupšcinepristojnih ob-
cin za nobeno od teh
stavb niso izdale dovolje-
nja za rušenje.

Pristojni v mestni vladi
zaenkrat molcijo oziroma

so nam bili pripravljeni
dati le kratek komentar
na zadnje dogodke. Po

besedah clana IS mesta

Ljubljana Dimitrija Kova-

ciCa, ki je odgovoren za

upravljanje z mestno las-

tnino. gre za nasilne deja-
nje MZM, ki ga ne bi
smela dopustiti nobena

pravna drzava.
Kot so nam pojasnili,

so predstavnike MreZe 2e

kazensko ovadili in proti
njim vlozili tozbo zaradi

motenja posesti. Kar pa
se tice naloge za rušenje.
je Kovacic dejal, da so

izdali le navodila. da se

objekt pregleda. zasciti

pred nevarnosürii in ure-

di. podiranja objektov pa
zaenkrat ni Zelel komen-
tirati.

lz vsega. kar se je do

sedaj zgodilo v zvezi z

Metelkovo. bodisi da je
to veCno sprenevedanje
mestnih oblasti, ki bodo

spomladi z volitvami po-
stavljene pred preizku-
šnjo.bodisi da so to za-

kulisne igre med mestom

in eravo, je mogoce
sklepati. da imajo uradni
lastniki objekta na Metel-

kovi ze izdelane svoje
dobickonosne naCrte. v

katere pa MZM gotovo

ne sodi. Zato je njihovo
zadnjo akcijo po treh le-
tih neuspešnihpogajanj
Zal mogoce razumeti le
še kot simbolicno deja-
nje obupa.

Protestnlkl so prenocm v nekdonJl vojašnlclno Metelkovi (Foto: SrdJon ZNquvI/

l
i
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ekdanjavojašnicazasedena,
mestna uprava dobila ultimat
ČlaniMreže zaMetelkova so z zasedbo prekinili neskončnapogajanja z ljubljanskimi oblastmi

- Na Metelkovi umetniškinastopi, Radio Študentoddaja poseben program
I

LJUBLJANA, 12. septembra - V noči s petka na soboto so člani in `V
članice Mreže za Metelkova zasedli prostore nekdanje vojašnicena

Metelkovi in tako uresničiliželjoštevilnih ustvarjalcev, luisodelu-
jejo v Mreži, ter prekinili neskončna pogajanja z oblastuu Mesta

Ljubljana 0 namembnosti teh prostorov. Dobili so namreč obve-

stila, da nekatere objekte na Metelkovi rušija.lzvedli so hitro

akcija, posamezniki in skupine so prihajali iz Kluba K4, Škucain

Kuda France Prešeren ter zasedli Mreži abljubljene objekte vojaš-
nice na Metekavi.

Mreža za Metelkova je skupi-
na osveščenihposameznikov, ki

si prizadevajo za kakovostno

kulturno življenjev mestnih sre-

diščih. Njihova prizadevanja
izhajajo iz pobud civilne družbe,
kar pomeni, da gre za skupino,
ki je brez vsakršnihinstitucional-

nih vzvodov Oblasti. ČlaniMre-

že so nosilci 'že uveljavljene
umetniške kulture, kakor tudi

začenjajoči,praviloma mladi ak-

terji ljubljanske in slovenske kul-

turne scene. Več kot petdese-
todstotno so zastopani posamez-
niki, stari do 29 let, 36 odstot-
kov članov je visokošolskoizo-

braženih,v njihovo Mreža je
vključenihdevet magistrov zna-

_

nosti ali postdiplomskih speciali-
zantov ter trije doktorji znana-

sti. Del statistike navajamo zato,

ker nekateri še vedno mislijo, da

gre za skupino divjih in brutal-

nih pubertetnikov, ki iščejopro-
store, kjer bodo lahko bučna ro-

lali heavy metal in uživali alko-

holne pijače.
Tako nekako o »nasian VSe-

ljenih«verjetno razmišljatudi

mestni sekretar za občo upravo
Ljubljana Dimitrij Kovačič, ki
smo ga na njegov mobitel dobili
danes popoldne. Sprva je dejal,
da gre pri vselitvi Mreže v pro-
store na Metelkova za nasilno

dejanje, na katero ne bodo od-

govorili z nasiljem, temveč
s pravnimi sredstvi. Dejanje bo-
do prijavili na policijo ter naprej
ukrepali_po pravnih poteh. Na

vprašanje,ali ni rušenjeobjek-
tov, ki naj bi po dosednjih dogo-
varjanjih med Mreža in Mestom,
pripadliMreü, prav tako nasil-

no, je odgovoril, da o tem ne ve

mč. Ko smo ga spomnili, da je
vendar v Republiki objavljena
slika in da so posnetke poruše-
nih objektov predvajali tudi na

nacionalni televiziji, je rekel, da
Mesto ni dalo nikakršnegapoo-
blastila nikomur, da naj karkoli
niši. Nadaljeval je, da' je Mesta

pred enim mesecem' od Ministr-
stva za obrambo kupila vojašni-
co na Metelkovi (az. del vojašni-.
ce) in so torej njeni pravni last-

a?)

`niki. Še enkrat je poudaril. da'

težka reče karkoli o tem, kdo je
to naredil (torej porušildel ob-
jektov, op. p.), da o rušenju
skratka ne ve nič. Pri varovanju
objekta sodelujejo s privatmnt
podjetjem DlZAKQ, ki jim je

»posodilo«varnostnike.. .

Njihov receptor tudi odpira
j

vrata na ljubljanskem Mestnem

trgu l, kjer ima prostore Mesto
'

Ljubljana. Ko smo ga obiskali,

podjetij. Nekateri so bili glasni:
»Mesto je naše, hočemo vedeti,

kaj se z njim, z njegovimi zidovi

dogaja«.
Na tiskovni konferenci, ki jo

je Mreža na Metelkovi pripravila
včeraj dopoldne. je namreč
predstavnik njihove ekspertne
skupine za arhitekturo Ira Zor-

ko dejal, da je bilo v zadnjem
času porušenihže nekaj hiš, za

katere ni znano, ali so rušitelji
imeli dovoljenje za poseg ali ne.

Preprosto, izginile so. Ena njih
je še pred mesecem dni stala di-

agonalno od Filozofske fakulte-

te. Na tiskovni konferenci, ki jo
je vodil Miha Zadnikar, je Mar-

ka Hren podal kratek historiat

Mreže,Borut Brumen je govoril
o »nočnem podvigu«in zasedbi

prostorov ter o prihodnjih do-

çeticijaMreže za

Metelkova

»Skupinaki se je postavila
pa robu'nevzdržnim razme-

ram v mestu in noče pristati
na kultumo uboštvo,vztraja
pri svojih zahtevah: mestna

vlada mora pojasniti vse aka-

liščine,spričokaterih je Mre-

ži za Metelkova razrušila

2 objekta. Bebavi izgovori,
da so s tem barbarskim deja-
njem zaščitili poslopje, so sa-

mo odsev splošnerušilne ma-

nije, ki razsaja v mestni obla-

sti. Hiše padajo čez noč. Pod-

prite nas v zahtevi po takojš-
njem prenosu lastnine na

Mreža za Metelkova. Repu-
blika nam je Metelkova dala,

zdaj nam jo mora dati tudi

mesto.«
"

nam je povedal, da je prejel tri-

najst telegramov, ki s svojo vse-

bino podpirajo nasian vselitev
v prostore na Metelkovi. Radio

Študent,ki že ves čas vselitve

nenehna poročas kraja dogaja-
nja in je v eni od tamkajšnjihsob
tudi organiziral nekakšen mini

studio, je namreč pozval poslu-
šalce,da naj Mestni trg 1 zasuje-
jo s telegrami. Po mnenju neka-
terih pa ni izključena,da so šte-

vilni telegrami romali nazaj
k pošiljatelju,češ da naslovnik
ne_ odpira vrat. Rezultati nak-

ljučneankete, ki smo jo naredili
v bližini Metelkove, 'kažejona

to, da je javnost ogorčenanad

rušenjem,pa najsi bo krivec za

to Mesto ali katero od gradbenih

godkih. Poudaril je, da se

z mestnih oblasti nihče ne javlja.
Janko Rožič in lra Zorko, člana

ekspertne skupine za arhitektu-

ro, pa sta ocenila škodo na poru-
šenih objektih. ki je 20 do 30
adstotna. Dejala sta, da gre očit-
no za sabotažo,saj so, prvič,ru-

šili objekte znotraj vojašnice,ta-

ko da rušenjani bilo mogočevi-

deli s ceste, in, drugič,objekti
so načrtno poškodovani.Pove-

dala sta zanimivost, da se vojaš-
nica na Metelkovi imenuje »bel-
gijska«in da praznuje 100.

obletnico obstoja, saj se je pred
stotimi leti v njej prvičnaselil

avstroogrski pešpolk.Nick Jañ's

z Radia Študentje dejal, da je
Mreža zasedla objekte na Metel-

kovi zato, da bi preprečilana-

daljnja rušenjain izrekel je še
ultimat mestnim oblastem: »Če
do ponedeljka do 14. ure ne bo

nobenega glasu od mestne vla-

de, bamo menili, da so objekti,
ki smo jih zasedli, naši,,da jih
torej Mesto odstopa Mreža'«.

Projekt'iMrežeima triletnľhiT
storiat in kljub temu, da nimajo
prostorov, so člani Mreže ures-

ničili izredno kulturno produkci-
jo. Posneli so pet filmov, sedem

plošč,11 videañlmov,izdali so

12 knjig, izvedli 798 predstav, od

tega 24 v tujini, organizirali so

113 koncertov doma in v tujini
ter priredili 168 razstav. Izvajali
pa so tudi soda-izobraževalne
dejavnosti kot na primer infor-

macijsko službo, svetovalna'

služba,predavanja izobraževal-
ne vsebine, jezikovne, plesne, li-
kovne in _druge tečaje,delovne

tabore, organizirali .so kongres
ipd. .V okviru Mreže izhajajo tri

revije.s ciljno populacijo starosti
'

çdj15.in 46. letom, njihova
pnanaklada pa znaša več kot

._22`ñtimčizvodov letno. V enem

od svojih' `zadnjih biltepo-v so za-

pisali, da je »Mreža projekt in-

_kubatorja za nove dejavnosti od

kulture, socializacijskih dejavno-
sti, do prorzvodnje in poslov-
nosti, saj je večina pobud in

ustvarjalnih potencialov zatrtih

prav zato, ker nimajo osnovnih
možnosti (prostorov) za začetno

delovanje«.Pomembna razsež-

nost Mrežinegaprojekta se na-

naša na urbanizem in urbano

kulturo v mestu Ljubljana, ki je
v novoustanovljeni slovenski dr-

žavi prestolnica.
Za rušenjeso izvedeli člani

Mreže naključno.Slučajnoje
eden od njihovih članov videl,
kako v notranjosti vojašnicehru-

mi bager. Kakor smo izvedeli iz

zanesljivih virov, je policist
v skupini rušiteljevvidel Janeza

lesarja, t.i. zvestega sodelavca

Marjana Vidmarja, predsednika
izvršnegasveta skupščinemesta

Ljubljana. Mreža je v posebnem
dopisu javnosti letošnjegaavgu-
sta sklenila projekt intenzivírati.
Dovolj jim je bilo »mehkih« pre-

govarjanj in jalovih obljub, zato

so zagrozili z nasilno vselitvijo
po vzoru t.i. squatterjev iz

evropskih držav, ki s takimi vse-

litvami opozarjajo na nevzdržne

sociokulturne razmere. Na tak

način si, navadno v zapuščenih
tovarniških objektih, poiščejo
možnost za bivanje, delovanje in

ustvarjanje. Nekatere zasedbe so

tudi političnenarave, večinoma

pa gre za umetniške projekte.
Mreža je podprla Zdnižena li-

sta, veliko podporo a so dobili

tudi od Radia MAR iz Maribo-

ra, saj se tudi mladi na Ptuju
borijo za eno od tamkajšnjihza-

puščenihvojašnic.V njej naj bi
organizirali glasbeno koncertni

center. Ljubljanski »squatterji«
so torej v objektih vojašnicena

Metelkovi, tam jejo, spijo in se-

veda intenzivno delujejo.

l



Na sobotnem nočnem obhodu

smo srečaliakademskega kiparja
liržijaBezlaja, ki je prav tako

član Mreže, saj ima nenehne te-

žave z ateljejem. »Podpiramak-

cijo mreže, saj je edino pravilno.
da se prostori, ki so tako močno
nabiti z negativno energijo.
končno napolnijo z nečim pozi-
tivnim. Več kot 100 slovenskih

likovnih umetnikov nima atelje-

jev, za kar družba ne naredi ni-
česar. Če kdo od nas dobi kje
kakšen kurnik, je to blazna sre-

ča. Ker sem na Mctelkovi, a ča-

sa za žuriranjenimam. sem začel

z ustvarjanjem. S klesanjem
kamnitega kipa sem začel danes
popoldne, zdaj sem se preselil
v eno od sob, v kateri je slučajno
mc,« je povedal Bezlaj..Delal je
v sobi, kjer je bila aktivna tudi

sekcija gral'rtov. Na vratih dru-
gih sob je pisalo PBC, _prejekt
pobratenja z begunskimi_eentn

v Sloveniji, video & tilm Instala-

cije, NOORDUNG . .

..
V prvem

nadstropju so bile v najmanj sed-

mih sobah različne razstave.

platna (katerih avtorji so tudi že

znani umetniki, kot npr. Zora

Stančić, lure Zadnikar. . .) in

plakati pa so razobešenitudi po

zunanjih stenah objektov in

v okolici vojašnice.Poseben pla-
kat Mreže s sloganom Berlinski

zid v Ljubljani je padel, so v tn'-

stotih izvodih [iskali v noči iz so-

bote na nedeljo. V svoboto zve-

čer so na Metelkovi nastopili
tn`o Enzo Fabiani. lani Kovačič,
gledališčiAna Monro in Podjet-
je za proizvodnjo ñkcije,pesnik
Franci Vovk, program pa je po-
vezovala Vesna Maher. Malo po

polnočipa je nastopil tudi igra-
lec Ziad Sokolović, ki je tega
dne Zvečer nastopil v

France Prešeren s predstavo
Glumac je glumac. Podobna do-

gajanja so bila tudi danes. Dimi-

trij K0vačič pa nam je po telefo-

nu dejal, da je zvečer prostore
na Metelkovi obiskal tudi član

njih0vega izvršnegasveta, ki je
videl le nekaj deset razgrajačev,
ki da so delali več škode kot ko-

risti. Danes popoldne je bila na

Radiu Študentokrogla miza, na

kateri so problematizirali zavzet-

jc vojašnicena Metelkovi, od

18. ure naprej pa se bodo na

Metelkovi zvrstili koncerti

drugi kulturni dogodki.

Tiskovna konferenca na Me-
stu Ljubljana bo po K0vačičevih
besedah šele v torek, stvari pa se

bodo verjetno še zaostrovale.
»Gentlemen agreements«ali t.i.
mehka pogajanja so torej padla
v vodo in člani Mreže so uresni-
čili svoje napovedi malce prej,
kakor so mislili. Šeprejšnjipe-
tek so se uradno dogovarjali
z Dimitrijem Kovačičem,ki jim

je dejal. da bodo mestne oblasti
do 15. septembra sporočile
končno odločitev v zvezi z na-

membnostjo prostorov vojašni-
ce. Z rušenjempa so po besedah

Mreže začeli že prejšnjonedeljo.

in'

SAJNIRES.PAJE-
'.

poškodovanistavbi, ustvarjali. .

mladi kiparj'i brez prostorov
. (J. 5. A.,

Marjan Vidmar:

Ne bomo uporabili
sile

»Obsojamnasilno dejanje
vselitve v prostore bivše vo-

jašnicena Metelkovi, ki je
v lasti Mesta Ljubljane, last-

nina pa je, razen v komuni-
stičnih državah,ena od naj-
višjihvrednot demokratične
družbe. Prisvajanje tuje last-

nine nikakor ni izraz zakoni-

rasti in demokracije ali civil-

ne družbe,na katero se neka-

teri sklicujejo. Dejanje je še

posebej vredno obsodbe, saj
še niti dobro nismo začeli od-

pravljati krivic iz preteklosti,
ko nekateri že ponovno i2va-

jajo nasilje nad tujo lastnino.
Prav tako je alannantno vme-

šavanjein podpora nekaterih

političnihstrank, ki so se sko-
zi' zgodovino dokazovale rav-

na 2 razlaščevanjemin teror-

jem, pravi cinizem pa je pri-
dobivanje Iegitimnosti za na-

silje s sklicevanjem na Roška,
očitno je, da ne gre zgolj za

spontano dejanje skupine na-

silnežev, temveč za dobro

premišljenodejanje ob asi-
stenci nekaterih političnih
strank in celo dela republiške
vlade, saj je časopisDelo 7.

septembra objavil izjavo mi-
nistrstva za kulturo, v kateri
izraža podporo nasilni vseli-

tvi, ki sledi izjavi. Mestni iz-
vršni svet na nasilje ne bo

odgovoril z nasiljem, temveč
se bo. tako kot vedno doslej,
poslužilvseh pravnih sred-

stev. ki so mu na voljo.«

.

foto: Miško Kranjec)

Kako se bodo zadeve razreše-

vale, je še zavito v meglo, dej-
stvo pa je, da so celoviti urbani-

stični načrti ljubljanskega mest-

nega jedra pristojnim oblastni-

kom malo mar. Z vsakim letom

propade 18 odstotkov hiše,ki je
starejšaod 50 let. Tako se doga-
ja tudi z zapuščenimivojašnica-
mi. Pri zavlačevanjuoddaje vo-

jašnicena Metelkovi je šlo za

klasičen primer špekulacije.
Evropska mesta se med seboj
merijo namreč tudi po infra-

strukturi in po tem, koliko pro-
stora v svojih središčih namenja-
jo neodvisni umetniški produkci-
ji. Mesto Ljubljana bi z revitali-

zacijo vojašnicena Metelkovi po

mnenju članov Mreže pridobilo
novo mcstorvorno kulturno sre-

dišče na zdajšnjemmrtvem robu

svojega središča in bi ga s tem

tudi funkcionalno in simbolno ši-

rilo.

JELKA ŠUTEJ ADAMIČ

za delo pa so si domišljali,da bodo v tej, zdaj _
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gledali gos .7; k, pomni
v obeh držav̀V dosedanje sode:
lovanj ojr-ju'éju ki se ponu-

jajo za p odnost. Odločitev.da.

se 'na- kitajskem veleposlaništvu
v Ljubljani odpre tudi oddelek
za gospodarsko sodelovanje, ka-.

že na to, da .velika sila računa na

intenzivnejšesodelovanje z našo
državo. -
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za vselitev je bilo-spor'
in' ga dobili v KUD-

Frano; Prešeren;da je"Mes`t07 =

Ljubljana 'začelorušiti določene"

objektezapuščene'vojašnice v

Mrežaza Metelkova se žetri
`letafdbgovarja z različnimiinsti
tucijami za pridobitev omenjenih
prostorov, vendar so bila vsa do-

sedanja pogajanja ničeva. Zato

[

`so projekt intenzivirali ter se na:
`

'

ovselili. včerajsobilitam

koncerti, predstave in ramtave;
s svojo"dejavnostjo so torej ne-

gativno cepljenim prostorom že
vdihriili pozitivno energijo.
Mad-"n I Q A

a

,

V `Sloveniji pa Se bo hkrati

z vladno delegacijo mudilo tudi

22 kitajskih poslovnežev,ki želi-

jo naveuti konkretne stike s slo-

venskimi podjetji. V ponedeljek
bo kitajskega zunanjega ministra

sprejel predsednik slovenske vla-

de Janez Dmovšek, po pogovo-
n'h s predsednikom državnega
zbora Hermanöm Rigelnikom
pa bo Qiana Qichena sprejel tu-

di predsednik republike Milan

Kučan.
KITAJSKEGA'GOST/t - Ministra za zunanje zadeve

. ,jebena je na bmiškem letališču ob začetku dvodnevnega
OblS ?pri nas pričakalnjegov slovenski kolega Lojze Peterle. (Foto: URŠA IZGORŠEK

'
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O Zasedbi vojašnicenaMetelkovi
SporočiloMrežeza Metelkova:
Mreža za Metelkova, skupnost
neodvisnih ustvarjalkinustvarjal-
cev, ki smo si tri leta prizadevali
najti prostor za moj urbane

kulture, je storila nujen korak.
V noči 3 petka na soboto je
prišlodo prelomnega civilno

družbenegadogodka. Članicein
člani Mreže za Metelkovo smo

zasedli prostore nekdanje vojaš-
nice in tako uresničiliželjoter

prenehali neskončnapogajanja.
Prisiljeni smo bili prostore

zasesti injih tako zavarovati pred
rušenjem,s katerim je začela
mestna oblast.

Dvesto članov se je naselilo

na območju,kamor seje natanko

pred 100 leti naselila avstrijska
vojska in od koder je prišelpred
dvema letoma polj_kazza
začetek'`bialkarrske,'rrlijor'ijei~

`
'

,Vsečlanice,člane.n'iIrIDíłtlZE-
5L0l/ENEC

`

'(3,11'
'

rje' pozivamo, da se nam pri-
družijo.Združujemoveč kot 150

ustvarjalnih posameznic, posa-
meznikov in skupin.

e ste bili leta 1988 za civilno
druzbo, pa vas je izig'rala drža-
va, bodite letos za Metelkovo!

Protest predsednikaIS SML:
`

Obsojam nasian dejanje vseli-
tve v prostore nekdanje vojaš-
nice na Metelkovi, v lasti mesta

Ljubljane.
Lastnina je. razen v komuni-
stičnihdržavah,ena od najvišjih
vrednot demokratičnedružbe.
Prisvajanje tuje lastnine nikakor
ni izraz zakonitosti in demokra-

cije ali civilne družbe.na katero
se nekateri sklicujejo. Dejanje
je še posebej vredno obsodbe,
saj še nismo niti dobro začeli

.odpravljati krivic iz preteklosti,
konekaterí'že ponovna'izvajajo

nasilje nad tujo lastnino. Prav
tako je razburljivo vmešavanje
in podpora nekaterih političnih
strank, katere so se skozi zgo-
dovino dokazovale ravno z

razlaščanjemin nasiljem. Pravi
cinizem pa je pridobivanje legi-
timnosu' za nasilje s sklicevanij
na Roško. Očitno je, da ne gre
zgolj za spontano dejanje skupi-
ne nasilnežev,temveč za dobro
premišljenodejanje ob pomoči
nekaterih političnihstrank in
celo dela republiškevlade, sajje
časopisDelo 7. septembra obja-
vil izjavo ministrstva za kulture,
v kateri izraža podporo nasilni
vselitvi. Mestni izvršni svet na

to ne bo odgovoril z nasiljem.
temveč se bo, tako kot vedno-

doslej, poslužilvseh pravnih
sredstev, ki so mu na voljo. .

-
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Del objektov na ljubi/anskl Metelkovi - tam na] hI nastala nekakšna kulturna

sredlšće - sa poruši/I,većlna pa meni, da so tega Itrle posameznik! v mestu!

vlad!

Ljubljana, 12. septembra

o Ljubljani se je bli-

skovnto razširila

vest, da je del objek-
tov v nekdanji vojašnicina

Metelkovi, okoli katere se

že več let plete mreža mla-

dih kiparjev. slikarjev, lo-

togralov, glasbenikov tn

vseh drugih kulturnikov,
združenihv Mrezi za Me-

telkovo (MZM) - porušen.
Zainteresirani in hkrati

prizadeti državljaniSlove-

nije, torej mladi Ustvarjalci
in vsr, ki si žele,da bi naše

mesto oziroma njegov vrh

odpihnil vihar. so se v pol.-

nih nočmh urah z več vro-

čih ljubljanskih točk takoj

odpravili na mesto svojih
želja,torej v vojašnico.

Del prost0t0v so zased-

li, tam prebili noč in skli-

cali tiskovno konferenco.

Mreža je s samo idejo,
da v prostore, ki so jih
nekdaj naseljevali junaki
JLA in prej tudi kdo drug,
pred leti povzročilamočan
odmev In si pridobila pod-
poro tako akademiziranilt

kulturnikov kot običajnih
prebivalcev Slovenije in

tudi tujih kulturnih insti-

tucij. Jugoslovanski v0ja-

ški korenjaki so odšli in

Mreža bi Metelkovo lahko

takoj prepredla, toda...

Objekti so že zelo zelo

dolgo prazni, nekdanjim
navdušenim podpornikom
ideje o središču kulture
v nekdanji vojašniciiz vrst

slovenskih politikov in po-
dobnih družboslovcev pa
se je nenadoma začel za-

pletati jezik, sam objekt pa

naj bi postal predmet skri-

tih kupčijin interesov.

Sama Mreža je delovala

po diplomatski, mehki va-

rianti, s katero naj bi pro-

store pridobila, (verjetno

preveč) zadovoljna že

s tem, da je o svojem pro-

jektu sploh lahko govo-

til-a.

Julija letos pa je prvič
po ustanovitvi (decembra
1990) prišlodo srečanja
(polovične) skupščine
Mreže,ki sc je odločila za

agresivnejše nastope.
Ustanovili so operativni
štab,ki je začel s priprava-
mi akcij, ki so se začele

avgusta, se nadaljujejo
septembra in naj bi rezulti-

rale v zasedbi vojašnice,ki

so jo načrtovali nekje sredi

oktobra, če se zadeve seve-

da ne bi uredile - toda de-

janskost, torej začetek ru-

šenja,jih je v padalski pri-

stop prisilil že veliko prej.
Za nezakonito rušenje

so člani MzM na tiskovki

obtožili posameznike
v mestni vladi, ki naj bi se

svojega podviga lotili brez

potrebnega lokacijskega
dovoljenja in brez pred-
hodnega projekta za ruše-

nje in na podlagi tega pri-
dobljenega gradbenega
dovoljenja.

l'o starem, ne več aktu-

alnem zazidalnem načrtu,

naj bi Metelkova res izgi-
nila z ljubljanskega oblič-

ja. Vendar najnovejšapre-

verjanja ureditve železni-

ške postaje kažejo,dado

več desetmetrskega premi-
kanja trase Masarykove
ceste (in s tem vojašnice)
ne bo prišlo.Torej se

mestna vlada, odslej po

'i'vmače imenovana banda

štirih (kdo so ti Štirje,vedo

že oni sami), še naprej po-

služuje nezakonitih po-

stopkov, po katerih so iz-

ginile stavba na Vilharjevi,
stavba na križišču Aškerče-

ve .in Slovenske, pa tudi

obeležijpoti spominov in

tovarištva se marsikdo še

spomni.
Zanimivo je, da se je

mestna vlada namesto ob-

ljubljene javne razglasitve
namembnosti metelčnih

objektov odločila za njiho-
vo rušenje,zato MLM zah-

teva, da se rušenjetakoj
ustavi, štirjeali več bandi-

tov pa naj bi svoja leseno-

glava dejanja tudi pojas-
nilo.

Do predkratkim so čla-

ni Mreže lahko v same ob-

jekte prihajali (vsaj) na

oglede, predzadnjo tiskov-

no konferenco pa so že

lahko pripravili le na zu-

nand strani ograje - ker je
Metelkov kompleks zelo

obsežen,je vprašanje,ko-

liko časa je podjetje, ki ga

je vladna četvorka najela,
svoje delo opravljalo.

Rezultati pa so takšni:

porušenaje jedilnica, v ka-

tero bi bilo treba prinesti
le še lonce, prostori, ki so

bili načrtovani kot kipar-
ski ateljeji in hišica,v kate-

ri naj bi. bil mladinski ho-

tel in v kateri je nekaj ćasa

neprostovoljno preživel
tudi minister (tedaj še ne)

Janez _janša_Uničenih, in
to tako »dobro«,da ni več

kaj popravljati, je skoraj
30 odstotkov prostorov,

namenjenih za pomemb-
nješcdejavnosti Mreže.

Zasedba nekdanje vo-

jašnice'se bo nadaljevala

co, lu ji tudi niso pnmeslí.
Načrtovaniyoutb boste!z :namenil

do razrešitve spora oziro-

ma zagovora mestne vla-

de, kar za tiste, ki poznajo
lastnosti ljudi, katerih pri-
imek se končujez -ar

, po-
meni Jzelo dolgo. .

`

""-`-'»'

Boj pod gesli »dost ma-

mo« in »v takem mestu ne

želimo živeti«,pa je Mreža
začela že danes, in sicer

z brezalkoholna zabavo.
na katero so vabljeni vsi

državljaniin državljanke,
načrtovali so koncert glas-
b'enih skupin, likovntki pa

so s svojimi stvaritvamt

začeli polniti neokrnjene
dele notranjosti vojašni-
ce,v katero se je prvi polk
vselil pred natanko sto-

letjem.
Zdi se, da je napočilčas,

ko je treba odnesti najra-

zličnejševrtičkarje,lesar-

ske strokovnjake in tiste,
ki nosijo priimke znanih

sl0venskih šahistov -v in za

to se Mreža s svojim kul-

turnim, etičnim in nena-

zadnje političnimpotenci-
alom zdi sama sebi dovolj
močna. Plaz je torej spro-

žen, na vrsti je neizmemo

robata oblasrcinična in

Ljubljane, mesta heroj.

Grega Kališnik I
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Mrežaza Metelkova je v petekzvečerizvedla desant na prostor, ki ji ga Mesto ruši
Dva/we

Namesto uvoda

LJUBLJANA. 13. - Bivša

vojašnicaJLA na Metelkovi cc-

sti že tri leta. odkar jo je zapu-
stila vojska. sameva. čaka na

svojo usodo in pri tem veselo

propada. Ko je vse kazalo. da

se je Mesto. ki je za 'objekte
pristojno. iotilo resnega dela.

se je dejansko pokazalo. da se

to Mesto očitno res ničesar ni

sposobno lotiti resno. na-

sprotno. da je neresno za razjo-
kat. Pred tednom dni. ob koncu

tedna. kajpada. ko budnost

upade. je za zdaj neidentifici-

rana gradbena firma z nekaj
dobro namerjenimi udarci (naj-
več škode z najmanj napora.
kot je komentiral neki arhitekt)

prav ludistično uničila oziroma

onesposobila nekaj tamkajšnjih
zgradb. Clani Mreže za Metel-

kovo so se zato v petek Zvečer
odločili še »preživele«prostore
zasesti. tako preprečitinadalj-
nje uničevanjelastnine davko-

plačevalcevin končno izsiliti re-

šitev. ki ji gre: dodelitev prosto-
rov izredno široki paleti kui-

turne produkcije.

Namesto historiata

Mreža za Metelkovo (MZM)
je bila pred tremi leti edina. ki

je jasno zastavila Svoj program.

415%

Denar,
ki se je zavedla tako simbolnega
pomena. ki bi ga prostor z novo

uporabo dobil (vojska odhaja.
prihajajo kultura in družbena

gibanja). kot dejanske potrebe
po večjemkulturnem centru.

v katerem bi se srečevale kar

najrazličnejšeZvrsti in kakršne

poznajo številna evropska me-

sta.

In nato...

se je začela trnova pot sprva

republiškcbirokracije. ki je
mlela in mlela in končno izplju-
nila neljubi zalogaj MZM proti
Mestu. To je. prav tako že kar

preg0vorno. mlelo in mlelo in

kot vedno namlelo godljo neza-

konitosti. uzurpacije in diver-

Zije. s katero smo v tem ob-

dobju gotovo prevzeli evropsko
vodstvo: brez ustreznega loka-

cijskega dOvoljenja za rušenje.
ki bi ga morala izdati občina. in

brez ustreznega projekta za ru-

šenje.ki ga ravno tako predpi-
suje zakon. so na horuk očitno

pooblastili neko gradbeno po-

djetje. da čimhitrejcuniči ob-

stoječe.verjetno zgradi n0vo.

ki pa seveda nikakor ne bi mo-

glo biti namenjeno Mreži. am-

pak gotovo kakim visokolete-
čim pisarnam še višje leteče
firme. ln to navkljub zag010vi-
lom predstavnika Mesta pred

'tednom dni. da bo zadeva tekla

Zasedba: »piknik«v prosto
v spolnih vrečnh - vztrajnost

rih. ki so jih za silo Očistili,spanje

a - podporaz vseh vetrov

.ponorelihvladar
Civilna družbase jeprvičpo Roškispet zbudil

_
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Sobota Zvečer: veliko ljudi, veliko nastopajočih- Ana Monro že -

paje

p0vscm legalno. v rokih. da
bodo izbirali med konkurenti.
ki bodo pačdali Svoje ponudbe
itd. bla. bla. bla.... In seveda

kljub nespornemu dejstvu. da

je obrambno ministrstvo jasno
določilo namen teh prostor0v.
v katerih je »sedel« tudi gospod
Janša (no. tudi njegovo čum-
nato je vrag oziroma bager od-

nesell)

Kdo potrebuje Mrežo?

Mreža ni »čredica skuštranih

alternativcev«. kot skušajoza-

devo minimalizirati tisti. ki jim
gre v nos. Samo to soboto. koje
»stroj«stekel ad hoc. je bilo na

Metelkovi mogočevideti - sli-
šati Ano Monro. Zijaha A. So-

koloviča. Borisa Cavazzo. Ja-

nija K0vačiča in Kvartet Enzo

Fabiani. inštalacijelrwinov`
Kovačiča in Živadinova ter

mnogih drugih. Na Metelkovi

bo radio Študent.izdajateljstvo
(npr. Studio Humanitatis)
modno oblikovanje. ples. li-

kovna. gledališka.filmska de-

javnost. itd. Mrežo potrebu-
jemo mi vsi in vse prihodnje
generacije. ki bodo hotele pred
vstopom v svet denarja vsaj po-
kukati v tisti prostor. ki v tej

državi očitno ni nič vreden
- v ustvarjalnost.

Kaj pomeni zasedba?

Pomeni civilnodružbeni od-

g0vor Mreže. ki je dolgo (na-

ivno?) verjela. da bo svoje do-

segla po redni zakoniti poti. pri
tem pa skoraj spregledala per-
verznost položaja:v tem mestu

v zakon verjamejo tako in tako

le še meščani. medtem ko

oblast (natančnejenekaj 7. ve-

rige razuma pobeglih posamez-
nikov. saj je skupščinamestu

neznan pojem) krši vse: repu-
bliške in občinske zakone. do-

govore. lasten posl0vnik in se-

veda zakon osnovne pošteno-
sti. Niso občani tisti. ki ponoči
nezakonito žagajopanoje. ne

tisti. ki rušijohiše (ali kdo ve.

kako je izginila hiša na vogalu
Aškrčeve in Slovenske?) Ne.

v tem mestu počenjajoto tisti.

ki naj bi varovali zakonitost:

zatojc čas. da se razpletc Mreža
in mreža teh pajkov: skrajni čas

je. da pade ta povsem nora

oblast. ki je nihče ni volil.

TANJA LESNIČAR-PUČKO

FOTO: RAFAEL MARN



da Bogomir Štefaničml.

Ljubljana - Zasedba dela

nekdanje vojašnicena

Metelkovi nima nobenega
političnegaozadja, so

včerajpovedali predstav-
niki Mreže m Metelkova.

Na novinarski konferenci v

prostorih nekdanje vojašnice
so opozorili na poskuse diskre-

ditiranja Mreže v javnosti. češ
da so le'orodje v rokah komu-

nistov. Res je. da jih je podprl
minister za Šolstvo Sergij
Pelhan. topa skušajonekateri

predstaviti kot povezanost
Mreže z ZLSD. »Mi bomo de-

lali svoj posel, v igre tistih, ki

se borijo za oblast. pa_ se ne

bomo vpletali.«je rekel Marko

Hren.

Včerajob 14. mi je potekel
rok. ki ga je Mreža dala mest-

ni' vladi za to. da bi jasno pove-

dala. čigavi 'so objekti v

nekdanji vojašnici_vendar pa

vlada takega odgovora ni po-

sredovala. je povedal Miha

`»Mrežaza Metelkovo

vpleta v strankarske boje«
Ravnikar. Ravno ob izteku tega
roka pa so v vojašnicoprišlikri-

minalisti zaradi anonimnega kli-

ca, da je v kleti ene od stavb, ki

je sedaj spremenjena v mladin-

ski hotel. eksploziv in nekaj sol-

zilca. Po pregledu prostorov se

mentiran celoten potek do-

gajanja od zasedbe dalje, orga-
nizirali so podpisovanje peticije
za Metelkovo po Ljubljani. 0d-

prli so žiroračun za denarno

pomočdejavnostim v nekdanji
vojašnici.Določili so tudi osnov-

O spomosti lastninjenja prostorov nekdanje vojašnicena Metelko-

_vije navčerajšnjitiskovni konferenci spregovoril Janez Sodržnik.

sekretarja obrambo mestnega IS. Dejal je, da sta pri sklepanju
predpogodb o nakupu objektov na Metelkovi sodelovala le pred-

sednikIS mesta Ljubljane Marjan Vidmarter minister za obram-

bo'JanaíJanša.Na podlagi predpogodbenaj bi se Mesto Ljublja-
na`odpoiçedaloobjektu na Igu. v zamenjavo pa dobilo objekte na

Metelkovi.P̀o Sodržnikovemmnenju menjalna predpogodba for-
'

malnopravnosploh ne obstaja. kar pomeni.da Mesto Ljubljana še

vedno'hiilastítikteh' objektov, ampak' si je na podlagi sklenjene
'

predpogodbev prihodnje lastništvole zagotovilo.
'

Dodal je, da mestni lS ne upoštevausmeritev skupščineMesta

'Ljubljana ter opozoril na nujnost sklica izredne skupščine.B. K_

"TLOUŠTJŠC

se ne :

je izkazalo. da prijava '.i '.,Ilgt re-

snična.je rekel Zadnikar.

Predstavniki Mreže so pred-
stavili svojo dejavnost in orga-
niziranost življenjav zasedenih

prostorih. Vzpostavili bodo la-
sten arbžvkaterem bo doku-

na pravila bivanja in organizira-
li redarsko službo. Povedali so.

da dobro sodelujejo s policijo.
Program dejavnosti je zastavljen
tako. da ne moti ljudi v okolici

vojašnice. saj se koncerti

končujejoob 22. uri, vse OStillt

Ati/3

prireditve pa do 24.ure.

Poskrbeli so tudi za varnost

članovMreže. ki stalno bivajo
v vojašnici(teh je okoli 20) in

obiskovalcev, ki prihajajo Čez
cel dan. Opravili so ogled
poškodovanihstavb in pri tem

ugotovili, da je bilo rušenje
opravljeno z vključenimelek-
tričnim tokom. Stavbe. ki so

po besedah predstavnikov
Mreže zaradi rušenjabolj nače-
te kot podrte in zaradi tega
nevarne. so označili,organizi-
rali pa bodo tudi protipožarno
zaščito.

Osnovna dejavnost Mreže
je prizadevanje za kakovostno
kulturno življenjev mestnih
središčih. Ze vse dni zasedbe

potekajo različne kulturne pri-
reditve: tako se je otvoritvene

razstave udeležilo okoli 3)

različnih umetnikov, od

slikarjev, kiparjev, do fotogra-
fov. zvrstilo se je nekaj kon-

certov. gledališkihpredstav in

okroglih miz. Podoben pro-

grant napovedujejo tudi za

Mrežaza Metelkovo

bi lahko postalamodel
Brzojavke s podporo prizadevanju Mreže in

zgroženostjonad rušenjemnekdanje vojašnice
lJlilllJAN/L lJ. septembra -- \' Uradu za mladino smo 'igro-
ivni. ker ntlclttltlu rusi objekte nekdanje kusurne mt Metelkovi.

ki naj bi po dolgih pogajanjih vendarle pripudli Mrezi zu Metel-

kovo. Mreža mtj bi v omenjenih prostorih zagotovila razmere za

kulturno delmuttje mladih. dejuutejšeiu kakovostnejšepreživ-
ljanje prostega časa. kar je ob splošnempomanjkanju ustreznih

proslttttn za mlade v Sloveniji .šeposebej pomembno.
l':I'/.II.lL"\š|lljilMreže za pridobitev prostorov na Metelkovi

\ '\'I'|('-il IItt'inrtllnt). saj gre za mrežo civilnih pobud. projekt
Ll\`lll\|' družbe_ ki združujerazlične skupine pri ttjiltovih prizade-
val-.jih z:: lsltovostno kulturno Žl'.'le`llebrez vsakršnih instituci-

Irllilllllll v/.vodov oblasti. Pomen Mreže 'lu Metelkovo. ki je kot

ptujckl zastavljena nu mestni. lokalni ravni. vidimo tttdi v tem.

da je model za ustanavljanje podobnih mtež drugod po Sloveniji.
Ker nevzdržnc sociološko-kullurne razmere mladih povzročajo
uezurltwoljstvo nted mladimi. umik v apattijo in zagrenjcnost, so

nmrvžc« lahko prostor za mlade umetniku. člane novih družbe-

nih. socializucijskib. izobraževalnih skupin. glasbeniku. skratka.

raznovrsth življenjske.dejavnosti.ki mladim dajejo možnosti za

uveljavljanje in ustvarjanje. To je Mrcžu za Metclkovo že doka-

zala. saj kljub pomanjkanju prostorov uresničujeizredno kul-

turno produkcijo doma in v tujini, izdaja tri časopisein izvaja
številne sociolosko-izobraževulne dejavnosti.

V Uradu RS za mladino vsebinsko in materialno podpiramo
Številne projekte mladih. ki za svoje delovanje nimajo ustreznih

pogojev. zato je za nas toliko bolj nerazumljivo. da se rusijo

posamezni objekti. propadujo stare hiše v Sloveniji ter da neka-

Icn ne Luninch pomena Mreže zu Melelkovo. pišev svojem

\PtlloČlll'/u pnnostDUrud
za mladino pri Illlnl\IľSl\'ll za šolstvo m

-'.pot l

prihodnje dni.

J



MREŽAZA METELKOVO

ltimat, (lan mestni

vladi, se je iztekel
Provokaeije se izražajona treh ravneh- Na protest Marjan Vidmarja je r'vlreza

odgovorila s tistim, kar ima: z umetnino - Nov naslov sredi bivševojašnice
IJUBIJANA. l3. .septembru - Na Metelkovi. ki jo delno zdaj že

rretji dan zasedajo pripadniki Mreže Ia Metelkovo. je bila danes

popoldne sklicana tiskovna konferenca. na kateri so v prvi vrsti

ina/ili ojjoreerije nad provokacijarni. povorili o nadaljevanju pro-
::urna. ki pa "e od ::Hega (Ine zasedbe jii'ijiravrjajo. tm.

sko jii'ubleriiatiko vojašnicein omenili, da je se je njihov nlIirnnt. ki

so ga postavili Mestu Ljubljana. danes ob H. uri iztekel lti Into

objavljajo. da so zavzetl prostori

Poudarili so. da ne bodo nase-

-Jalr provokaerjarri. ki se lZlilŽíljt)
rr.. tieli ravneh. (lertajo jim` da

so liulrpani iri razbijaći.da so

ostanki starega političnegareži-
rna in da so sami ?Titšili '.'iUlUCL'llC

.ilrjekte v vojašnici.V'Ijiostavlja-
jo urbano kuituro. ki naj tudi

v Ljubljani. ki je postala ena od

ropskrli pr:s!olrirc, zazivi tako

kot \ diu-'ih ur'bariili sretnsćili
I.. i .

r -I\';1l
Pred .\t;i_ir.s:irru'r; so danes

popoldne odgovorili tudi na pro-
rev: Marjana `sidinarja. in .sicer
s silkil .Ik.ILle'itt\kcj":i \llkítrjuJU-
reta /;iilrirkarj.r_ ki je brez naslo-
va l'orrovrlr so besede, ki jih je
na tlthuiitlitltskCttl sestanku izre-
kel Janez Sodražnik mestni se-

kretar' 7a obrambo. da del vojaš-
niCt. ki je bil ohljribljeri Mreži za

Metelkovo. ni v dokončni lasti
Mesta ljubljana. temveč. da je
bila enkrat med marcem in juni-
jcrn letos napisana le intnjalna
pre-pogodba ob zamenjavi objek-
ta na Igu za Metelkovu in neka-
tere druge objekte. Nekateri od
Članov so na tiskovni konferenci
tudi i/.:a/ili dornnem. da je ti-
slii (lu zasedbi- Metelkove ravno

ćasu medvl..dja
Obiskali predstavniki
službe kiirirriialrstov. ker so na

[lullL'tjU Ljubljana (.'eriler tlohili
anonimno prijavo. da je v kleti

objekta hIVŠlll zaporov. kjer naj
lIr liil po novem mladinski dom

isoutli hostel). eksplozivo, orož-
je in solzilec. Kriminalisti so na-

pravili dva ogleda_ a niso ničesar
našli.

Med naćrti so omenili. da pri-

\0 jtl'.

DELO iii. q.

tieodvisrio kulturno prodirkeijn
pri Ministrstvu za kriltiiio. riies't-

ni sekretariat za llll).'|IItIL'l|l lt:

varstvo okolja in ttrtrju. i)\ltl|L':|I
lr pa so se tudi že .Ia .\\'I\j :"ltH'l

naslov_ ki bo 'l'rp Ilerrrraira l'n-

toćtiika Noordunga 2

lastnin-

njilwvi. . ..

Komisija za rieorbisno luillur'

no produkciji) jiri iii.:.:~.i:stvti I.:

kulturo: Zadnji dog-del.. 'ni pa

je sprozila mestna vlada. ji;)sl.l\-
tja v posebno illČ vsa tllHL'dJHjil
(JUL'iljillljil s prostori. ki se. \saj
Že tri izlo leta ...rna-njeni iislr

kulturni produkciji. ki jiorrreni
neobliodno dopolnilo cel-rtr'eiriu

pravljajo posebno številko Mui-
iia. p!asila Mreže za Metelkovo_'
prizadevajo pa si tudi pripraviti
serijo pr'e-.lavanj in okroglih miz
na temo irrliarirzacrje :er vzpo-
staviti ri-:E-.akien iiiliitu: '.'a urba-
rie _'urilije. Z. rednim orogramoni
nadaljujejo. kakor so povedali.
in I'i'l jutri napovedujejo razne

I`r'r'::':!\e s področjaScout-:Cin
kulturnemu sriovarrjrr. saj s :.Vtijt)
i"ľ\i`lL|III|)_\Ili\Ii:'. -lgiil'|:i.i.i"-i

6 Iz izjave mestnega sekretariata za urbanizem in varstvu okoija
o Metelkovi kaže. da na mestnem sekretariatu za tllllllllrll'lt: in

varstvo okolja za potliranje objektov v nekdanji vojašniciiiir \leti-l-

kovi niso vedeli ničesar. Čepravje Marjan lleian. sekretar leg-i
sekretariata. clan rnestza vlade. Na sekretariatu podiranju teli

objektov ne odobravajo. podiranje se ni bilo potrjeno tiiti I ral-

\ojnega niti z urbanističnegavidika. prav tako .še ni znano` kaj naj
bi na tem prostoru v bodoče sploh bilo in kdaj naj bi ga spremenili.
Na mestnem sekretariatu za urbanizem in varstvo okolja so do Idaj
v zvezi z Metelkova zmeraj zagovarjali stalisće. da bi to otrirroeje
moralo biti niestotvorno - odprto, da bi ta del mesta n-.ipoliiil
z življenjem.Program mreže to nedvomno ponuja. Seveda pa bi se

o programu Mreže na tem prostoru morali izreci na niestneiti sekre-

tariatu za kulturo, odločitev o namembnosti teh površinpa bi prav

gotovo morali sprejeti poslanci mestne skupščine,pravi Karel l'ol-

lak. j.-o:riot"irikmestnega sekretarja Iti urbanizem. (1). K.)

nosijo trstvarja nove kulturne

vrednote. Razvoja kulture \l

ltre'/ lepa dopolnila :sploh :rr llIII

_eni'e ,':rrriislitL llrutalerz

riarirt'stu vie'rrinixratićíiega"...iu

kLIŽIJ Il.I le'slerlrI) vtiljti I:\l'1: l.Ii..

rtli'itvaiiili jlt'llllČlllll\ll. Lu .-vl ".1

sa tl-- (';:\:I s svojimi ekstterriliirirr

stališči PI'UtlIUju pri \l.lL'jrll: rr.

raxiranju mestne vlade. r-e irleilt
Ita dejanske jitrlri'lre mesta_ j'...

naj gre pri tem za kulturni. tle

javnost ali karkoli drugega. ;\`:rj-

bolj nesprejemljivo pa je. da si

predsednik mestne vlaile pri tem

sklicuje na pravno tlrI'avo, "es

plesa. glasbe. likovne umetnosti

in drugega. Radiotoriija Kapian
Noordung bo od 20. do 22. ure

vse do petka, jutri ob lls'. uri

Il'lHJU ..j-rizuiiii jurij-:Li I'sitil. oi)
|7. on pa la) okrogla miza na

letno (`rvrlr'ia tlttrilia tl.t|lL'\`. Uo-
bili so E'ilL'Vlll'L' podpore. najvec
od jiiis.rn'.i:/Irikti'.'_ iiied tlrizyiitri
jih je podprl Pavle Čehi.. l'eter

'l`aireig. llorrs Cava/za . .. l'otl-

pirajo pa jlli tudi institucije. kot
na primer L'riiverza za tr-:tje živ-
ljenjsko obdobje. [CAE (tried-
narodni svet za izobraževanjepri
Združenih ririrodili). ki ima svuj

.\`I\_':

da si lahko lastirik reli [lri|\ttil'tt\'_
kar mestna vlada je. privoščitu-

di tako satnovoljo. tla rusi objek-
te. ki so s splošnimkonst-iizom

namenjena za alternativno kul-

turno produkcijo. (`iviliia din)-

ha. ki jo predstavljajo vsi. ki se

združujejopri ustvarjanju poi-o-

jev_ da bi ?vtre-?a vendarle zaži-

vela. je tako s strani Mesta Ljub-

Ijana dobila hud inlate-.' in /illilvll

tega je jasno. da svojili interesov

ne more št`ititi ilrrrpaće.kul \l.-

lilhcil': le prosiore. 'l`o dejanje :.-

posledica nezakonitega l1|\'l|-'.:=j`.l

tllt'Nttlt: Vlade. ltItL'j le'lij-r \si

očitki na raeuir krse-:ija "l.l"lłr.'
države na tistega. ki je :a \lIItil

prvi na najbolj brutalen naćin. in

ne tnorejo zailevali civilne drrr)~

lie. ki nima na razpolago ttrirprir
i sredstev, kot da se luarii iia tik

j način.

sedež v Toronto_ Komisija za

llkrati s to lljJtIItthiiiIl
pa se poslavlja tudi vprasanje. ;
ali to ravnanje mestne \t;i.tv. rra- j
nireć rušenjeza kulturi- It.i'.tv' j
njenih objektov. ni simbolno de-

jarije. ki nam o vsebini llk'ivl\.lli].l v
te vlade prive pravzaprav vse.

JElKA SU'l'liJ ADAMIt"
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V M9.
bjekte,ki so za zdajšelast republike

Sepetna Metelkovi
Mrežaza Metelkovo je s pozitivnimiukrepizačelaresno

LJUBLJANA, 14. - Kaj se je zgodilo na Metelkmiin zunaj
nje po spektakularni zasudbl Mreze?

Predvsem:

.
Pokazan se je. da lastnina.

š na katero se Marjan Vidmar.
'

predsednik lS Mesta Ljub-
i Hana. tako vehementno skli-

çuje.:ti dorečena oziroma .še

huje: lastnik je očitno Še
vedno obrambno mninistr-

stvo. saj je slednje z mestom

sklenilo le menjalno predpo-
godbo. pogodba paine obstaja
(ali je vsaj niso videle človeške

oči: če jo bo gospod Vidmar

spet čudežno potegnil iz ro-

'ľrdojeležišče,ki ti ga postilja
pt-klt-nslto vztrajno boriti . . .

kava. bodo pokazali prihodnji
dnevi - ovrgle pa jo bodo se-

vedalahko občine.sajgre tudi

za njihovo lastnino).
V vojašnici:
Predstavniki Mreže .3)

s skupino strokovnjakov pre-
gledali porušch zgradbe;
ugorovili so. da je rušenjepc-
tekalo. ne da bi pred tem iz-

klopili električni tok. Cinični

pomislek bi bil. da gre za hudo

nestrokovno delo` saj bi lahko

p0vzročilipožar.ki bi spekel

Se okolico. no. vsaj dež \'e.

kdaj mora padati. Mreža je
zato poskrbela za varnost.

s trakovi označila »rušiščau in

zaščitila dokaze. ki bodo no-

tranje organe pripeljali do od-

kritja za zdaj formalno še nez-

nanega storilca.

Mreža je uvedla pravila :le-

lovanja. člani nekega moto-

kluba so se prelevili v redarje.
Program traja do desetih zve-

čer. zadrževanjena območju
je možno do 24. ure. SpOStch
se odlok o kaljenju reda in

miru. zato po 22. uri ni glasnih
dogajanj. ki bi motila sosesko.
V nedeljo so na obisk prišli
tudi trije kriminalisti. ki so

menda iskali podtaknjeno
bombo. Našli je niso` razen če

ne gre za simbolen pomen
- bomba pozitivnega delova-

nja, kijoje podtaknila Mreža.
Da je to res, pričanamreč

tudi naslednja Mrežina odlo-

čitev: v dokaz. da niso hudi na

gospoda Vidmarja. so mu na-

menili sliko akademskega sli-

karjaJureta Zadnikarja. Pozr-

tivni učinki u :etnosti na eh.

veka pa so dokazani.

Program teče z nezmanj-
šano. predvsem pa celo Za

»mrežarje«presenetljivo zav-

zetostjo: danes bo ob 17. uri

okrogla miza na temo 'aselje
- nasilje. ob 18. uri gledališki

l

lj

)

'l
i
l

i
_Js-A

'ga

`a

Že v soboto je steklo delo kulturnikov. Na sllkl: Jirl Bezlaj, kipar, ki ga predstavniki Mesta,

upajmo, ne bodo tlačili med »nasilneže«.



»Pravna sredstvi a« se

razdejanje.

projekt Atol. od 20. do 22. ure

pa Noordung - radiofuzija
KAPITAL. Mimogrede. av-

tor slednjega. Dragan Živadi-
nov je že predlagal ime loka-

cije: Trg Hermana Potočnika

Noordunga.
In zunaj nje?
\' znamenje podpore se

oglašajo tako posamezniki
kot ustanom. domače (na pri-
mer nnnistrstvo za kulturo ter

šolstvo in šport)in iz daljne
tujine (nndragoškiinštitut iz

'l`oronta`): hkrati se oglaša
stroka. tako dekan Fakultete
za arhitekturo Peter Gabrijel-
čič. ki v pismu za M'Zin opo-
zarja na »nevarnosL da bo

'š

po Vidm

Koliko ograj mora preplezati vsak kuža,preden postane

mestna uprava podlegla tre-

nutnim pritiskom in apetitom
številnih naključnihinvc5ti-

torjev. ki vidijo v tem pro-
storu predvsem moznost hi-

trega zaslužka«. Ogorčenipa
so lahko celo v MeStu samem:

tako Mestni sekretariat za

obrambo kot Mestni sekreta-
riat za urbanizem nista o ruše-

nju vedela prav nič. četudi sta

pristojna za soodločanje0 ta-

kih posegih.
Toda kaj nas begu?
Bega nas dejstvo. da se ne

oglasi tisti. ki je pravzaprav

največjažrtev posega. to pa
ni. kot bi se zdelo. Mreža.

ampak seveda lastnik - ki je

član Metelkove? [11 ali so računali na

po vsem sodeč Še vedno Re-

publika Slovenija oziroma mi-

nistrstvo za obrambo. Vpra-
Sanjc je na dlani: zakaj mini-

ster Janša. ki vedno tako

promptno reagira na vse ne-

pravilnosti. ne povzdigne
glasu. če mu »neznanci« rušijo
pred lastnim pragom?

ngvor ni tako na dlani

k0t vprašanje.Sepcta pa se.

da tudi notranje ministrstvo
v vsej zadevi ni povsem nc-

dolžno. Je torej Mreža drcg-
nila v sršenjegnezdo. ki je le

na videz mestno?

TANJA LESNIČAR-PUCKO

'p' t, ,."ü
i

»workshop«,v katerem me bodo spet sestavili (predvsem mentalno)?



MLADOST NA METELKOVI
Začeliso se zbirati v KUD-u France Prešeren,zlagomaprekrižariliStaro Ljubljano, nabirali privržencepo zadnjih, še
odprtih zbirališčihistomišljenikovin, sedaj žekot spoštovanjezbujajočamnožica,pričelilesti čezograjo zapuščene
vojašnice.Zaprepadenemu varnostniku v čuvajskihls'lci je strip, s katerim sije krajša!dolge nočneure, takoj padel

iz rok. A kaj naj naredi, soočenz nepopustljivo voljo? Oni pa so ostali, in čeznočje udarni oddelek prerasel v

stotnijo. Metelkova danes živi,pa ne zaradi dobre volje mestnih veljakov, temvečpo zaslugi Mrežeza Metelkova.

Torej - naj za trenutek pozabimo na hudo preti-

)
rani uvod ~ nekoč,natančnejepred tremi leti. se je
rodüaMrežaza Metelkovo.V njejje svoje zahteve

po primernih prostorih, najprimernejšase jim je
. zdela bivšakomanda JNA, izrazilo okoli 300 umet-

nikov in pripadnikovnajrazličnejšihsubkultur.skra-

tka vseh, ki se jimje zdelo, da so vredni naklonje-
nosti oblasti. Njenačinkomuniciranjas taisto mes-

tno oblastjoje bil karseda dobronameren. Prijate-
ljsko prepričevanje,števile peticije in odprta
pisma,

-*-*
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skupin
ske razstave so sicer opozarjale,da Mrežaobstaja,
vendar pa oprüemljivihrezultatov razen večkrat

požrtihzagotovilni in ni bilo na spregled.Česeveda

izvzamemo M'ZIN, ampak to je že druga zgodba.
Kazalo je že,da bo v vojniizčrpavanja,kaj vojni,
neskončnisoap-operi. potegnilakratko, ko se bodo

nje parlamentarcinaveličalipregovarjanja,članipa

večnegajutri.
No, počiloje iznenada MOrda vseeno ne toliko

nepričakovano,za taktiko sobotne akcüeso nema-

v“')'asokrivi tudi napotki skvoterjeviz Utrechta, ki so

se v KUD-u nedavno tega mudili prav zato, da bi

razložililinese zavzemanjaopuščenihposlopü.In.

seveda, šušljalose je, da je nekaterim članom

Mrežepred tretjo zimo, ki bi še boljpoškodovala
dodobra uničeneprostore sedmih hišna Metelkovi,

zmanjkalopotrpljenja.Prav tako, verjetno,ker se je
pred nenehnirni zahtevami Mrežepočutilapritisnje-
na ob zid, pa je počilfilm tudi mestni vladi. In je
tjakaj poslala svoj rušilnieskadron, ki se je lotil

posla Pa ne tako, kot se šika,v bivšijedñniciin

\sklopu garažso namrečz bagerji naredili le par

lukenj, ki pa so dovolj, da so od znotraj dokaj
ohranjenestavbe zrele za odpis.

Ostalo je, po zasedbi Erjavčevev sedemdesetih,

drugo poglavjev kratki zgodoviniorganiziranega
skvoterstva na Slovenskem. Ali je bila Metelkova, ki

vseeno ne premore primerne dvorane za koncerte,

posebej z zadnjo inačicodoločenatretjina pa je
sploh bolj pisarniškegatlorisa, le vaba namesto

boljšihkasarniškihlokacij drugje, prepuščamov

premislekMreži.To, ali se je za sedaj že čisto

okrnjenisklop poslopij(brez kiparskih ateljejev in

miniaturne dvorane)bilo vredno boriti,pa itak zbledi

v lučipomembnostivse preredkegeste civilne ne-

pokorščine.Za katero nam je lahko le žal,da se ni

pripetilatakoj po odhodu JNA in da nanjo kdo še

vedno gleda kot na nekaj,v kar je bil prisiljen.C'est

la guene, ali kako že.

Vsekakor ste prisrčnovabljenina ogledMetelkove.

ki 'masrojo 'mproviz'ranooblast.svojeplenume,elek-

trito, vodo, sanitarnega upraviteljater stražmojstra
Čese Vam ne jubipodpisovatipeticije,katere kopje
bodo v nasledanhdneh krožiepo mestu, pošljitekak

telegrampodporeRazpleteniMrežina naslov Nekda-

njavojašnioana Metelkovi,Metelkova Čebi radi pn'
zmedbi sodelovali kot kakršerkoliustvarjalec,tehnk

ali deklica za vse, ste dobrodošli;enako radi pa vas

bodo videlitudl,četjapridetele pastizijalana nastoph

gasbenih skupin,teatri1ln,den'mo, razstavi choppe-

rjev in oldtimerjevbüterskegakluaa Eiserkreuz v

sredo popoldne.Čebl radi tan prespali, prhesite

spalnovrečo,mamla in alkohol pa rajepustitedana

Sajveste, policia
Jaša Kraaršlč,BoštjanVldemšek
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BORUT BRUMEN,koordinator

Mrežlnegaljudskega odbora,

zadotženegaza izvajanjepritiska
Zasedba ni bila predvidenaza v soboto zvečer.

ampak smo jo načrtovališele1. oktobra. čepačdo

takrat od mestne oblasti ne bi bno obljubijenega
odziva oziroma obelodanjenihnačrtovo prihodnji
usodi Metelkove. Medtem pa se je tam skrivaj in

brez soglasja pristojnegainšpektoratapodiralo.da

bi se naredilo č'mvečškode.Vesti o rušenjuje

potrdilšelenek naščlan,ki se je spiaznlv notranjost,

saj so bile od zunaj stavbe videti cele. Med neior-

malnim dogovarjanjemglede sredinega odprtega

sestanka v KUD-u France Prešerenjetako padla

odločitevo zasedbi, od tam pa smo šlinabirat ljudi
še v Škucain K 4. Čenam z mesta ne bodo

primerno odgovorilido ponedeljka,bomo smatrali,

da je naš status legalen. Po štiriindvajsetihurah

rabi policüatakointako sodni nalog za deložiranje.

Tega se ne bojirnoprav močno,pačpa nas skrbi.

da bi bila zasedba izrabljenavpolitičnenamene, se

'travi v dolgotrajajočemstrankarskem sporu med -

občinamiin mestno vlado. Gre predvsemza to, da g
dobi določensegment produkcijeprostore. ki so

-°°
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čistoprazni in smatramo, da so našezahteve. šeŠ
posebejprotiizpn'čanimpodjetniškirninteresom ob-

lasti, legitimne.«

PIe
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MARKO HREN,predsednik Mrežeza

Metelkova

-Tako s prejšnjim,kot s sedanjim ministrom za

notranje zadeve. policñaje namrečlastnica dveh

tretjinobjektovbivšekasarne na Metelkovi,smo se

dosti pogovarjalio bodočikoeksistenci. Med enim

takih sestankov pri gospodu Bizjakupred poldru-
gim mesecem pa sem na tiočrtuMetelkove, ki je
ležalna mizi,opazilčrtkanooznačbo,ki je obkroža-
la prav garaže.zapor in jedilnicona našistrani. ki

so sedaj v ruševinah.Pod tem pa je pisalo MNZ -

rušenje.Bilo bi torej močsklepati, da policüiza

vcenter tretjega tisočletja«,kakršnegasi želi,ne

-adoščadodeljeno ozemlje.Možnapa je seveda

tudi dmga inačica,po kateri je mestna oblast šla

rušitiobjekte. ki se ne vidijo,da postavi javnost,
urbanističnostroko in Mrežopred golodejstvo.Teh

objektovpačni več.se pravi, da je treba na istem

mestu zgraditi nekaj dmgega. Ni treba posebej
poudarjati.da je bil ta poseg povsem ilegalen.Do-

govor z mestno oblastjopa je bil. da nam do 15.

septembra predoči,kaj namerava z Metelkova. ki

ga je dobila v last od obrambnega ministrstva brez

opredelitvenamembnosti. Pri dokončniodločitvinaj
bi sodelovalo tudi Ministrstvo za notranjezadeve. ki

naj bi do konca mesca pr'spevalo svoje mnenje.
Skorajgotovo pa je, da jeprišlodo rušenjateh treh .

'A

objektov v dogovoru med mestno vlado in minis- j~ -

trstvom. ker je to pačv njihoviinteresni sieri in ker _'
*ž
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so konec koncev vsi v isti stranki« Sam Pavle Čelikseje lomi! na Metelkovi; P'ídľužm3' "'u

od z MveVasrh e še ez ogrąio- sedqj je prebitv

loto
BARBARA
SRŠEN

-

ŠTREBENC

ludivi!
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'Ráljiíbtíkct
lokalne oblasti

LJUBLJANA - Nekda-

nja jugoslovanska anna-

da je ob umiku iz Slove-

nije zapustila nepremi-
Cno in premiCno pre-

m02enje. ki je postalo
slovenska last. Gre za tri

razliCne stvari: vojaSni-
ce, vojaska stanovanja
in orozje. ki v zapuscini
JLA pomeni poseben
problem, saj je njegovo
usodo zelo nemogoCe
ugotoviti.

V arzenalu teritorial-
ne obrambe ga je najti le

majhen del, kar daje
sklepati, da so vecino

orozja JLA odgovorni
nekomu' bodisi prodali
ali pa poklonili. o Ce-

mer pa tudi ni najti do-
kumentov. Ob tem velja iz_

poudariti, da so orozje
JLA ob umiku kar tri-

krat natanCno popisali:
predstavniki Slovenije
in JLA ter evropski opa-
zovalci, ki so takrat

nadzorovNi premirje v

Sloveniji. Zgodba o treh
seznamih in usodi oro-

zja nekdanje JLA tako

utegne nekoc postati ze-

lo zanimiva. nastavki

zanjo pa se 2e kaZejo v

aferi v zvezi z orozjem,
ki jo slovenska javnost
prepoznava kot (najno-
vejsi) spor Janaa - Ku-

Can

Drugi del premOZenja
JLA je 8107 vojaskih
stanovanj, zaradi kate-

rih sta se veckrat ostro

sponekla ministra Jansa
in JazbinSek. Zakonoda-

ja tu, kot Se marsikje, ni

natanCno doreCena, kar

povzroCa zaplete in ra-

zlicna tolmaCenja, trav-

me morebitnih lastni-

kov pa praviloma Caka-

jo na razplet na sodiSCu.

Tretji del premoZenja
eijLA pa so vojaSnice,
ki so takoj po umiku ju-
govojske postale vzrok

apetitov stevilnih novih

(morebitnih) uporabni-
kov. Prva in najbolje so

se organizirala alternati-
vna civilnodmzbena gi-
banja, ki so se zdruzila
v projekt MreZa za .Me-
telkovo: v legendarni

vojaSm'ci na tej ljubljan-
ski ulíci naj bi nasli

prostor za vse civilno-
druzbene dejavnosti od

skater-jev do Roza kluba.

Vlada je takrat dolocila
merila za upravljanje z

nepremiCninami,
obrambno ministrstvo

pa je nato dolocilo tiste,
ki so dolgorOCno po-
membne za potrebe
obrambe. Dolocili so tu-

di objekte za potrebe
policije, ki je prevzela
varovanje drzavne me-

je. Obrambno ministr-

stvo je odeZalo okrog
30 odstotkov objektov
nekdanje JLA, o preo-
stalih pa so se najprej
dogovorili z izvršnimi

sveti obcin in Sele nato

sklepali najemna in za-

kupna razmerja. Tako

naj bi namrec najlaZe
razbrali. upoštevaliin
uskladili javne in zase-

bne interese. Ko stvari

prevzamejo v roke lo-

kalne oblasti, pa zgodba
postane Se posebej zani-

miva...
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Kdo je rušil ljubljansko vojašnico? ,lit (l. uečeR

Na
'

pragu nove.afere?
si: \ t-:oso si: t most) :N'l-I vr.. KDO JE s TEŽKO MEHANIZACIJO PORUSIL DOBRŠEN
DH \l-IKl)-\\.Il-I voJASNtCt-L NA !\1l-`.'l`l-`.I.K()\'l o Rt'ŠENJE BREZ VSAKRSNIH Dovo-

bnt Laži. smo spet na pragu

tttnt' Alert. ki bo najbrž.segla
rt'ln \ poslanske klopi. \c'eraj
\Illll pottIČull.da je ob koncu

preteklega tedna takorekoč sre-

di nnči skupina i/ tako imenom-

IH' \lteže /a \I('l(`l|\(l\(). ki si že

nel-:tj lt-t |)ľi/Lllll'\l|. (la Iti pro-
\lurt' liiisi- vojašnice .ll..v\ na

\lt'telkoii spremenila \ nekak-

sen kulturni hram (Ia pesnik_e.
slikarje. gledališča in drugo
umetniško dejamnst). kljub pri-
sotnosti \arnnstnikm` mirno za-

seilla \njasnico \ njej iz: \ soboto

in nedeljo npriIorila \eč gledali-
skih in drugih predstav. Skupi-
na. ki dobiva podporo tako re-

koč iz vse Sloienije. se je za to

ttenadano dejanje odločila` ker

je v petek zgolj po naključju
'ut-dela. da nekdo za zaklenjeni-
mi \rali vojašnicez buldožeri

. .. .. `fes-
Ruševine na Metelkovi

LI If \.I?

ruši..'iI-u-e in strehe. 'In pa naj
bi pomenilo. da se \ nekdanjih
vojaškihobjektih dogaja nekaj.
kar je \ nasprotju I obljubami.
ki so bile dane nrgattilirani
\lreži Ia `\letelkmo \'odsttn

Mreže je že \ soboto od mestne

vlade. ki naj bi bila domnevno

lastnik vojašnice (prawapr-.n
mesto Ljubljana). zahtevala. da

do ponedeljka. torej da IJ. ure

včeraj.da pojasnilo` kaj natne-

rava z bivšo vojašnicooziroma

zakaj so jo \ petek začeli rušiti.

O PRAVO RAZDEJANJF.

Osrednji del nekdanje vojaš-
nice v Ljubljani daje po petko-
vi rušitvi prav grozljiv videz. ki

dodobra spominja na televizij-
ske prizore z bosanskih bojišč

Kot kaže_ so doslej še vedno
ne/nani izvrševalci čeprav
so rusili lik /a zidovi prostorov
ministrstva za notranje zadeve

-- stavbe namenoma tako raz-

dejali. da jih ne bi bilo več mo-

žno obn0viti. Zanimixo p.: je.
da so z bagri rustli. ne da bi iz-
klopili električni tok.

Včeraj.ko se je iztekel ulti-
mat Mreže. mestna vlada ni

odgovorila. namesto odgovora
pa so v bivso vojašnicoprisli
trije kriminalisti. ki so peveda-
li. da jim je nekdo sporočil.da

je v njej podtaknjen eksploziv
in solzivec. Še pred tem pa sta

Marjan Vidmar. predsednik
l`ub|janske mestne vlade. in

öitnitrijKovačič. sekretar za

občo upravo. za nekatere časo-

pise' izjavila. da je vojašnica
last mesta Ljubljane. tiste. ki so

se nasilno vselili vanjo. pa bo-

do spravili iz nje s pomočjo
»pravne države.« Tudi ona dta

naj ne bi imela pojma. kdo naj
bi se bil spravil nad vojašnico.

O CICAVO JE?

Za veliko presenečenjepaje
včerajposkrbel tudi Janez Sn-

držnik. sekretar za obrambo

mesta Ljubljana (0 njegOvi ra-

zrešitvi mestna skupščina še
razpravlja. je pa predsednik
LDS v Ljubljani). Na tiskovni
konferenci je namreč zatrdil.
da vojašnicasploh ni v lasti_
mesta. temveč se vedno v lasti

ministrstva za obrambo oziro-

ma države. Ministrstvo naj bi z

mestno vlado sicer sklenilo ne-

kakšno predpogodbo. po kateri

naj bi mesto v zamenjavo za

vojašnicona Metelkoxi dobilo

dosedanji center za civilno 7.i-

ščito na Igu in nek objekt na

Viču. Tako pogodba sploh ni

pravnomočna.ob tem naj bi o

njej sploh ne razpravljala me-

stna vlada_ Marjan Vidmar pa

ne more bre7 privolitve občine
Šiška in občine Vič podpisovati
nečesar, kar ni v njegovi pri-
sto'nosti.

čepravuradno še vedno nih-

če ne ve. kdo so bili tisti. ki so

sredi belega dne. pred očmi po-

licije. I. buldozcrn rustlt \.ojas-
ntco. pa je zanimiv podatek. da

naj bi na ta objekt »vrglookol«
tudi ministrstvo za notranje za-

deve - še posebej. kot je dejal
Sodrznik. Iva:: "izjaL sedanji

notranji tninis'te' \' delu vojas-
nice imajo namreč svoje pro-
store policisti. ki pa se` kot smo

zvedeli. želijomalo »razširiti«

po prostoru vojašnice.čeprav
so lani ontenili. da so se pripra-
\lieni umakniti iz bližine ume-

tnikov-'in drugih kulturnikov.

Vendar naj bi bil \čerajBizjak
dejal. da nima nobene zveze z

rusenjem in da tudi ne ve. kdo .

bi to storil.

Včerajpa je bilo slišati še za

bolj senzacionalno »novicO«_

nhuliganiu iz Mreže naj bi bili

sami porušilidel vojašnice.da

so imeli potem vzrok za zased-

bo. Vendar slednje z_ zagoto-
vostjo lahko izkljueimo. kajti
varnostniki. ki jih je najela me-_

stna vlada. brez njene privoli-
tve rušiteliev '1 buldozcrji ne bi

spustili na dvorišče vojašnice.
Ob \sem tem je tudi zanimivo.

da so objekte (nekateri so bili

nedainn obnmljeni. Mreža pa

jih je namenila kiparjem in mla-

dinskemu prehodnemu domu)
rušili brez urbanističnegain

gradbenega davoljenja in brez

domljenja zavoda za spomeni-
ško varstvo. Bodo ministrstvo za

okolje in urbanistični inšpektor-
ji tudi tu tako učinkmiti. kot so

bili denimo na Malem vrhku?

Ob skrivnem rušenjuv ne-

kdanji vojašnicije tudi vredno.
omeniti. da so se celo v mini-

strstvu za kulturo strinjali. da

\'ojasnico dobi Mreža. o tem so

glas0vali poslanci ljubljanske-
ga parlamenta (zadnjičse je se-

stal pred dobrim letom_ »za«

pa je glasOvalo 47 poslancev).
podoben akt so podpisali Jože
Strgar. ljubljanski župan. tn

nekdanji minister za pravoso-

dje Pirnat.
'Afera na Metelkovi že dobi-

va političnerazsežnosti,čeprav
v Mrezi pravijo_ da niso »rdeče

obarvani«. kot bi jim radi ne-

kateri pripisali. Združena lista

tn Liberalno-demokratska.
stranka LDS sla Že obsodili ru-

šenje tn podprlt prizadevanje'`
Mreže.

Danes naj bi svoje pou-dala
tudi ljubljanska mestna vlada.

Ivo Ivlčič
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Spbpadlie/ili avratnilmv

in usnjen/bijaan
Z delno mlini/o ircli

:gradb i birs'i kamni: ob

\lrielkori se le ..lokal namr-

Illl pokazalo. da ni piihudiii-
Li mulIiLiiIIiiniqu unim

"de Ljubl/am' :'rlrli pmiia-
rr. ki jih domnevni' lailiiili

pa' ima ponehurali ialu :r-

lu. da bi jih bili pIiprurl/rni
:aíliIiIL ko so jih še pričeli
nijiii. Tako ,r pac' Irrba :a-

iiilsaii umrl. :aieiii ko jf lju-
bllaiuka iimlna vlada :ani-

kala. da bi bila sama naroči-

la minut: in 1: hkraii :ant-

:aplflm' ľuLii iiu [mmc-r ni~

m mogli Iul/Il najrmnikm :a

nrluírlr hirfr tlnnll'rf _IL-l
-- prrdi'lrm r man/'lili Liu-

/ih : iflikii Liuli'rnl':::'i}ii rii-

juíLili iihjrkluv_
..

Zalillłlll'd /i- Iutll plfllľldf'
:in nuiiii-iiibnml Ii'li :grm/li.

Se najmanj Icžav le pri ml-

daji' :memeunL 7i .lu w :ii

dokaj .iprrirniliii'ii iiajfmiii-
na pľlflľdľljľlllrwlili r bin'i' .

v

njih/aja.ľfdo. da biiilu dii-

Kog: so uriiasliii'ki. ki jih plačujeljubljanska mo-

SMI vlada. spustili v bivšo kasnrno in kakšen namen

je u imel : rušenjem.poslle zdaj že inu/cc bebnsla

uganka

la :a ammm preiskav". Ko-

ga su mre} varnnslniki. kijili
plai'uje mama vlada. Ipilsll-
li r bIII'a Laiuriiii in kakšen
namrri jf lu Illlc'/ : IuI'eiijriii.
posla/a uda; že'malu baba-
llu nrznanka

Ojl'flllll pa le alex logu
Innir'no nebu ur nlk

`

spornih :adrv K :'r r'Ieviliiim
:naiiim Iam/am n v:mkih :a

Iuwn/r doda/anni Ia. ila IIUI
hi bil Jrl le hin'c i'ii/uiiiiiľ
po nrlicm .icer z'r :av-nu:-
n(m Iiućllu uredil" lega di'-
la LiuhI/anr namen/(n :a ru-

i'm/r' h'qu pa le I'm/av bliž-

nj' iiiiiihmm' (II/all' m a'-

iIr Siam na; 4 |( po Ifj i'a-

Iiaiiii umaknila niirrmu. ne

glede na pomembnim lfh

:gradh H'I Ila 'anni-Ir_ v La-
Inili iu /lh birli laiiiiiLi :u-

e

puIIili

Rolada/i Iihrui'amu. (0

ob Inn IrdIIu :nora :alclimu
ob - ludi i- I/iibljamkciii
Infllnfm :dn/ariaiu :n

obrambo ,mir/(no -- III/(II-
muu/n da le la vojaiimu in

: :ila ur druge v Slureni/I
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ga DNEVA/ir.

Vsi anketiranci podpirajoakcijo

PopolnapodporaMZM '

LJUBLJANA, 15. - V bivšivojašniciJLA'nn_ Metelkovi,
kije tri leta samevala, sedaj iz dneva v dan bolj vre. Mreža
za Metelkovo je, potem ko je celotno zadevo skušala

urediti po vseh rednih zakonitih poteh, storila še zadnje,
kar ji je preostalo. eredla je tiste prostore, ki naj biji bili

tudi namenjeni injih bagerjem »neznanega« naročnika hrez

ustreznih dovoljenj v eni izmed znanih horuk akcij še ni

uspelo porušiti.O tem, kaj menijo o vročem dogajanju na

Metelkovi, smo povprašaliljudi na ulici.
MARKO DOLES, študent kru-

jinske arhitekture: »Zdi Se mi pov-
sem pravilno. da je Mreža za Metel-

kovo zasedla prostore. ki naj bi bili

name `eni za kulturno dejavnost.
V n l državi je pravni red zagot0v-
ljen le na papirju. saj mestna oblast

lahko deluje enostavno mimo vseh

zakonov in predpisov. pa se za to

nihče. razen malih ljudi. ki nimajo
vpliva. še zmeni ne. To ni osamljen
primer njene samovolje. žalostno pa
je. da ni nikogar. ki bi ji stopil na

MILAN GARBAJS, upokoje-
ncc: »Način protesta. ki si ga je
izbrala Mreža. je sploh edini. s kate-
rim se da vsaj nekaj doseči proti
sicer nedotakljivim mestnim oblast-
nikom. Popolnoma podpiram mlade
in če bi bil doma v Ljubljani. bi se

jim prav gotovo tudi pridružil.Pre-

pričansem. da pri tem nisem edini.
Ni mi jasno. zakaj na rušenjeobjek-
tov ni nobenega odziva s strani

obrambnega ministrstva. verjetno
imajo tudi oni ob tem Svoje račune.
tako kot vsi ostali.«

ANDREJ SETNIKAR. oskrbnik
hiše: »Zasedba objektov na Metel-
kovi je bila za Mrcžo edina mož-
nost. drugačebi jim mestni bagerji
enostavno vse porušilipred nosom.

Jaz sem povsem na njihovi strani.
tudi vključilbi se v njihove akcije.
Pravjc. da protestirajo na kulturen.
civiiiziran način. saj s kakšnimi

Ostrcjšimiakcijami verjetno ne bi
nič dosegli. Pri tras je narobe to. da
Se .spioh ne ve. kdo pije in kdo plača
in zato ni nikogar. ki bi sploh lahko
naredil red.«

TINA BITENC.

-u'zimovolja mestnih oblasti je ne-

verjetna. zato se ljudje tudi zatekajo
.t takšni:: smiľzsm jzztuezw'..
zasedba

Očitno je to edini način. ki prizade-
tim sploh Se preostane. Nerazum-
ljivo je. kako mesto lahko eno-

stavno ruši objekte in to brez po-
trebnih dovoljenj. Mreža za Metel-

kovoprotestira na miren način.zato

jo popolnoma podpiram. Aktivno

srcdnješolka:

II |..`. :P
..-łił-

objektov na Metelkovi.

pa se v njihove zadeve ne bi vklju-
čila. ker imam prevečdrugih skrbi.«

SIMONA Klł.-`JlłAR, srednjc- ~

šolka: »Prav se mi zdi. da se je
nekdo zganil in pripravil protest na

tak način. kot je to storila Mreža za

Metelkovo. Vendar ne verjamem.
akcija obrodila

kakšne sadove. Z mestom je težko.
Najprej bi bilo treba zagotoviti
pravni red. ukrepati bi morale tiste

organizacije. ki so za to pristojne.
Pri nas pa je kaos. vsi se samo nekaj
izmikajo in zavlačujejo.nihče pa

da bo njihova

noče biti za nič odgovoren.«

zakaj

MATEJ SELAN, učiteljbaleta:
»Upam.da bo Mreži za Metclkovo
uspelo zaustaviti mestne rušitelje.
Popolnoma
vključilbi se v njihove akcije. če-
prav ne bi bil kakšen strašen akti-
vist. Izbrali so pravi način protesta.
kulturen` ne tako kot mestna vlada.
ki Stvari ureja z bagerji. Ne vem.

jih podpiram. tudi

mestni veljaki nc odstopijo.
ko je vendar jasno. da jih nihče več
ne podpira.«

ROMANA ŠLlBAR

MarjanVidmar

ni povedalnič
konkretnega

LJUBUANA. 14. septembra
- Na redni tiskovni konferenci

ljubljanskega IS je predsednik
Marjan Vidmar odgovarjal na

številna novinarska vprašanja
o zasedbi Metelkove in rušenju
nekaterih tamkajšnjihobjektov.

Po zavitih odgovorih ni nič bolj
jasno. kakšna je vpletenOst ljub-

ljanskega lS v zadevo. Ni vedel.
kako so lahko mimo varnostne

službe težki bagri neovirano ruši-

Li objekte. Prav tako ni p0vedal.
ali bo mestni lS varnostni službi

dal odpoved zaradi slabo oprav-

ljenega dela.

Vprašanjeje dalje. ali so var-

nostniki dopustili rušenje.ker

jim je tako naročil njihov deloda-

jalec ali ne. saj tudi Janez Lcsar.
član ljubljanskega [5. ni zanikal.
da je bil navzoč pri rušenju(pri
tem naj bi ga videl nek policist).

Marjan Vidmar je zavrnil

prošnjonovinarjev. naj jim poka-
že menjalno predpogodbe oziro-

ma pogodbo. ki naj bi jo. kot trdi

Vidmar. mestni IS podpisal 23.

julija letos in s katero bi lahko

dokazal. da je tretjina objektov
na Metelkovi res mestna last-

"išaDELO
" '”'



( ZAPLET z METELKOVO SE NADALJUJE M. DELO

I.
Nova podporaMreži,

' °

"tk' l d'stari ou iva 1_ t
Vse več strank, ustanov in posameznikov podpira zasedbo nekdanje vojašnice
- Mestna vlada naj bi izvajala sprejete sklepeskupščinemesta Ljubljane
lJUBlJANA. 15. septembra - Dogodki v zvezi z nekdanjo vojaš-
niro na Metelkovi, katere severni del so pred dnevi zasedli Člani
\lrcie La Metelkovi. še vedno odmevajo v javnosti, Mreža pa je
delelna vedno večjepodpore. Na račun izvršnegasveta skupščine
mesta Ljubljane leti čedaljeveč obtožb, saj ne le da ne spoštuje
sklepov mcnjalne predpogodbe. ki sta jo 24. junija podpisala pred-
-ednik mestne vlade Marjan Vidmar in obrambni minister Janez

Janša. temveč deluje tudi povsem v nasprotuju s sklepi. ki jih je
o nekdanji vojašnicina Metelkovi sprejela mestna skupščina.

Na današnjitiskovni konfe-

lI,nCl so o teh dogodkih sprego-
`rili tudi predstavniki ljubljan-

( :Združene liste. lan mestne-

pa vodstva te stranke Andrej
l`L'le;(,l\'-HIICI1Cje dejal. da gre
pr: delovanju mreže za Metelko-
\o nedvomno za avtonomen in

lepalen piojekl ci\'llnc družbe. ki

{za Združena lista podpira. tako
kot pa je podprla že piej. ko ga

0 Na Delo smo prejeli pojasni-
Io li clanku. ki je bil objavljen
v ponedeljek z naslovom Ulti-

inat. dan mesti vladi. se je izte-
Lcl. Sekretariat ni urbanizem
mesta Ljubljane je v njem zapi-
sal: -Ker v članku ni jasno raz-

vidno. v čem je podpora Mest-

nega sekretariata 'LI urbanizem
iii \anlvo okolja. dovolite. da

ga pojasnimo. Sckretariat podpi-
ra prizadevanja Mreže za Metel-
lu-\o. da pride do ustreznih pro-
\lI'.I'U\. morda tudi na Metelko-
\i. ~rnrliir po legalni poti z odlo-

ritvijn v mestni skupščini.Ne
niore pa Sekretariat kot drzavni
organ diiti podpore niti nelogulni
\xclihi niti nelegalnih-i ruše-

ml-..

je obravnavala mestna skupšči-
na. Poudaril je. da so člani Mre-
že lahko uveljavili sv0je interese
le 7 zasedbo. Ljubljanska mestna

\l.upSCIna je namreč 4. marca le-
tos podprla projekt Mreže. in si-
ci.: s 47 glasovi za in nobenim
proti. Poslanci so tudi zavezali
inu-.smo vlado. naj aktivno sode-

inje pri uresničevnjuprojekta.
Dodal je še. da Združeno listo
'Ianinta. kdo je zakonito spreme-
nil sklepe mestne skupščinein
kdu je lastnik teh objektov ter
kdo je naroćil njihovo podiranjc
in zakaj.

Miro Lubej. vodja poslanske
skupine 7.!.SD \' mestni skupšči-
ni_ pa je povedal. da mestna vla-
da vsako reakcijo na njeno sa-

movoljno in nezakonito potezo
Zavrne s političnimidiskvalifika-

cijami Tako je tudi v primeru,
zasedbe Metelk0ve, ko so na ra-

cun Združene liste lctcle obtož-

be, da so le skupina nasilnežev,
f* .skuša zamenjati mestno

`
.

oblast.
V zasedenih prostorih vojsnice'

pa poteka posebni program.
Trudijo se 'zagotavljati hišni red.
ki so ga sprejeli in ga dopolnju-
jejo na vsakodnevnih plenumih
Izdali so tudi plakat Kako se

znajti na MetelkOVi in orgaani-
rajo kulturne prireditve. Na nji-
h0v naslm' je prispelo nekaj no-

vih izjav podpore. med drugimi
Cankarjevega doma in njegove-

ga direktorja Mitje Rotovnika.
ki je zapisal. da »borke in borce
Mreže za Metelk0vo podpirajo
v celoti. prepričani.da je zased-
ba edina pot. da se Začne dialog

.__--_-`.`_A`_~__-_ _

0 cm najlepšihkulturnih pobud
konec tisočletjav našem mestu«.

Pripadnike Mreže .so že včeraj
podprli mladi libeialni demokta-
ti in demokratke, mestni odbor
LDS pa je pripeljal 30 zložljivih
postelj. čistila iii pisarniškimate-

rial. Tudi Demokrati sr) ogorče-
ni zaradi nastalega spora. V izja-
vi so med drugim poudarili. da
mestna vlada OČIlllO nadaljnje
svojo politiko povzročanjanepo-
trebnih konfliktov. Dodali so.

da je mestna vlada prisilila pri-
padnike Mreže \' zasedbo \'Uj'JŠ-
nice. saj so le tako lahko obva-

r0vali stavbe pred nadaljnjim ne-

legalniIn rušenje-mZato obsoja-
jo saniovoljo mestne vlade in

zahtevajo. naj mestna \LllllŠČlľiil
naposled zacne reševati l.i pio-
blem in druge IiakopiCeiie pro-
hlenie v Ljubljani.

ZDENKO MATOZ
JELKA ŠUTEJ-ADAMIC

l/-

"'3-9-
Zasedba Metelkova se nadaljuje

Republika.

LJUBLJANA - Potem ko je o zadevi Metelkova svoje
staliSCe pojasnil tudi lSML. je kazalo. da primera ne bo

ntogoCe mzplestj brez vplctanja republike oziroma mi-

nistrstva za obrambo. S tem seveda ni' reseno vprasanje
dokazovanja Iastnlstva, niti odgovomostj za mSenje
treh objektov znotraj nekdanjega vojasanega komple-
ksa brez ustreznih dovoljenj.

Na Metelkovi se medtem nadaljujejo razlicne prire-
ditve in kulturni program. Vsak dan je na ogled stalna
vselitvena razstava slik, plastik, lotograñjin instalacij

slovenskih ustvarjalcev. Vceraj je bila otvori-

tev razstave Eisenkreuz. blues veCer. nastop Marka

Bieclja in gledaljska predstava Emila Hrvatina Zenska.
ki nenehno govori. Do petka se bo dogajala Se radiofo-

nija - instalacija Dragana ZivadinOVa Noordung.
V torek popoldne so organizirali 2e tretjo ola-oglo

mizo. tokrat na temo civilna druzba danes. UdeleZenci
Marko Hren. Pavle Gantar. Darko Sta-aja. Sonja Lokar.

Janko Rozic in gostje Magdalenske rrueza iz Maribora
so soglaSalj. da je MZM z vselitvijo Metelkova prekinil

z različnimi kuliumimi programi
nedejavnost civilne druzbe v Sloveniji po volitvah.Ra-

zen znanega dejstva. da je politiCni plumlizem pri nas

s seboj prinesel zaton civilne druzbe. vzporednos tem

pa zame] pnevajti dolocane probleme na politiCno ra-
ven. so se razpravljalci strinjali predvsem v tem.da ni-

kakrsna totalitama oblast ne more misliti Civtlne dru-

zbe. da ji je ta lahko le sovrazna in da se civilna dnizba
v nekdanjih socialisümih drzavali vecinomastruktun-

ra skozi ostanke preanjega rezima. brika Repom

in«, :J: nanii. '
.
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Rušijo,niso

zgradili
Ljubljanska mestna vlada bi samo rušila;seveda tam, kjer

je atraktivna in draga lokacija. Zadnje rušitve v nekdanji
kasarni na Metelkovi niso edine, ki so se dogajale zadnji
mesec. Vsem rušitvam pa je skupn' imenovalec, da se ruši

hitra, ob kancu tedna in nihče točn ne ve, kdo je lastnik

objekta in kdo je dal dovoljenje za rušenje.Pred časom so

parušilisamski dom v Murglah, tam nasproti, kjer so doma

gospodje, katsa M. Kučan,S. Dolanc in J. Drnovšek,ki je
bil zadnje leta začasna prebivališčebosanskih beguncev.
Nočna konectedenska rušitev se je zgodila tudi vili na kri-

žišču Aškerčeve ceste in Barjanske (nekdaj Kardeljeve) ceste

nasproti Filozofske fakultete. Bila je obljudena, lepa, 5 foto-
kopirnico, bifejem itd. Porušili so jo čez noč in ob koncu

tedna odpeljali vso navlaka. Radavedni novinarji smo ostali

brez adgovorav na vprašanje,zakaj in kdo. No, edina sled,
ki smo jo našli, naj bi peljala proti sosednji francoski
ambasadi, ki je menda brez parkirišč.Hic! Zdaj so bili_na

vrsti objekti v kasarni na Metelkovi, tam kjer je bil vojaški
preiskovalni zapor in kjer se je nam, Janši, Tasiču in Boršt-

nerju dogaja/a »slavenskapomlad«.Mreža za Metelkova, ta

je skupina organüiranih(alternativnih, mladih) umetnikov

si je prizadevala, da bi del te kasame dobila v svojo pest in

ga spremenila v umetniške ateljeje, kulturne dvorane in

prostore za neuradno kulturno. Tri leta so se dogovarjali za

prenos lastništvaoz. za davoljenje za uporabo. Lastnik naj
bi bilo v prvi fazi ministrstva za obrambo, ki pa je bilo nato

prostore pripravljeno zamenjati z mestna oblastjo. Da te

faze naj bi vsa zadeva prišla,zato je jasno, da so se za

skrivno rušitev odločili v mestni vladi ljubljanski. Ko so ta

opazili člani Mreže za Metelk0va, so se zabarikadirali med

delnimi ruševinami. »Berlinski zid« je padel pravijo!
V Ljubljani se na uličnih prodajnih mestih Mladine zbirajo
podpisi za podporo skupini za Metelkova in prvi dan so jih
zbrali kar precej. Seveda daleč ne toliko kot v zlatih časih

peticij, toda dovolj, da si upajo z akcijo nadaljevati. Pa tudi

ljubljanska oblast, ki je bele barve, je dobila nekaj telegra-
m'ov podpore, to pa kaže,da bo spet prišlado strankarskega
dvoboja. Predsednik izvršnegasveta mesta Ljubljane Mar-

jan Vidmar taka ali tako pravi, da je lastnina Sveta in da so si
le v času komunistov na oblasti lahko privoščilitaka prisva-
janja, kot so se zdaj zgodila na Metelkovi. Uparnike na

Metelkovi sa obiskali številni (predvsem) kulturniki - od

Janija Kavačiča da Borisa Cavazze -, vrstija se številne

razstave, kulturni nastopi in mitingi. Na vidiku pa ni bistve-

nega
- dagavarjanj. Mreža za Metelkova ni naivna skupina

mladih ljudi, ampak so v njej številni »slovenski prvobarci«,
ki tudi sedaj niso padlein evforiji drugačnegaenaumja - ad
Marka Hrena da Mihe Zadnikarja. Za njimi so številne

gledališkepredstave, videofilmi, predavanja, izdajajo knjige
in tri časopise.In skoraj vsi imajo visoka izobrazbo in

hrbtenica!

Preteklo nedeljo se je prvičpo dolgem času v Ljubljani
zgodilo. da je bilo na nogometni tekmi več kot tisoč gleda/-
cev. Ja, tlobra polovica od teh jih je bilo Prekmurcev, ki .so

se lahko veselili odlični igri Mure in Zmagi proti Slm'anu oz.

Mavrici. Nad igra Mure sta bila navdušena tako (lr. nogo-
meta Zdenka Verdenik kot tudi zadnji navijač̀Slovana 0:.

Mavrice Pero Lavšin Gnus. ki pravi, da komaj čaka .srečni
trenutek, ko bo Mura zrušila Olimpijo. M_ HORVAT

the. v'EöTNtk
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Mreža za

Metelkovo
Zadnji dogodek. ki ga je sproži-
la mestna vlada, postavlja v po-
sebno luč vse doslejšnjedo-

gajanje o proston'h, ki so vsaj že
tri leta namenjeni s strani kul-
turnih dejavnikov, tako neodvi-

snih kot države,za tisto kultur-
no produkcijo, ki pomeni ne-

obhodno dopolnilo celotnem kul-
turnem snovanju, saj ustvarja s

svoj prodornostjn in neinstitu-

cionalncstjo nove kulturne vre-

dnote. Kulturnega razvoja si brez

tega dopolnila sploh ni mogoče
zamisliti.

Brutalcn poseg namesto vsaj
nadaljevanja rlemokratičngadia-

loga kaže na resnično voljo ti-

stih tako obarvanih političnihsil,
ki od časa do časa s svojimi ck~

SU'cmnimi stališči prodrejo pri
sklepih in ravnanju mestne vla-

de, ne glede na dejanske potre-
be mesta, pa naj gre pri tem za

kulturno dejavnost ali kar koli

drugega.
Najbolj nesprejemljivo pa je.,

da se predsednik mestne vlade

pri tem sklicuje na pravno drža-

vo, češ, da si lahko lastnik teh

prostorov, kar mestna vlada je,
privoščitudi tako samovoljo in

mši objekte. ki so s splošnim
konsenzom namenjena za alter- '

nativno kulturno produkcijo Ci-

vilna družba,ki jo predstavljajo
vsi. ki se združujejopn' ustvar-

janju pogojev, da bi mreža za

Metelkovo vendar zaživela,je
tako s strani mestnih oblasti

dobila in prejela hud udarec in

zaradi tega je tudi več kot na

dlani. da svoje interese ne more

drugačeščititi kot na ta način.
da zasede te prostore. To dejanje
je torej posledica nezakonitega
ravnanja mestne vlade, tej gre-
do vsi očitki na račun kršenja
pravne državena tistega, kije to

storil prvi na najbolj brutalen
način in ne morejo zadevati civil-

ne družbe,ki nima na razpolago
drugih sredstev, kot da se brani

na ta način.
Hkrati s to ugotovitvijo pa se

postavlja tudi vprašanje.ali to

ravnanje mesan vlade, namreč

n'šenjeza kulturno namenjenih
objektov, ni simbolno dejanje,
ki nam o vsebini delovanja te

vrste pove pravzaprav vse.

Komisija za neodvisno

produkcijo pri ministrstvu m

kulturo bLOt/EA/EC to. 9.
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Mreža za Metelkovo bsgz. .. `4 .
. L

elektnke m telefona bLOUEUELŽ
priklopili ob 12.30. Ko se je ob 5ČLjubljana - Dogajanje v

nekdanji vojašnicina Metelko-
vi v Ljubljanije bilo včerajpoživ-
ljeno z redukcijami, so sinoči

sporočilipredstavniki Mreže za

Metelkovo.-ŽedopOldne je
najprej ob 11."un` zmanjkalo
toka. vendar so jim ga spet __

zveze.

17. un` začeláskupščinaMreže
za

"

Metelkova, -je elektrike ,

zmanjkalo Že-'drugičin »oku-
patorji«.t--so-večer;preživehv
temi.. ZaboVrhu so jim ob 20. V

uricdklopili Vse telefonske --

D. H.



HQ.
»izobjektov

'tem ne gremol«
Slovensko presfo/nico je kot vel/ko vas

ERlKA REPOVZ

LJUBLJANA - Kljub
nejevolji ljubljanskih

:3)llllll
oblasti podpiraBivavse več politiCnih

strank, ustanov in posa-
meznikov. Zadnje pod-
pore so izrekli predsta-
vniki ljubljanske Zdru-
zene liste. vodja po-
slanske skupine ZLSD

pa je dejal. da mestna

vlada vsak odgovor na

svojo samovoljno pote-
zo zavrne s politicnimi
diskvalifikacijami. V

primeru Metelkove so

tako obsodili predsta-
vnike ZdruZene liste.
da skuSajouasilno za-

menjati mestno oblast.

Oglasili pa so se tudi

KrSCauski demokrati

Obcine Ljubljana-Cen-
ter. Menijo namrec. da
slovenska kultura, tudi

'.ijene alternativne obli-

uą: otrebujejo ustrezna

s.®:tvain prostor za

svoje ustvarjanje. ven-

iar pa po njihovem
nnenju vojaski objekti.
ti so zaslareli. dolrajani
.n brez ustrezne kanali-

zacije ne morejo Sltlí'ílll
teinu namenu. Od

ustreznih organov pa

priCakujejo. da poiSCejo
ustrezno resitev.

Tisti. ki svoje dneve

prezi'.-ljaj.o ua Metelko-
vi in ki verjetno lahko

najbolje jH'i'Ctłllle. ali
:o prostori za njih
ustrezni ali ne. mislijo
drugace. UtllOCL'lll so.

da bodo v objektih osta-

li. Vanje so namrec vlo-

zili ogromno svojega
prostegaICasa in eksper-
tnega ter profesionalne-
ga dela. z vsakodne-

vnim kulturnim progra-
mom pa so za zapLISCe-
nimi zidovi. ki so jih
leta pustili propadati.
spet obudili zivljenje.

Izjave.-

Braco Rotar. socio-

log kulture:

Akcijo MzM v celoti

podpiram, ker se mi zdi

nujno potrebna za to.

da Ljubljana iz zakotja
postane moderno me-

sto. Po drugi strani je
zasedba Metelkove po

dolgem Casu prva arti-

kulirana pobuda civil-

ne druzbe oziroma ti-

stega njenega dela. ki je
napreden in ustvarja-
len. Sama zasedba je
preizkusni kamen za

pravno (eravo. ki se bo
morala odlociti. ali bo

podprla svoje drzavlja-
ne v njihovih l)()l)tl(.l'dl.\
ali samovoljo mestnih

oblastnikov.

Gregor Tomc. socio-

log:
Kljub vsem politi-

cnim Sj')reineuibam. ki
so se zgodile v Sloveni-

ji v zadnjih treh letih.

deluje njena prestolni-
ca .Se vedno kot vas. V

tem kontekstu gledam
na zasedbo Metelkove

kot na pomembno soci-

okulturuo inovacije. ki

naj bi v jedru mesta ra-

zvila SliCiSCe alternati-

vno elitnib in mnozi-

Cnokulturnih dejavno-
sti. Paziti pa bo treba.
da ne bo prislo - na ti-

picno slovenski nacin -

do samozadostnega za-

piranja v artisticni geto.
Zato mora biti ena od

prvih stvari, ki jih mora

vzpostaviti Metelkova.
rock klub za priblizrio
700 do 800 ljudi, ki bo

imel vsak dan na spore-
du zivo glasbo.

Darko Strajn. ñlozof:
Metelkova v tem tre-

nutku pomeni, Ce 2e ne

obudilev civilne dru-

zbe. pa vsaj njen prodor
v javnost. V tem smislu

jo lahko razumemo kot

povratek k slovenski

pomladi oziroma njeno
nadaljevanje. V sloven-
ski druzbeni prostor je
postavila alternativo.
kar je bilo nujno glede
na to. da se je v politi-
Clll druzbi oblikovala

teznja po unificirane-

an modelu druzbe. ki

sloni na nacionalisticui

paradigmi. Kot naspro-
tje temu pa je treba po-
staviti civiliziran mo-

del odprte, pluralne.
multikulturalne dru-
zbe. "

'Mrezo vrglr rz elektncnega omrežja
“LJUBLJANA 16. septembra - Od Mreže za Metelkovo smo

,dobili naslednje sporočilo:»Mreža za Metelkovo. ki je v zadnjem
času dobila domala enoglasno podporo širše javnosti in občil in
ki zaseda prostore nekdanje vojašnicena Metelkovi, je ob 17. uri
danes že drugičostala brez električnegatoka v svojih prostorih.
S tem se je drastično prekinila osnovna dejavnost tačas najmoč-
nejšegakulturnega foruma v Ljubljani.

'

lnštanca,.ki je zaukazala Odklop, ravna torej z nenasilnimi
članicami in člani Mreže identično,kot je ravnala z jugoslovan-
sko soldatesko za časa osvobodilne vojne. MzM zahteva, da se

izvajalci tega pritiska -.po vsem sodeč je poleg mestne vlade to
tudi Ministrstvo. za -notranje zadeve RS _.-. ,takoj izjasnijo o legi-
timnosti zascdbe, katere izvajalci vztrajajo pri svojih zahtevah:

ohranjamo prostore. onemogočamobarbarska rušenjaobjektov
in vzpostavljamo pozitivno kulturno paradigrno. Za razloček od
mestne vlade, ki ruši vse, predvsem pa samo sebe. skrbimo za

razcvet urbane kulture. O legitimnosti našegapodjetja se mora

izjasniti tudi vlada Republike Slovenije. Ali pa se slednja morda

strinja s postopki svojih ekvivalentov na ravni mestnega izvrš-
nega sveta! «

Marko Hren z Mreže za Metelkovo pa nam je sporočil.da je
v zvezi z odklopom električne energije govoril z Dušanom Kraj-
nikom, šefom kabineta na ministrstvu za notranje zadeve. kjer je
izvedel, da bodo na ministrstvu jutri do 9. ure sporočili.ali so

plačnikielektrične energije na Metelkovi oni in kdo je dal nalog
za odklop. Dodal je. da o odklopu ničesar ne ve. Marko Hren pa
je govoril tudi z operativcem na ljubljanskem Elektrogospodar-
stvu, torej s tistim, ki je elektriko dejansko izklopil, ki mu je
zatrdil, da je dobil nalog iz vodstva podjetja z argumentom. da

imajosoglasje plačnikov(ki je ministrstvo za notranje zadeve).
(l. . A.)

'
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SkupscrnaMreze bo 0540

upoštevalanova dejstva
Vabljeni so bili nosilci programov, saj so prav
,ti najbolj poklicani razpravljati o delu Mreze.
UUBLIANA, 16. septembra - Članiin članicieMnženiMetel-
kovo so. danes popoldne sklicnli izredno razširjenoskupščino,na

katero so bili vabljeni vsi nosila' programov! kr so so od 9._do1?: I

septembra vselili -v prostore nn Metelkovi m pred tem smo brlr

Skupščrn'a 'e izredna zaradi predčasnein nenačrtnevselrtve
v prostore na|Metelkovi in ker se je_članstvoprecej razširilo.
Poleg tega bodo morali čim prej sklicati redno skupščino.na
kateri bodo upoštevalinova dejstva, kr močnoposegajo v orgaru-

ziranbst Mreže. Na skupščini_s'o pregledali aktualnedogodke.
ocenili notranjost in zunanjost objektov,_potrdrlr razdeljene
odgovomostido redne skupščine.oblikovaliskupmeza uskladi-
tev prostorskihi interesov ter razpravljali o, crljrh skupme in

merilih za njeno sestavo. _i_ _ _ _

`

. Mreža je danes dobila še eno ijavo v'podporonjeni akaji. In

sicer od ljubljanskega ženskegakluba,kr »poziva vse sv0je člane

in članice,simpatizerje in simpauzerke..ds_podprejo za

'Metelkova v boju proti samovoljnrmestm vladi«. Klub je_ še

dodal, da so »znaki podpore že obisk in topla.beseda.še bolj pa
bomo pomagali. če prinesemo s seb0j stvan._|u jlh prebivalci
Metelkove potrebujejo; to

paje vse. od pisarniškegamatenala,

čistil,žarnic in drugega ele tričnegamateriala..vsakršnega.oro-
dja za hišna popravila.pip za vodo. rož in drugth hršnrhpntrklrn,
do stolov in mu«.

_ ' '

Po današnjiskupščinije Ana Monro predstavilanov gledališki
projekt Javna vaja: West tobaooo story. ksseneje pa soupnpralvm
`dva kenoerta. Jutri bo še vedno prczentacija Radrotomjs kapital
avtorja Dragana Živadinova,ob 20. uri pa bo pesniškivečer
Jureta Potokarjs in prijateljev. .IELKA SUTEJ-ADAMIČ
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olikokrat v življenjuje človek prepričan,da si tisto, kar mu

B pripada, kratko malo mora vzeti? Kolikokrat doživi SPP,

I

v kateremse posameznicc in posamezniki prilagorliin valo-
v.inju enovite pozitivne energije? Kolikokrat lahko zaživi \' skup.
nosti neverjetno različnih ljudi_ ne da bi S(' za hip ustrašil za svojo
intimo? Kajpa vem, mogošcše kdaj... toda zdaj zagorovo. .`.linil je
teden dni bivanja na Mt't t'k0vi. teden, ki sem imel v njem občutek.
da mi daje skušcnjza dež::t let; ko da bi bil vmes trikrat na tujcm.
dokončaldva doktorata, se mi je dozdevalo, vsak dan sem šelmalo
po Ljubljani, pa je bila vsa starikava in poprejšnja,zato sem se kaj
kmalu vrnil in se predajal nekakšnisladki utrujenosti, ki jo lahko
primerjam samo z bojaznijo, kakršnaspremlja usodno ljubezen:
Kako si zagotoviti, da bi prehitro ne minilo? Kako zdržati,kako
valoviti s to neverjetno močjourbane kreacije, ki je bila v Ljub-
ljano očitno prezatrta, sicer bi se zdaj ne odzivala s tako silno
duh0vnostjo? ~

Nekaj nas je, ki bomo na Metelkovi pustili krepke kosce svojih src.

Briga nas za sobice, naj se Mreža plete po poti svoje urejenosti, naj
ljudje delajo, kar hočejo.Na Metelkovi smo zato, da se imamo
dobro. Ko da bi po nekem srcčnem namigu čakalina prostor, kjer
bomo zaživeli prijatelji, ki se nikdar nismo poznali d0volj, da bi si

upali razgmiti bistvo svojega dela. Zdaj, ko smo storili ta korak, se

drug do drugega obnašamopovsem drugačekakor v tistih čumna-
tah, ki so nam jih skoz življenjekot stanOvanja, delavnice ali krčme
dodeljevale razne mestne vlade. Dihamo, pogovarjamo se, stre-

samo zamisli, jih sproti udejanjamo, pomagamo si, se smejemo, za

posladek premoremo nekaj nergačev,ki sejejo zavist ali oblastiže-
ljenosti. Metelkove ne damo; ne dam je tudi osebno, pa če me na

štiri konce ven vlcšejo:Ena noga proti štreki,druga naj v zdrav-
stvenem domu pri smeteh konča,roke pa naj mi proti Friškovcu in
na Tabor raznese. Hiše, ki smo jih zasedli, so zahtevale preveč
ljubezni do tega mesta, in bi nas še kaj premaknilo. Tu so zdaj naše
korenine, vi pa ste pre-pozni. Kupite si mercedesa in mi čim prej
zginite iz misli.

Lesarjev bager, ki je odkrhnil ostrešja,je seveda grozotna naprava,
pa vendarle tista, ki nas je s svojo storitvijo ponesla k prelomnemu
dejanju, odločitvi.Ševeliko hujšeod tega stroja pa je bilo ozračje,
ki se je v krajih, že tako ali tako zasičenihz negativo, splctkami,
podtikanji, privoščljivostjoin ravnodušjem,zasmradilo do kultur-

nega kraha. Zdaj pa zdaj je bilo že videti, da se ne bo nikdar več

prav nič več zgodilo. Da bo čisto na vseh ravneh tega našega
usmrajenega življenja- tudi v kulturi - vsakdo počel,kar se mu bo

zljubilo. Pa ne bo. Metelkova je prva, zganilo se bo v Mariboru in

že danes, v petek, 17. septembra, na Ptuju. Me prav zanima, kako

bodo razne sam0voljne oblasti reagirale, ko bodo kako jutro
razbita stekla na vseh tistih enih in istih bistrojih z marmorjcm.
medenino in neizrazitimi natakaricami v Kranju? Kdo se bo zganil,
ko bo zagorelo kako ljubljansko predmestje? Zasedba prostorov,
ki nam pripadajo na Metelkovi, je v zadnjem času najradikalnejši
dokaz, kaj se lahko pripeti, kadar je komu zares zadosti.Kajko bi
pri tem vztrajali? Kaj ko bi se ne pustili zmesti tej enodtmenu-
onalni odločitvi segmentov

- umetniških,znanstvenih, somaliz'a-
cijskih, organizacijskih, promocijskih, kritičnih in provokacijskih
-, o brutalnem kopičenjudenarja? Kaj ko bi se vprašali,ah je res

nujno, da nas ta hip poleg vsega mori še komercializaCIja?Ali nas

je, ha, sploh kdo vprašal,ali hočemo Živeti .v kapitalizmu? Na

Metelkovi smo se uprli nasilju državenad prebivalstvom,.Slovenca
nad Slovenko, obeh nad otroki, hendikepiranimi, takoali drugače
bolnimi, drugačnimi.Uprli smo se reprezentade topoumja. Ko

nas te dni vseh sort obarvanci na veliko vprašujejo,kakšnaje naša
barva, dgovarjamo takole: Zavrtite si barvni krog, hitro, najhitreje,
in poglejte, kaj boste dobili. Naša skupnost, komuna, razpletena ;
mreža,asociacija ali kar koli že ima nehvaležno preskusno vlogo:
S kulturo se bojuje proti ignorantski politiki, z mehko dikCijo
proti nerazumljivostim, nedokončanim stavkom, samozapleta-
njem. V svoj delovni in bivalni prostor vnašamo več tolerancako

prepovedi ali pravil. In to se posreči.Tudi denar se da, in _tocelo
v teh časih,rarvreanIiti do te mere, da se pOtem mirno dvignena

raven prostovoljnega prispevka ali pomočibližnjiciali_bližnjik_u.
Kreacija je prepomcmbna reč, da bi se še bodla z _birokrac1j0.
Krepimo kreativnegaduha in širimo pozitivno energijo, da bomo
kar se da dolgo zdržali v poziciji, ko smo se ,primorani obnašati
radikalno drugače.
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Mreža zdaj na Mere/Mr! samaaraanlžirana- Za red skrb/la član! Elsen Kreulza

Ljubljana. 16. septembra
o kretenskcm naro-

čilu in tajni akciji

zasebnega podjetja
POM, ki je bila na srečo

ustavljena, napol poruše-
na vOjašnicana Metelkovi

oživlja.Firma, organizaci-
ja ali zavod Mreža oziro-

ma njeni člani vneto tkejo
niti. pospravljajo. organi-
zirajo in si delijo prostore.
Malo si tudi že delijo po-

Četje,eni inlormirajo in

organizirajo, drugi pome-

tajo. Nekateri avtorji že
vneto ustvarjajo.
Natančnejšinačrt so

mrežarji razodeli včeraj
obtskovalkama Nuši Ker-

ševan in Sonji Lokar, na

kratko pa so ga orisali tudi

nam. Prvenstveno naj bi

bila Metelkova center, pu-
doben nekaterim v velikih

tujih mestih, s katerimi se

že p0vezujejo, z Amsterda-

mom, Dublinorn, Berli-

nUm . . .

Prostor na

neuveüavuene
Tu naj bi se zbirali in

ustvarjali mladI, 'se neuve-

ljavljeni ustvarjalci s po-

dročja kiparstva, slikar-

stva. glasbe. literature_

špica, teatra;t prostor-pa

naj' bijdöbilu't'tidi'odr'inje-
na gibanja, kot so Društvo

,za zaščito norosti, ženski
in moškihomoseksualci in

podobno, ni pa prostora
za narkomane in politične
stranke, zlasti ne za desno

usmerjene. Od levih, so

dejali, še sprejmejo po-

moč,ne bodo pa prenašali
nobenih nacionalizmov,
rasizmov in podobnega.

Za red skrbi straža,čla-

ni lŽisenKreutza, ki ne pi-
jejo in so najresnejšiČlani

~ma|ega mesta«. Računa-

IO tudi na svojega člana
Marka Hrena, ki uspešno
spodbuja pozitivno energi-

jo in strpnost. Po 22. uri

v centru ne bo dejavnosti,
ki bi morila okolico.

prav so računali na sedem

stavb in so jim ostale po

vpadu POM le (ti. bodo

člani mreže sami skrbeli za

restavracijo, bife in mla-

dinski hotel, kar pomeni,
da gre za usranovo s kul-

turno liOtelsko gostinsko
ponudbo. Ustvarjalci od

18. do 45. leta naj bi tu

predvsem ustvarjali, nekaj

pa bi si jih UľCllllU tudi

stanovanja vendar za kla-

teže tu ne bo prostora.

,L'-

Kipcril težkoclo

prostoru
Delno rušenjeje najbolj

prizadelo kiparje, ki tudi

najtežedobijo primerne
prostore

- garažeso šle

namreč v franže. Pove-zuje-

jo se s ŠKUC in Mladim

turistom ter s Tretjo uni-

verzo, upokojencr, za bo-

gato vegetarijansko resta-

vracijo in bile bodo skrbeli

sami. Zavedajo se težav,ki

so pred njimi, vendar upa-

jo` da bodo iitestne oblasti

in drugi organi le iskalt na-

ročnika rusenja toliko ča-

)J, t.l.l st' \ist delno utt'tlt'

“much-..bodo Stvari ste-kle..

Vsakdanje prireditve, raz-

stave in happeninjji pa jim
omogočajo predstavitev
avtorjev, prebivalcev in

stalen _stikzljudmi.
Zno'ttajj'blizu vhoda, je
manjšaskupina (verjetno
ni iz Mreže)žicala za pija-
Čo,nekje je visela omarica

za prostovoljne prispevke,
za nami je pritekel pred-
stavnik »komunikacrjske-
ga centra« in povedal, naj
obvezno napišemo,da zbi-

rajo prostovoljne prispev-
ke Olićanov tudi '/..1 tri Ino-

bitele.

líden najsiečnejšililjudi
je bil gotovo Rado Kol-

H. 9. SLOVENSKE
NOVICE

man, šel'Slovenske sekcije
sicer evropskega združenja
motoristov Eisen Krentz,
ki je s svojo skupino nav-

dušencev dobil tu prostor
za delo Ill za jirt'tlstavnex
svojih Ciitlovitili t-.isj ritlt'r-

!t'V, Pľthltlľsklproblem pa

so rešili tudi lrwini, l.a-

ibach, Noordung In drugi
brezdomcr.

No, [J, narkomanov,

klatežev :n desnih naci-

onalistov ne bo, torej lah-

ko upamo, da se bo lLŠlU'

(31.5.) I

"moć |'JI'III



Likovna

Samoorganizirana
umetnost

Razstum članovMreže :a Metelko-

w. nekdanja wjanicu na Metelka

t't'. 10. 9: - o:

Položajna Metelkovi se je končno

premaknilz mrtve točke.To. kar je
bilo še malo prej status quo med

mestno vlado in Mreža.se je v noči

5 petka na soboto. 10. septembra.
spremenilov spontano akcijo zavze-

manja prostora. ki je bil Mreži že

zdavnaj dodeljen. a v nenehni igri
vedno znova odtegnjen. S tem de-

jannjem so se razrešilavečletnaneu-

spešnadogOvarjanja.pri katerih je
glede na zadnjiposeg rušenjaobjek-
tov mestna vlada skušalaMrežo izi-

grati.
\ zasedenih objektihje kmalu nasla-

la razstava članov likovne sekcije
Mreže u Metelkova. ki je spontan

odgovorna vprašanjeo smiselnoin

in namenu tovrstnih povezav. Po-

vsem nedvomno je. da je to združe-

nje nujna reakcija na številnetežave

in probleme. s katerimi so soočeni

likovni ustvarjalci. predvsem tisti

mlajšegeneracije. ki šele začenjajo
svojoustvarjalnopot. Ta razstava je
nekakšnadeklaracija načel in zah-

tev. za katere se zavzema Mreža.in
moramo pritrditi, da je izpolnitev
njenih zahtev edina smiselna rešitev

številnih izjemno težavnih proble-
mov ustvarjaICev.

Kdor je seznanjen z razmerami.
v katerih ti delujejo.ve. da so s pre-
hodom v tržnogospodarstvo in z no-

vo vlogodržave nastale za likovnike

povsem specifičnerazmere. Pred-

vsem je treba poudariti. da pri nas

skoraj ni trga, na blagodejno moč

katerega se zanašajozagovornikitrž-
nih zakonitosti. 'l`rgovanjas sodobno

umetnostjotako rekočni. pri čemer

velja poudariti. da. recimo. za 50-

dobno kiparstvota trg sploh ne ob-

staja. Med kiparjimlajšegeneraci-
je. tudi med že uveljavljenimi.je
nekakšnopravilo,da razstavne ek-

sponate po koncu razstave odpeljejo
na odpad in prodajokot staro železo

ali pa-dcle uporabijoza nove kipe.
kupcev tovrstne umetnosti kratko

malo ni. Še težavnejšeso razmere

pri iskanju ateljejev. V vseh teh

razmerah so umetniki prepuščenisa-

mi sebi. in povsem naravno je. da se

samoorganizirajo in iščejorešitve
v projektih.kakršenje zasedba` sta-

rih. a za ateljeje povsem primernih
prostorov na Metelkovi. S tem deja-
njem je Mreža m potrebe ustvarjal-
Cev pridobilaneodvisen in svoboden

prostor. kakršne poznajo številna

večjamesta na evropskemZahodu.

Centri avtonomno kulture. v kakrš-

nega se utegne razviti Mreža za Me-

telkovo. se nahajajov številnihvečjih
mestih v Evropi.in nikakor ni odveč

poudariti. da oblasti v teh krajih
tovrstne projekteodločnopodpirajo.

se skozi nje realizirajo interesi

določeneskupineprebivalstva,poleg
tega pa so ti centri pomemben del

kulturne ponudbe.
Mreža za Metelkovo je izjemnopre-

mišljenodejanje samoorganizacije
ustvarjalcev. ki spričopoložaja.
v katerem se nahajajo. zasluži ne le

vse simpatije. ampak tudi dejansko
podporojavnosti. Razstava članovpa

priča.da so v njej včlanjeništevilni

pomembniustvarjalci. ki pomenijo
sam vrh sodobnega likovnegadoga-
janja.

ľomlaln V'lgnlovlć



Nad stavbe na Metelkovi seje spravilatežkamehanizacijapodjetjaPOM d.o.o.

(P)tičkiprihajaj
H. 9. Drew/IL

ona dan...
Janez Lesar ni samo vedel za rušenje,ampakje bil celo na prizon'ščusamem

LJUBLJANA, 17. - Kdo je začel rušiti

objekte na Metelkovi, ki so bili s sklepi
skupščinemesta Ljubljane (4. marca letos)

namenjeni Mreži n Metelkovo? Do pra-

vega, uradno zabetoniranega odgovoraje- kot zakleto - očitno težko priti. `e

policiji ta podvig ni povsem uspel. Vsaj do

včerajpopoldne ne.

Zato pa je ponovno pridobil veljavo zna-

meniti pregovor »kjer je dim. je tudi

ogenj«.Od konca minulega tedna. ko so

za Mrežo predvidene stavbe na Metelkovi

tako rekoč čez noč dobile »novo obličje«.
se je po ljubljanskih in še kakšnih kuloarjih
kot »neznanega storilca« najpogosteje
omenjalo ime firme POM d.o.o.. ki naj bi

imela na grbi še nekatere (zakonsko) ne-

čedne posle (beri rušitve)po raznih.koncih

slovenske prestolnice (zgradba ob Ašker-

čevi. na primer). Omenjeno firmo s sede-

žem na Poljanski cesti v Ljubljani sta usta-

novila zakonca Omahen in je bila vpisana
v sodni register aprila 1990. registrirana pa

je predvsem za opravljanje gradbenih de-

javnosti. Toda poleg prišepnjenih(in celo

objavljenih) ugibanj se je ime te ñrme

oziroma njenega lastnika Pavleta Omahna

znašlo tudi v policijskem poročiluljubljan-
ske uprave za notranje zadeve o vprašanju
Metelkove. Načelnik UNZ Ljubl'ana Bo-

ris Stadler je povedal. da je v pojicijskem
poročilu med drugim zapisano. da so

stavbe na Metelkovi rušili stroji. ki so regi-
strirani na ime Pavel Omahen. Ali jih je
rušilOmahen oziroma njegova ñnna ali pa
jeOmahen svoje stroje le posodil komu

drugemu - o tem preiskava še teče. Kot
nam je `včerajpopoldne povedal Boris

Stadler. Omahna policija še ni našla (tudi
mi ne). da bi ga povprašalao njegovi pove-
zavi z rušenjem.vsekakor pa bodo prei-
skavo nadaljevali.

Policijsko poročiloje dobil v roke tudi

temeljni javni tožilec v Ljubljani Tomaž
Miklavčič. Poročila kaj prevečzgovorno ni

komentiral. poudaril pa je. da ga v njem
- v tej fazi preučevanja- bolj kot vpraša-
njc. kdo in kaj je rušil. zanima vprašanje
(nasilne) vselitve oziroma protipravnega

_'jgzaMetelkovavabi . a-
"

v popoldanskiaginvečeriiíhčüralísi 'Obi-
'

'skovalcilahko` ogledajo razstavomotorjev,
.motqklubaEisénkrcuzr.V..0k!irIt'fñZS!á*Žèč-
pajtbo `od 16., do 20. urel'konc'eittgblüešjí
``skupineLetečapotepuha.v0b17aąín18gíuri
so-,riasspgrcdtt{meditaçüc.Mmmm
'

`

'a
"

5660odprla'v'rat,
išaziti,

'0.132..,

zavzetja nepremičnin.Določiti bo treba.

kaj je prekršekin kaj kaznivo dejanje.
Vprašanjepa je. ali je kaznivo dejanje. če
nekdo ruši lastno hišo. je dejal gospod
Miklavčič.

Toda tudi če je Omahnova firma rušila
stavbe na Metelkovi. pa jih zagotovo ni na

lastno pest. Kdo je dal nalog? e se

mestna oblast z Vidmarjem na čelu (po-
n0vn0) izmika vsakršni vednosti. kaj šele
odgovornosti za to početje.pa je njeni
»nedolžnosti« težko verjeti. Za to imamo

več razlogov. Prvič. ker posluje z Omah-

nom in njegovo firmo. Mestni sekretar za

komunalne zadeve. promet in zveze Dami-

jan Dolinar nam je povedal. da je POM

d.o.o. ena redkih ñnn v Ljubljani. ki ima

težko mehanizacijo. zato naročajopri njej
razne rušitve: na Roški. pa črne gradnje in

podobno. Pri tem je odločno zanikal. da bi

naročili pri njej tudi rušitev stavb na Me-

telkovi. Jo je potem naročil Vidmarjev
človek - Janez Lesar? V kuloarskem

spletu g0voric smo ujeli tudi tisto` ki jo širi
menda sam gospod Lesar - da je Pavletu

Omahnu »zrihtal« že prevečdobičkonos-
nih poslov(?!). Toda če Janez Lesar (ki je
naročil tudi žaganjedrogov na PST) v jav-
nosti še tako zatrjuje. da z rušenjemna

Metelkovi nima nič. pa je v prej omenje-
nem policijskem poročilujasno zapisano

(izjava policista na Metelkovi). da je bil

gospod Lesar ob ruŠilvr navzoč! Potem je
gospod Lesar za rušitev moral vedeti (če je
že ni naročil).In če je vedel on. sta morala

zanjo vedeti tudi Marjan Vidmar in Dimi-

trij Kovačič!
Omenjena trojka je namreč sodelovala

tudi na - do sedaj pred javnostjo skritem
-

pogovoru s predstavniki ministrstva za

notranje zadeve. Dcvetega julija letos naj
bi se namreč omenjeni trije sestali z Davo-
rinom Mozetičem (direktor skupnih služb
MNZ) in Antonom Kravosom iz MNZ ter

sprejeli tri sporazumne sklepe. Prvi govori
o tem. da je mestna vlada naklonjena reše-
vanju prostorske problematike ministrstva

n notranje zadeve in s tem tudi mestne

UNZ. Šezlasti zanimiv je drugi sklep - da

sta mesto in ministrstvo zainteresirana. da

skupaj pripravila program celotne lokacije
vojašnicena MetelkOvi. s tretjim sklepom
pa naj bi MNZ vnaprej pripravilo program
»v kontekstu možnih prostorskih rešitev«.

Gospoda Lesarja včerajnismo Uspeli ujeti.
Marjan Vidmar in Dimitrij Kovačič pa se

o tem nista bila pripravljena' pogovarjati.
Prek predstavnika za tisk sta sporočilale.

da se nobenega takšnegasrečanjane spo-

minjala. bodo pa v njihovi službi pobr-
skali. če morda zapisnik le imajo. Tudi

Davorin Mozetič je včerajsprva povsem
zanikal. da bi se v zvezi z Metelk'ovo kdaj
sestal z mestno vlado in da o zapisniku
oziroma zapisu pogovora (z omenjenimi
sklepi) nič ne ve. slednjičpa le »priznal«.
da se je morda z njimi dobil (»Čeje mini-

_ster tako odločil. sem seveda šel.« ). da so

morda_ vse te sklepe res sprejeli in jih je
sam tudi podpisal. vendar pa se tega ne

spominja. Zagotovo pa niso. je dejal. vna-

prej pripravljali nobenega programa_
In zakaj bi bili lahko ti sklepi inlto

srečanjeposebej zanimivi? Te dni namreč

curljajo na dan namigovanja. da je morda
mestna vlada pri rušenjule posrednik.
ukaz pa naj bi prišelod drugod. denimo
2 (ali blizu) ministrstva za notranje za-

deve...

SONJA H. vocnrč
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ljubljančanioMrežiza Melelkovo
i Ljubljana - l'otem koje v noči na soboto skupina posameznikov
: Mreže za Metelkovo zasedla poslopja nekdanje vojašnice.5t.' jt'
*

vjavnosti začelougibanje o tem. Čigave.last so, čemu najbi bila

namenjena. Naključnemimoidoče na ljubljanskih ulicah smo

povprašali.ali je vselitev alternativnih ustvarjalcev na Metelkovo
po njihovem upravičena,glede na to, da je_MestoLjubljana za

poslopja že plačalotretjino celotne vsote. torej 5 milijonov mark. O

teni, ali bi bilo pn'merneje, Če bi prostore obnovili za uveljavljanje
alternativne kulture. ali pa bi bilo bolje, Če bi na tem mestu zgradili
novo srednjo zdravstveno šolooziroma ga kako drugačenamenili

za kulturo. kot to predlaga Mesto Ljubljana, imajo anketiranei

deloma različnamnenja.

Maja Frančič, gimnazijskn
maturantka, 27 let: »Všeč
mi je nenadna vselitev alter-

nativcev na Metelkovo. Izve-

dela sem, daje med njimi pre-

eej nadarjenih slikarjev. ki-

parjev. glasbenikov. O tem, da

je mestni 18 na tem mestu na-

meraval zgraditi srednjo
zdravstveno šolo ali ga kako

drugačenameniti za kulturo,
ne vem nit" določenega.Kljub
vsemu pa podpiram prizade-
vanje mladih na Metelkovi;
med njimi je tudi nekaj mojih
prijateljev, ki so nad tamkaj-

: Šlle ustvarjalnostjo navdu-
seii.«

l

0'
\V

Metod Kanmič. up(l'.-.\\jt“-
nec, 69 let: »Prav je, rl l . ila-

di dobijo svoj prostor, kjer
bodo lahko ustvarjali. razstav-

ljali, se zabavali. (J iirat'iit-in

vprašanjulastnine bi tezko kaj
rekel. ne vem. ali jt |)l".'(l:3u'
godba veljavna, tudi tejza iie,

kakšni so bili dogovori llit'd

mestom in republiko. l'o ino-

jem je na Metelkovi (lovon
prostora za vse. za zdravstveno

šolo in za mlade umetniku, ki
so si že dolgo prizadevali za

dostop do teh prostorov. Naj-
pomembnejšeje. da si prosto-
re pametno razdelijo.«

Eva Iskra, piavniea, IŠU let:
n l'odpirain Mrežo za Metelko-

vo, ker v Ljubljani preprosto ni

ničesar.kar ne bi bilo ravno

uradna kulturna politika. Me-

telkova je po moje že od vsega

zaćetkaustreznejša,z vso pre-

teklostjo vojaških zaporov
vred. Menim tudi. da med sama

stara »skrpucala«,kakršna so

druge zgradbe na Metelkovi.
nova sploh ne bi spadala. Če
stroški obnove ne bi bili preve-

liki, bi bilo po mojem prostore
najbolje obnoviti. Sicer pa dö-

godka ne spremljzun tako na-

tančno,da bi vedela, kakšna so

v resnici lastniškarazmerja.«

: Janez Ažman, študent,21
let: »Če so bili prostori na

:'\letelkovi od republike do-

; deljeni Mi'eži za Metelkovo.
|

l
i

|

1
I

l

i
j
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potem mislim. da naj ti. Če-
prav je mestni izvršni svet

'

zanje že plačalrepubliki, pri-
padejo Mreži. Vprašanjepa
je seveda. kateri ima večjo
vlogo - Mesto Ljubljana ali re-

publika. Lokacij za novo sred-

njo šolo je v Ljubljani dovolj,
že nasproti Metelkove, kjer
je veliko parkirišče,bi lahko
stala. Alternativna kultura pa
v Ljubljani nima dovolj pro-
stora.«

Pripravila Barbara Lesjak in

Slavka Bonfacija, »na ča-

kanju«,40 let: »Ko so stav-

be že zgrajene, jih je škoda
rušiti,saj bijih lahko uporabi-
li za kar koli. Mislim, da bi
bilo posebej treba poskrbeti
za mlade, in jim priskrbeti pri-
merne prostore, da bi imeli
kam zahajati in se družiti Ne-

kje sem slišala,da naj bi ta::-

napravili mladinski hotel, to

bi bilo dobro Kdo je lastnik

stavb, mesto ali republika. Ir.-

ga ne vem lit""|)|`('lllžl.'ul0.sr-mn,

ljan; iiojtaj'u'nizi zvezi I; tem

Resnično pa . i-I'Iip

bnejše.da ta prostor ',)|)ll('
mladi za svoje deiavnosli --

lii'H

Bojan Velikonja

l

l
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Izgubljene iluZije?
li nt dogodivščinana Metelkovi lep pri-'
mer novega razmerja med kultura in po-
litiko na Slovenskem? Ne, ni. Metelkova

je namreč v bistveni stvari repriza takega
razmerja iz prejšnjegarežima.Čepravje
jasno, da se na prvi frontni črti spora med

mestno oblastjo in kulturnimi alternativ-

ci, ki jih poganja ideja o civilnodružbeni
naravi urbanih središč,odvija tipičnabit-

ka za lastnino (zajema kvadratura, in to

v čednemzatišju,tri korake od nervozne-

ga mestnega jedra), ki je nihče ne bi pre-
dal brez nekaj grenkih kelihov znoja - je
tisto, kar daje vsej zadevi presenetljiv na-

dih starih časov,samoumevnast, s katero

si mestni očetjevolijo superiornost nad

četica nekakšnih miroljubnih ribičev,ki

že dve leti potrpežljivapletejo mrežo na

suhem. Na ozadju tega spora (ki bi mu

sicer, kar zadeva preprost boj za prostor,
lahko našli nekaj svetlih zgledav tudi po

drugih evropskih prestolnicah) je torej
z neonsko razvidnastjo izpisano nasled-

nje: kar je vaše,je tudi naše,a kar je
naše,vas nič ne briga! Res, ta samoumev-

nost, s katero je prejšnjirežim posvetil
kulturi, kadar je imel to za potrebno, je
temeljilo na drugačnih,»sakralnih« vred-

notah, a to ne pomeni, da je sedanja manj
brutalno samoumevna. Občinski bager,
ki je zarezal v Mreža za Metelkova, je
nazorno utelešenjeidentičnegavedenj-
skega vzorca, ki v trenutkih stiske penna-

gentnonavdihuje domačepolitičneodlo-
ttve.

A primer Metelkova seveda ni najboljši
primer .-

kar zadevla dejinicijo sedanjega
razmerja med kultura in politika. Gre za

sicer atraktiven, toda razmeroma majhen
segment. Celo tako majhen, da se politika
še ni odločila,ali naj ga sploh spolitizira;
je iz fantov in deklet, ki bi radi s slikar-

skimi stojali in kiparskimi dleti dizajnira-
li vojaškospomeniškodedLi'čino,mogo-
če iztrz'iti kaj političnopametnega? Žalje
od odgovora na to vprašanjeodvisna

tudi usoda Mreže. ln žal je nesrru'selno

pričakovati,da bo prišeldel Metelkove
v roke civilnodnižbenihpobud samo za-

radi rešpektiranjateh pobud.

Kaj pa primer s posebnim socialnim sta-

tusom kultumih delavcev, ki je tako silno

razburil velik del prizadetih? Tudi pri
tem je najbolj ganljiva prav samoumev-

nost, s katero se obnavljajo splošnimi-

šljenjskiin vedenjski vzorci, tokrat seve-

da pri umetnikih. Kot da bi bila državna

podpora za umetniški .way of life«naj-
bolj normalna stvar na svetu. Ali kot da

bi bil nekakšen status zaslužnegaumet-

nika nekaj, kar si je sicer izmislil sovjeLski ~

sistem; a je postal splošnacivilizacijska
vrednota. Nihče si seveda ne dela utvar,

da ne gre za tipičnorestrikcija na področ-
ju kulture (in zakaj bi bila izvzeta. prav

kultura?), toda mentalni model, ki je
v povojnih desetletjih postopoma, a očit-

no -za zmeraj«zasvojil slovensko kul-

tumiško pamet, je nevzdržen;njegova
izvorno dvojna narava, ki je bila v prejš-
njem sistemu prikrita z instanca .poslan-
stva«, pač kaže v novi razmerah vedno

bolj gala rebra. Ta model je namreč spoj
dvojne poklicanosti: biti umetnik in kot

'

tak »trpetibrez miru«, kar umetnik po-

deljuje tudi moralno avtoriteto; in iti

_ uradnika.,

slovenski umetnik, kar podeljuje pravico
da posebnega nacionalnega statusa, pod-
prtega s skromnimi socialnimi boniteta-

mi. Vnovem položaju.,ki kulturo načelo-

ma avtonomizira (ali se nismo za to bori-

lil), bi bilo nomtalno, da bi obvezen
kultumiški vojaškirok za slovenstva od-

padel (saj za večino tako in tako ni bil

drugega kot ugodna formalnost), za .pe-
kel in nebo« pa naj se odloči vsak sam.

Prepričanismo lahko, da bo po tej poti,
ki ni pot služnosti,ampak odprte indivi-

dualne avanture, slovenska kultura po-
sredno največpridobila.
Kaj ima s tem slednjim sondiranje raz-

merja med kultura in politika? Ne druge-
ga kot to, da kaže na specifičnonostalgi-

jo,'gledena socialne razsežnostipa po-

r " I
"

a

ga kulturnega modela, ki mu vloga poli -

tičnegasubsa'tuta v bistvu neizmerno
ustreza. Zdi se, da je to do kraja jasno
šele zdaj. Medtem ko sedanje kulturno

ministrstvo zbuja vtis, da mirno in marlji-
vo, s kanclijsko predanosth državnega

la' se zaveda svojih velikih,
a sredi vsakdanjih političniheksaltacij ne-

opaznih dolžnosti,brklja po prepatreb-
nih sistemskih zadevah in si pri tem ne

privoščinobene afere, nobenega škanda-
la, še kakšnegavznesenega govora, ki bi

ga človek z naslada citiral, ne (ah, lepo bi

bilo imeti kulturnega ministra radikalca,
ki bi nenehno lansiral produktivne pro-

blemel) -

pa se na drugi strani ljubljan-
ske ulice, po kateri je nekoč Cankar kolo-

vratil na Rožnik in z njega, stikajo glave,
globoko zaskrbljene nad narodovo uso-

do. Nato napišejokakšno široko odprto
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pismo, drug drugemu lepo pesem ali si

veselo čestitajo,da jim nič ne morejo mrzli

viharji, ki znova rjujejo čez naše domači-

je... In gredo s palico v Vilenico, da bi

z njo pred tujo, razumevajočopubliko
natepli domače »komuru'ste«,kajti pri nas

je pa kratki pomladi znova napočilželez-
ni vek. In kdo, če ne umetniki., naj brani

ljudstvo in mu kažepot.
Karikiranje položajani nekaj, kar je sa-

ma po sebi dobro, a pravica do bridkosti

je zanesljivo splošnaIn če naporni slo-

venski umetnik in razumnik, katerega be-

seda ni prazna pena in dim (čepa tako je,
kaj nam na ravni jezika, v katerem se

prepoznavama, sploh šepreostane?), re-

če (v Vilenici), da je iluzije:-
da 'sm'e

ne dolžnosti - konec in da se je treba

znova zavezati nacionalni lžitvi,
kajti pred vrati je .restavracija socializ-

ma« - tedaj se je pačprav vprašati.kaj to

v resnici pomeni.
Pomeni lahko namreč le dvoje. Prvič,da

je ta hip položajv resnici alannanten,
Slovenci, ki spričodolge komunisačnetn-
doktrinacije (še)niso sposobni razločin
političneresnice od slepila, pa v temelju
ogroženi;razumljivo, da jim očilahko
odprejo le umetniki, jasnovida in vodni-
ki. Nekaj takega se pravzaprav tudi ves

čas dogaja. Vsaka tematska številkaNove

revije je dvignjen prst nad slovenskouso-
do, zbirka zakramentav za praktičnaIn_
duhovno raba, kako ostati ali šele_postati
Slovenec. Odprto pismo ne pnnašakle'I L '

I
' I' ' I I .I

0

je v iŽItelekntalnijavni sferi običajno,pač
pa je hkrati moralni karektiv III nagovor

naciji; kajti kdo. če ne umetniki, luč in sol

naroda, lahko ima bolj prav! Z drugimi
besedami: ena od kulturnih elit, ki je
glede na obvladovanje intelektualnega
prostora nedvomno vodilna_ si je sloven-

ski kulturni model kot nadomestek politi-
ke, s tem pa tudi države in njene moči,
očitno prisvojila tudi za naprej, za vse

večne čase. lluzija, da to ne bo potrebno,
je bila tako kratka, da je pravzaprav

sploh ni bilo. Kajti živeti kultura in

umetnost na način slovenskega kulturne-

ga sindroma, je ugodna in udobna pozi-
cija, ki omogočatako zavest o moči in

pomembnosti kot dejansko participacijo
na obojem, hkrati pa je alibi za vsakršno

ustvarjalno nemoč. Vtej luči je bilo priča-
kovanje, da se bomo na Slovenskem

z novim položajemiznebili tradicional-

nega kultumega modela - edina prava

iluzija.
ln dntgič:recimo, da gre v zvezi z .resta-

vracijo socializma«za tipičnopreganjavi-
co, ki je seveda političnein ne kulturne

narave. V tem primem znamenita kultur-

niška senzibiliteta ustvarjalno pomem-
ben segment slovenske kulture pon'ska na

desno, kar je seveda mogočeugotoviti
tudi brez posebne senzibilnosti za politič-
ne zadeve. Na načelni ravni desničarjenje
(in nasprotno) v kulturi ni kaj več kot

jilozojíčnainteresantnost, a kaj to kon-

kretno pomeni - recimo za Metelkova,

za državnopodporo umetnosti in umet-

nikom? Za :duhovno prostost«Slaven-

cev, če jo mislimo resno? lluzije, vsakrš-

ne, je res konec. Zato dvignimo MIN-Zile!

Peter K ols'ek
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Marko Hren
Na gimnaziji ni maral institucij in je bil do

njih anarhistično razpoložen.Kasneje je
v njih deloval, jih ustanavljal... Bile pa so

po pravilu drugačne,nove, alternativne in

predvsem so šle v nas oblastnikom. Marko

Hren, diplomiran matematik, sicer pa mi-

ravnik, padñst,kandidat z neodvisne liste

novih družbenih gibanj, že tri leta pa tudi

predsednik Mreže za Metelkova, katere
člani so pred tednom dni ogorčenizasedli

uvaj- del vajašniárihprostorov na Metel-

kovr v Ljubljani. Vedno tudi pripadnik ci-

vilne družbe.

V osnovni šoli si je nepopisna želel zračno
puško.Ne spominja se več,zakaj, ve le, da

je dogodek v zvezi z njo pomenil velik

preobrat v nje avem b'vljenju. Med igrač-
kanjem z praška«,ko je bil na počitnimh
pri stricu na deželi,je namreč kar tako

pomeril v gnezdo. nlznenada je im mojega
hrbta pn'łlmmela,tr' mulci' in nato je na

moja ramena padla težka kmečka roka, da
sem odletel nekaj metrov stran. To je bilo
stričevajasno roüla, da so meje, da se

določenih stvari ne dela,«se spominja Mar-
ka Hren. Seveda jo je takoj nato prodal,
a od takrat naprej je v njem vsajen, tako
kot tiste črno-belepikiee v jing jangu, radi-
kalen padlízem,vendar tudi določena di-
stana do njega. »Uporabasile in nasilja

, vendarvminimalni liki,kinesme
presečikritičnemase,« kakor to pojasnjuje.
Misli, da bi tudi sedanja vojna v predelih
bivše Jugoslavije drugačepotekala, če bi
mednarodna javnost pritisnila `akterjem se-

danje vojne minimalno kloluta, kakršno je
nekoč davno dobil sam.

blaenem od poletnih gimnau'jskih potovanj
je v

naktl/'učnospamal člane medna-
čne arganizaa'je War Resi-

sters International ter spoznal, da ni kot

Kalimero sam in edini na svetu, da so še

ljudje, ki verjamejo v mir in nenasilje. Dali
so mu letake, ki so jih potem tudi prevajali
- spominja se enega s sloganom Vojna je
zločin nad človeštvam. Takoj je začel »de-
Iovati- in na takratni Subičevigimnaziji
zbral majhen krog somišljenikov.Sprva so

imeli kot mladi zagretežiblazrre ideje, še
posebno za tisti čas. Razmišljaliso o radi-
kalnem pacilizmu in uvračanjuvojske kot
sredstva za reševanjekonfliktov, skratka,
zavramli so vsaka sila. Po nosu so jih dobili
že v prvi institua'ji, v kateri so želeli prijavi-
ti svoje delovanje kot sekajo. »Za božjo
volja, fantje nikar!c je bil odgovor birokra-

ta, »vse vas bodo zaprli.«Potem so se

potegnili vase, njihova prizadevanja in de-

lovanje so bili `bolj boemski, letake so delili

ilegalno.

Studiral je matematiko, se v študenskih
letih še naprej prepuščalboemstvu, igral
tambun'co v tnmburaškemorkestra, pa še
ciganske pesmi na kitaro v neki drugi, gle-
dališki skupini. Pt'sal pesmi, se poglabljal
v razna verska in duhovna gibanja... Pesni-
ška zbirko z naslovom Srečanjaje sicer

izdal kasneje, leta 1991, njena vsebina pa je
nastajala v študentskih letih »mir0vanja«in
poglabljanja vase. Matematika, logika. ñlo-
zoñja,glasba... Birokracija mu je bila še
vedno neznansko zopma, imel je odpor do

institucij, prišelpa je do spoznanja, da je
krščanstvo povsem relevatna religiozna
smer, ki ponuja primemo kontemplacijo.
Vzgojen je bil namreč v krščanskem okolju,
hodil je v cerkev, pel na koru, a ni mogel
razumeti hipokrizije v življenjukristjanov,
saj je hotel religija vedno jemati resna.

Razkorak med prakso kristjanov, ki so se

trkali po prsih, da to so, in zares krščan-
skim ravnanjem je bil tako velik, da se je od
krščanstva raje umaknil in »se iskal« v dru-

gih duhovnih in Elozofskih arientacijah, se

približa'vzhodnih religioznim praksam, ka-
kršne so taoizem, konfucianstvo, hindu-
izem ipd. Povmjena vera v krščanstva ni

pomenila, da je začel ponovno hoditi v cer-

kev, izoblikoval pa se mu je nekakšen uni-
verzalen duhovni pristop, ki kot relevanten

upoštevarazlične religiozne šole.Takrat je
začel tudi razumevati religija v takem snri-

slu, da povezuje različne aspekte bivanja.

Pomemben premik v njegovem življenjuje
bilo služenjev JLA. Sprva se je odločil,da
ne bo šel,nato ga je premamila ljubezen do
dekleta. Dolga leta sedenja v zaporu bi ga
zanjo prikrajšala.Vendar ni šlo brez »hre-
na«. Takrat je bil gandijevsko usmerjen,
torej je svoje razmišljanjein izp0vedovanje
podredil radikalni resnici. »Prišel sem, sem

lízično in psihičnazdrav, inteligenten, brih-
ten in lahko marsikaj naredim, kot vojak pa
sem popolnoma neuporaben. Tukaj sem

zato, ker moram biti,«je ilustriral svojo
odločnost in resniooljubnast. Bil je poseb-
.než, koordinator kulturnega á'vljenja,in

ker je bü v takratnijugoslovanski prestolni-
ci, se je damislil, da bi zbral vse knjige, ki
so izšle o Titu. Mimogrede, zbral jih je
okoli štiristo. Resniealjuben je bil tudi do
abveškvalne službe,ji prevajal publikaa'je
mednarodne paa'ñstičneorganizacije. Ude-

ležilpa se je tudi manevrov in šele tam je
spoznal vso patološkostvojske kot instituci-

je, spoznal njeno »totalno madness«. Opa-

zavanje avrodestruktivnega delovanja, na-

rega igračkanjaz usodo vseh. ga je še bolj
utrdilo v prepričanju,da je treba nekaj
narediti.

Ko seje vrnil v Ljubljano, se `e vse začelo

odvijati z bliskovito naglico. prvi teden

je na Johnny Rotten Square opazil prvo
stojnioo delovne skupine za dnižbena giba-
nja pri RK ZSMS, kateri se je tudi takoj
pridružil.Hkrati je bilo to tudi srečanje
z institua'ja, ki jo je prejšnjaleta črtil. Prvi
neženpas_ku.s_delovan'aje bila akcija ,Dajte
otroku možnosti's tem so želelistarše

poučitio vseh negativnih vplivih, ki jih
imajo vojaškeigračena otroke. Kmalu so

se mčeli ukvarjati tudi z ugovorotn vesti,
človekavimi pravicami in mirovna vąoja.
Po njegovih besedah je bila to vaja a pri-
hodnost, ko je po sedmih letih nastal pra-
jekt konverzije vojaškegaaparata, demili-

tarizaa'ja Slovenije. Kako je šel v nas šele
s to demilitarizaa'jo! Sploh pred začetkom
vojne v Sloveniji.

Tudi njegov štiriinpolletnisin prime za pali-
eo in dela ždeng,dengž,čepravje zrasel

v okolju, v katerem so bila jasna nenasilna

stališča... Mej mu ne postavlja velika, a ti-

ste, ki mu jih postavi, so jasne, transparent-
ne in nadvse razumljive. Ena teh je, da se

ne meri z orožjem,tudi če gre a igračke.
O tem sta se veliko pogovarjala in vred-
nostno obravnavala. Vedno ga vpraša,kaj
pomeni ždeng,dengž.Enkrat mu je
voril, da smuča,drugič,da s palico »špnca«
zdravje ali da z njo strelja seme v

»Tudi če se zlaže,važnoje,da si ma izrm-

sliti tako nemogočovarianto,- meni oče

Marko Hren. Sin je tudi prva, čemurse

posveth vprostemčasu,kipagazdajsko-
rajda nima.

Večino svojega časapreživljana Metelkovi,
kjer kot predsednik Mreže koordtmra,_
ra informaaje, skupaj z vsemi drugimi pn-

pravlja programe in delovne osnutke.

pričanje, da gre pri dejanju Mreže m mani-
festacijo petnajstletnega tavljanja ci-
vilne družbe. Simbolni nključekdekade in

pol, v kateri so si skupine, zdaj priključene

Mrdi. prmde` vale priti do svojih prostorov
in dobiti družbeno legitimnost. Zasedba

prostorov je tila po njegovem mnenju pre-
izkus vrednot, kakršne so solidarnost' , tole-

rana. multikulnu'alnost... Bojaaen, da je
\sezbledelądastaastalilešeapatijain
brezbr'itnast, je bila neupravičena.Zdaj
izražaj̀o moč,kije pravzaprav ves čas biva-

la v KUD Franee Prešeren, v Skucu. v K4

ali na Radiu Student, ki so bili kot nekakšni

agitpmpouki pobudniki akcije. Tar, da je
civilnadružbazaspalaaz.seprelevila vpo-
lin'čna druzbo. so postale prah in pepel.
Marka Hren točno ve, da so nenehno dela-

li. od tistega začetnegasestanka na Skucu
naprej, kojihje prvičsmanil z idejo a ne-

kakšni Mreži (takrat so se delovno tmeno-`

valiCelica),kinajhibilamaüupodpora
njeg0vemu projektu o death` 'tanna' ji. Po-

membna je bila vsebina. česar se je že
takrat dobro zavedal. in prav v Skucu je
bila zasnovana tako močna ban ramih

družbenih gibanj kot tudi usmrjakxv.
Multikulturalnast je zdaj končno pod eno
streho. Zaspana primka. imenovana cr-

vilna dntžba,se je prebudila iz spanca
v razmislek ponuja vmorednia): Slovenija
se je osamosvojila uro, ker se je morala.
ker ji je takratna Jugoslavija delala silo.

Prisiljena je bila potegniti enastranske

ločitve.uporabiti celo delček sile. Ponujala
jedialag,ajenisau,wštevali..Podobno

smo bili tudi mi v enaaranske

korake nenasilne intervencije zaščiteobjek-
tov,« je odločen Marko Hren. .In tako kot

za Slovenijo ni bilo koraka nazaj v Jugmla-_
vijo,gatudinnasnivenizMer-t_elkove.
smo svoje naredili, zdaj se morajo 'domenrtr
in izroči instituaje, ki si nasprotujejo.«

Marko Hren torej ostaja na patra' civil_-
nedružbeinakrogsebeimavehkasonu-

.A
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ilepu'bh'lLCL Na Metelkovi so

ostali brez elektrike
Kljub izklopu elektrike ohranjajo

organizatorji in nastopajočivisoko napetost

ERIK/tREPOVZ

LJUBLJANA - Aktivi-

sti in simpatizerji MZM.
ki svoj prosti cas po-
dnevi in ponoci prezi-
vljajo na Metelkovi, so

se znasli pred novo te-

Zavo. V Cetrtek zjutraj
so jim namrec odklopili
elektriCni tok, ki so ga
nato na intervencijo
Marka Hrena za kratek
Cas spet priklopili in

nato zveCer. tik pred
razsirjenim plenumom
MzM. ponovno odklo-

pili.
Na Elektru Ljubljana

so nam povedali, da so

v Cetrtek okrog deseto
ure zjutraj dobili tele-
fonski poziv. v katerem

je tehnicni upravitelj
mesta Ljubljana zahte-
val odklop elektricnega
toka za Metelkovo.

Odgovorni na Elektru
so zahtevo zavrnili in
zahtevali pisno zahtevo
z vso potrebno doku-

mentacijo. Na svoj
odgovor so dobili pisno
zahtevo Mestnega se-

kietariata za ohco upra-
\'\'\' \'.vnesta Ljubljana za

Odklopelektricne ener-

811*Č7.:: odjemaan mesto

pa Metelkovi. Zalitevi
le 1.)”-priloZen zapisnik
o fizmni primopredaji
?blekľovNa podlagi te

intervencije je podjetje
lzlektro Ljubljana Obje-
ktomblVSe vojasnice, ki
Jih zaseda MzM. odklo-

"M elektriCno energijo.
,

Vendar zgodbe, vsaj kar
se tiCe Elektra. Se ni ko-

nec. kajti kmalu po
tem, ko je Metelkova
ostala v temi, je z Mini-

strstva za notranje za-

deve na njihov naslov

priSel telefaks. v kate«
rem so Elektro Ljublja-
na prosili. naj jim po-
sredujejo fotokopijo na-

rocila Mestnega sekre-

tariata za obCO upravo
mesta Ljubljana za od-

klop elektríCne energi-
je. Poleg tega so se zani-

mali. ali obstajajo kak-

Sne tehniCne moZnosti

za zagotovitev dveh

odjemalnih mest. saj sta

na omenjeni lokaciji
predvidena dva upora-
bnika.

Odgovorni;na Elektru

Ljubljana so nam pove-
dali, da elektriCnega to-

ka tudi na morebitno
zahtevo Ministrstva za

notranje zadeve. ki je
bilo sicer dosedanji pla-
Cnik raCUnov za pora-

bljeno elektricno ener-

gijo na Metelkovi. ne

morejo prikljuciti in da
lahko to storijo le na za-

htevo mestnih oblasti.

javni tozilec Tomaz

MiklnvCiC je vceraj v

zvezi s spori okrog biv-
se vojaSnice pojasnil.
da so do sedaj dobili
dve ovadbi. eno s strani

Mreze in drugo s strani

mestnih oblasti. Zaen-

krat zadevo preiskujejo

in se bodo na podlagi
dokazov odlocili. ali

bodo vlozili obt02nico
ali ne.

Metelkova bo torej
po vsej verjetnosti osta-

la v temií-';..ar`-pane po-
meni, da ne bodo nada-

ljevali z rednim kultur-

nim programom.
Omeniti velja predv-

sem VCCľajSlljlliterarni

VGCeľ Iureta Potokarja
in nekaterih drugih slo-

venskih pesnikov in pi-
sateljev, ki so ob svecah

prebirali svoje pesmi in

prozo, ter otvoritev fo-

tografske razstave jasne
Klancisa in Majde Lu-

zar.

Za danes pa je med

drugim napovedana vi-

deoprojekcija Filma La-

zarja Stojanovica z na-

slovom Serbian Epics
in jam session, ki jo bo

vodil Ales Rendla. OCi-

tno se na Metelkovi

brez elektricnega toka

dogaja vec kulturnih

dogodkov kot marsikje
drugod ob neprimerno
boljsih pogojih.

Izjave:
Mitja Rotovnik. dire-

ktor CD:

MzM podpiramo v

celoti. prepriCani. da jo
zasedba edina pot. da

bi se med dialog o eni

najlepsih kulturnih po-
bud konca tisocletja v

naSem mestu. Vztrajajtc
do konca, z vami je tudi

vodstvo in KUP Canka-

rjevega doma.

Polde Bibic, direktor

Drame SNG:

Za staliSCa SNC Dra-

me nisem kompetenten.
saj Drama ni nikakrsna

skupscina. moje osebno

mnenje pa je. da se je
potrebno za Metclkovo

boriti. Ce z druge strani

ni nobene pametne mi-

sli in posluha. potem
zagovarjam tudi upora-
bo teh drarzlirznih sred-

stev. ki pa niti niso tako

zelo drastiCna.

Peter Krecic. dire-

ktor Arhitekturnega
muzeja v Ljubljani:

V Ljubljani ravno v

tem Casu poteka pole-
tna arhitekturna Sola.

kar se je nehote pokrilo
s trenutnimi dogodki v

zvezi 7. Metelkovo. V

okviru Sole. ki poteka
drugo leto, so bili 2e

prej izdelani tudi pre-

dlogi za konkretne obje-
kte na Metelkovi. Mi Se

skusamo drzati predv-
sem stroke in se ne

ukvarjamo z dnevnimi

dogodki, predlogi so za-

stavljeni sirse. Ogledali
pa smo si razruSene

stavbe na Metelkovi in

to je res obsodbe vre-

dno dejanje. ki nima

opravicila.
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ALTERNATIVA U SLOVENIJI
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Alma) ..moreta šts septemer
Ideja Mreže za

Metelkovu, da se u

prostore vojarne u

Metelkovoj ulici u

Ljubljani, tada još
zaposjednute od INA,
nasele kipari, slikari,

glazbenici i drugi
stvaraoci, rodila se

ujesen 1990. Inicijativa
je snažno odjeknula u

Kada je JNA napustila kasarnu,
slovenski političari,koji su dotada

izjavljivali bezuvjetnu potporu,

preko noći su se promijenili u

prezauzete i mucave birokrate...

Na prvoj Skuštini MzM nakon

osnivanja u prosincu 1993. prihvaćena

je nova strategija glasnog i agresivnog
nastupa. Ustanovlien je operativni stožer

MLO (MrožlnLjudski Odbor ili Mreža

Loml Odpor) koji je pripremio niz akcija
od kraja kolovoza do sredine listopada.
Mreža je tako uputila izazov' Ljubljanskoj
gradskoj vladi. koja je zgrade bivše

PONOV0 .IAŠE

vlade i predstavnika Mreže. Došlo je dr,

zanimljivog neslaganja o pitanju tko je
vlasnik objekata. MZM je predločila
dokumente republičkevlade koji govore
o prenosu vlasništva na grad Ljubljanu s

kiauzuiom o obaveznoj namjeni za

potrebe MzM. Gradska vlada medutim

tvrdi da je ona vlasnica samo jedne
trečine objekta (a ostaloga Ministarstvo

unutrašnjihposlova) i da nema nikakve

namjenske klauzule. Namjeraje da se

zgrade iznajme, prodaju ili čak sruše.

Pregovori če se nastaviti nakon 15.

rujna.
U ukupno sedam zgrada željenog

prostora MzM želi urediti dvije
kazališne dvorane. kinodvoranu,
prostore za komorno glazbene priredbe.
prostore za slikarske, kiparske,
dizajnerske, modne ltd ateljee, prostor
za likovne izložbe.za tiskaru i

fotolaboratorlj, zatim- restoran s

biohranom. kavanu i druge ugostiteljske
prostore, više od 50 prostorija za

urede, knjlžare,knjižnice,sastanke itd.

prostor za radio stanicu, omladinski

hostel itd. U projekt je do sada uloženo

blizu 10.000 sati dobrovoljnog stručnog
i profesionalnog rada. Osim toga, članovi

MzM su tokom 1991/92. godine

Sloveniji i u hipu
pridobila naklonost
kulturnih djelatnika i

većine stanovnika

Slovenije

propadanju.
MzM je za 2. rujan sazvala

konferenciju za tisak u prostorijama
bivše vojarne, ali im je gradska vlada

vojarne dosada uglavnom prepustila zajedničkirealizirali pet filmova. sedam

ploča, 12 knjiga, 1 I:) koncerata, 168

zabranila ulazak. Slijedečegdana došlo

je do sastanka predstavnika gradske

izložaba itd. lzdaju tri revije u ukupnoj
nakladi 22.000 primjeraka godišnje,
uključujućii fanzin M'złn.

(Prema materijalima MzM pripremio 1.0.)

Ljubljanskitemeljnijavni tožileco sumu kaznivih dejanjMrežeza Metelkova

Kaznivo »nasilništvo«?
Lastnik podjetjaPOM d.o.o. se je na včerajšnjemzaslišanjubranil z molkom

LJUBLJANA. lit. - Ali se bo afera z Metelkm'o obrnila
v Škodo in celo sodno obravnavo Mreže, Četudi se bo v nadaljnji
preiskavi izkazalo. da so mestne oblasti resnično pravi grešni
kozel za rušenjestavb v nekdanji vojašnici?Bodo protagonisli
slovenskega mirovniškegagibanja in alternativne kulture obto-
ženi kaznivega dejanja samomljnosli, neupravičenegavdora
v tuje zaprte prostore, protipravnega zavzema nepremičnin.neza-

konite vselitve?

Na mizi ljubljanskega jav-
nega tožilca Tomaža Miklav-

čiča jc policijsko poročilo0 za-

pletih na Metelkan z dodatno

dokumentacijo. med drugim
kazenska ovadba (zaenkrat
samo ena). ki jo je v imenu
Mreže za Metelkovo Marko

llren l_j"l('k' advokata) podal
proti neznanemu storilt'u za-

radi kraje (strehe) in poškodo-
vanja objektov. pa tudi (me-
njalnal predpogodba med ljub-
ljanskih. Izvršnim svetom in

ministrstvom za obrambo.

s katero je mesto dobilo del

Stavbna Metelkovi. V včerajš-
njem pogovoru nam je Tomaž
Miklavčič zatrdil. da ta pred-
pogodba velja -po Civilnoprav-
nih pravilih - kot pogodba in

da je torej z njenim podpisom

mesto postalo lastnik omenje-
nih objektov. Pripadniki
Mrežc za Metelkovo so torej
vdrli v tujo lastnino. In če se bo
v nadaljnjih postopkih (prei-
skave) potrdil sum kaznivega
dejanja. bo tožilstvo zahtevalo

od preiskovalnega sodnika

sodno obravnavo. V teh po-

stopkih pa naj bi. je dejal To-

maž Miklavčič. med drugim
zahtevali tudi televizijske poą-
netkc z Metclkove.

Kaj pa rušenjezgradb? Javni

tožilec pri odgovoru na to

vprašanjeizhaja s stališča. da je
mesto lastnik teh objektOV in

da jih ima pravico rušiti. Vpra-
šanjeje le. če je imelo za to

dovoljenje - če je rušilo brez

dovoljenja lastne objekte. gre

zgolj za prekršekin nikakor ne

za kaznivo dejanje. Sicer pa je
“rušilni dcl afere« še vedno za-

vit v tančico. Pavel Omahen.

lastnik podjetja POM doo.

katerega Stroji so rušili na Me-

telkovi. se je včerajdopoldne
odzval vabilu na (policijsko)
zaslišanje.V` (zgodnjem) jutra-
njem pogovoru za Dnevnik ni

hotel v zvezi s tem dati nikakrš-

nih izjav. to pravico do molka

pa je - vsaj po naših informaci-

jah- uporabil tudi na uradnem

zaslišanjtt.lnl torej ni nič »iz-

dal« (na printer tistega. ki mu

je dal nalog za rušenje).
Kakorkoli že. mestna vlada

očitno nima najmanjšegana-

mena. da bi svojo tretjino Me-

telkove prepustila Mreži. Ko»
liko so verodostojne govorice
iz zaupnih virov. da je rezultat

julija sklenjenih sporazumnih
sklepov med predstavniki
mestne vlade (Vidmar. Kova-

čič. Lesrtr) in predstavnikoma
ministrstva za notranje zadeve

(o čemer smo pisali včeraj)tudi

tloris Mctelkovc. na katerem

so poškodovanestavbe name-

njene rušenju?Nedavno tega

je Marko Hren javno izjavil. da

je takšen načrt videl pri `samem

notranjem ministru Ivanu Biz-

jaku! Slednji zanika kakršno-

koli vpletenost v to. Pa ven-

darle se vedno več gm'ori
o tem. da ima omenjeno mini-

strstvo večježeljekot le do do-

gOvorjenih dveh tretjin Metel-

kOve. Slišali je celo to. da bi na

porušenemdelu zgradili nove

objekte za mestno upravo za

notranje zadeve. Njen načelnik
Boris Sladler o tem ne ve nič.

dopuščapa možnost. da morda

stvari peljejo mimo njega. l'ri

\'\ent tem pa so nekateri nare-

dili celo korak naprej in po-
membno namigujejo. da naj bi

dobičkonosen posel 7. novimi

gradnjaini na Metelkovi pade!
v naročje 'Lidnrjevemu SCT

(menda tudi za pokritje izgube
oziroma za še neplačant-ra-

čune SCT-ju pri obnovi ali

gradnji nekaterih drugih zna-

nih objektov).

SONJA H. VOGRIČ
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Na potezi je Mrežaza M'ételkovo
/dejn/ oće projekta promocije in avtor već/'ne

s/oganov je Miha Zadn/'kar - Plakar
Mere/kova je naša je oblikovala Lara Bohinc

RENATASRIBAR

eptember je ploden

SNajlioljsesadeze roje-
va provokacija To je v

nasern primeru - primeru
vojaSnice na Metelkovi - v

senci drlavne oblasti zagre-
sila neznana roka. rusitelji-
ca dveh stavb, ki sodita k

objektom. dodeljeni Mrezi.

Ljudje z Mre2e. ki so se -

roko na srce - prej pustili
ulovitj v mre20 razpravljanj
s politiki in so na raCun le
teh odlaSali z upravo dode-

ljenih prostorskih kapaci-
tet. so se nemudoma aktivi-

rali. zasedli to. "kar jim pri-
pada" (cit. Miha Zadnikar.

spokesman MreZe). in v re-

kordnem Casu. merjenem v

urah. sproducirali najboljSe
promocijske materiale pre-
hodne sezone.

MLO. akcijski odbor
znova 05vojene Metelkove

obvladuje svoje podjetje.
(gl. Slovar slovenskega
kajiznega jezika pod tocko
2: ekspr. dejanje. naCrt) pod
geslom Razpletena mreza

oziroma RazmreZena Me-

telkova. Ta. recimo tem'u

Zargonsko “poslovnafilo-

zoñja"govori o naravnano-

sti k raz-resitvi peripetij in

odprtosti za ljudi in njiho-
ve iniciative.

Plakat Metelkova je na-

sa. pridruzite se nam je va-

bilo. ki se mu ni mogoce

upreti zaradi na prvi po-

gled prepoznavnih liko-

vnih potez. znacilnih za sa-

mopromocijo civilnodru-

zbenih skupin. Zdijo se

lahkovestnisko odlocne in

preproste ( kot je pac eno-

stavno sporocilo tistega. ki

ve, kaj hOCe povedati).
Ce oglaSevanjeponava-ł

di. kot pravi pisatelj in kri-.

tik john Berger "dela vso

zgodovino miticno". pa jo:Mrezina slogana Ce ste

ustvarili svojo dr2avo zato.

da bomo dobro ziveli. Gre
za preverjeno taktiko civil-

nodnizbenih pobud iz prej-
snjega rezima. tj. opozorilo.
da se tu trditve oblasti je-
mlje dobesedno.

Promocijski paket pole
tiskovnih konferenc. okro-

glih miz. posebne izdaje M-

zina in kulturnih prireditev
vkljucuje Se na prvi pogled
zabaven element. tiraJico. s

katero se íSCe... neznani

storilec. ki je od 3. do

10.09. demoliral dva obje-
kta... . Stvar vsekakor sele

dalj od komedije zmešnjav,
kar okazuje tudi prijava,
ki jájeMreza oddala na

gradyeneminSpektoratu.
V elitev Mreze ni moc

deliti na fiziCno izvedbo

dejanja in njegovo promo-

cijo. S prvo oddajo o prev-

1988 na Roski verjeli v ci-\zejrfuprpstorov in prvim
vilno druzbo, pa vas je dr-

28va medtem izigrala. pri-
dite 1993 na Metelkovo in

Jansa. come home. naspro-
tno. tlemitizirata. V delu je
tudi plakat. ki navaja Strga-
rja v smislu kako smo si

~plakatom. nalepljenim v

ljubljanskem eksterieru. je
tekst Metelkova je nasa po-
stal realna kost. ki se dr2a-

vi. v primeru. da jo bo ho-

tela pozroti. lahko samo za-

takne v goltancu.



Šeenkrat o Metelkovi
Odgovor ministrstVu za kultu-

ro na članek Podpora za Me-

telkovo, objavljen v dnevniku

Delo dne 7. 9. 1993
\' Delu je bil 7. 9. 1993 v rubriki

l'rejea smo objavljen članek Pod-

pora za ivletelkovo. ki ga je objavi-
lo ministrstvo za kulturo. Ministr-

stvo v svoji izjavi trdikda je že v

času mandata Borisa Sal-:ljeta l-:ot

mandala novvga ministra Sergija
Pelliana stotilo vse. da bi Mreža za

Melelkovo pridobila prostore nek-

danje vojasniee ob Metelkovi cesti

v Ljubljani.Ker tell prostorov v treh

letih Mreža še ni dobila. podpira
mlIllSUSlVO za kulturo takojšnjovse`

litev, v skrajnem pn'meru tudi nasi-

lno. Trditev, da je ministrstvo za

kulturo storilo vse, da bi Mreza

pridobila prostore na Metelkovo.

je dezinfonnacija javnosti. Mesto

Ljubljana, ki si je pn'dobilo pravim
uporabe tretjine nekdanje vojašnice
ob Metelkovi. bi moralo konec ju-
lija leta 1993 seznaniti javnost z (lej-
stvi. ki se tičejopridobivauijaobjek-
tov nekdanje JLA v uporabo, med

njimi tudi objekt na Metelkovi.
1. Po ustavnem zakonu o samo

stojnosti in neodvisnosti. ki je bil

Sprejet 25. (5. 1991, je vso vojaško
premičnoin nepremičnopren tožen-

je prevzela Republika Slovenija.
Republiski upravni orgiui. pristojen
'za obrambo. mora zagotoviti. da to

premoženjeprevzemajo v upra-

vljanje poveljstva, enote in zavodi

Teritoriaim' obrambe.

2. Novembra 1991 je republisl~.a
vlada sprejela merila za upravljanje
z nepremičninami.ki so bile last

JlA na območjuSlovenije.
l'o teh men'lih se nepremičnine

nekdanje JIA prvenstveno upora-

bljajo za obrambne potrebe in za

potrebe notranjega muiistrstva. sle-

dijo potrebe drugih republiskih or-

gzmov in nazadnje so potrebe občin,
mesta in drugih interesentov.
ŠLOVEUEC, 9.01% .

Slednjim se'da objekte v upora-
bo praviloma po prineipu najugod-
nejšegaponudnika. Pri tem so

zcte dejavnosti. ki so naeionalnega
ali republiškeuapomena, o Cemer

odločavlada.

3. Na podlagi teh meril so bile

razdeljene med ministrstva vse

pomembnejšelokacije na urbanem

območjuMesta Ljubljane. Vladaje
s sklepom dodelila ;\'ll'a(lll\'t) brez-

plačnoministrstvu za zunanje za-

deve. nekdanjo Roško vojašnien
brezplačnoministrstvu za kuiunu

in ministrstvu za šolstvo(sklep vla-

de 7. dne 3. Sl. 1992). \ojašuit'uob

Metelkovi je v obSegu dvelt lretjin
dobilo brezplačnoministrstvo za

nolrzmje zadeve, ostalo tretjino pa

je zadržan minisUstvn za obram-

bo. Ta del vojašniceje julija 19921

pridobilo Mesto Ljubljana od mini-

strslva za obrambo na podlagi po

godbe. vendar ne brezplačno.
temveč na odplaćevanje.

4. Z objekti ua Metelkovi, za

katere je zainteres'tnma Mreža. je
torej do julija letos upravljala Repu-
blika 510venija. To pomeni. da bi

ministrstvo za kulturo v skladu z

men'li lahko doseglo. da bi te objekte
Mreža za Metelkoth tudi pridobi-
la. če je res imelo tak namen. Mini-

strstvo za kulturo pa je dejansko
pridobilo objekte nekdanje vojaš-
niee na Roski eesti, kar pomeni. da

ima vso moZnost. glede na vsesuzm-

sko podporo. kijo Mrezi 'za .'\Iletelko

vo izraža'dajite objekte ludi dodeli.

Ji. Mesto Ljubljanabo za območje
Metelkove v sodelovanju z mini-

strstvom za notranje 'zadeve zaeelo

z dejavnostmi za kompleksno preu-

reditev tega območjav skladu z

dolg'ot'očnimnaćnutn Mesta l.th-
bljane. po katerem je to območje
namenjeno za osrednje mestne

l'unkeije.
.\1esuji selo'eunr za občo

upravo Dimitrij Kovačič

Mreža za Metelkovo
Mraza se je ujela v svojo lastno

_mrcžo V njcncm mrcicnju na-

jstopa vidna osebnost mrcznik0v
'- Marko Hrcn. Znan je že z volitev
. leta 90., ko je bil na listi Neodvis-
'nih družbenih gibanj. Nekateri

'ga imajo za fejst fanta. drugi za

horea za homoseksualce in -ke.

man pa nam je predvsem po kul-
t'uri nenasilja, politiki Slovenija
brez'\'Ojske in filozofiji miroljub-
mh m neskončnihpogajanj.

Iz filozofije guruja Marka Hre-
na (naziv sem povzel po grafitu
na Tromostovju) torej sledi. da:
se problemi ne .smejo reševati .

.\ silo in nasi/no. temvecl z dogo-
varjanjem. Ravno z zavzetjem j
objektov na Metelkovi se je po- !
kazalo. da se mrežnikt ne name-

ravajo pogajati in dogovarjati,
temveč da želijoprobleme reše-
vati z argumenti sile in nasilja-
v svojo korist in se tako požvižga-

jo na pravno državo.

Lepi vzori in doslednost!
, DRAGO NOVAK,

10. il. Tovan'us' ka 12 c,

DELO Logatec

Naj_ZIVI MzM
V ponedeljek. 13. septembra,

sem šel po Kotnik0vi. Na koncu
ulice sem zavil proti lekarni na

Metelkovi in tam naletel na sku-

pino mladoletnikov. ki so že ka-
zali znake vinjcnosti. Njihov
(očitno)duhovni vodja me je
prosil za 10 ali 20 SIT. Ob tem

sem se spomnil na ljubljanske
»klošarjc«,ki si s prosjačcnjcm
izprosijo prepotrebnu sredstva za

alkoholno preživetje.Ker se na

vabilo vrlega mlade:: nisem od-

ZVal. sem bil poučen.da so oni »z

Metelkova« in da bom v primeru
potrebe tistih famo/nih 20 SIT

dobil pri njih.
Ob tem dogodku .se mi niso

ravno »odprleoči«. pač pa se

v kontekstu osvoboditve bivše

kasarne JA m rušenjuberlinske-

ga zidu pod pokroviteljstvom
MZM postavlja vprašanje.kdo in

s kakšnim namenom manipulira
z (tudi mladoletna) mladino.

Nič se ne bom začudil.če se bo

kakšen »mega kulturnik« zakle-

nil v stranišče ljubljanskega ma-

gistrata in tam nato začel gladov-
no stavko. e me spomin ne va-

ra. smo Slovenci že imeli čast

videti podobno dejanje v eni iz-

med prejšnjihdelov nadaljevan-
ke o slovenskem političnempro-
storu. Prav tako smo že imeli čast

doživeti »neodvisne tnladce-

v boju prou` svojemu (šolskemu)
ministru. Hkrati se sprašujem.ali

je za obstoj slovenskega naroda

bolj potr bn'a kultura. ki sloni na

tisoč/e ih vrednotah, katere so

se manifestirale (tudi) z geslom
»Ora et labora« (oh, 2e spctl), ali

pa nam je bliZji »Sex and drugs
and rock 'n 'roll«.

Svoje (bogoklctnc) misli naj
končani z znanim že spremenje-
nim rekom: »Kdor drugemu ja-
mo kop/je, je grobai«.

U q
BLAŽ KOČAR.

- Gla varje va 8,

DELO Ljubljana



laplełanía
v Mre to

na 14,3. 3?)
Metelkovi J ANA
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Dogodki v zvezi z vselitvijo
ćlanov Mreže in števrlnih

ljudi. ki podpirajo njihovo
zasedbo prostorov nekda-

nje vojašnicena Metelkovi
ulICI. vse bolj prepletajo niti

vsestranskega, a spontane-
ga angaz'iranja civilne druž-

be z zavozlanimi nitmi sa-

movolje in brezzakonja. ki

ju upravljajo Še vedno ne-

vrdni prsti. Za prve pravijo,
da gre za pravo eksplozijo
civilne volje in upora. za

druge pa. da so erenje
gnezdo_ v katero so si mla-
di upali dregniti.

Kakorkoli že. v noći z de-

setega na enajsti septem-
ber so se -mrezarji- uprli
mestni oblasti. Vselili so se

v objekte na Metelkovi. ki
so jih pred tem zaćeli rušiti.
dobili pa naj bi jih mladi

Ljubljane za kulturno delo-

vanje pa tudi za ustvarjalno
in kak0vostno preživljanje
prostega ćasa. Proti moći_
podprti z rušilno silo ba-

grov. so se uprli v vrsto kul-
turnih dejavnosti. Sponta-
no in neprićakovano so se

zdruzile razlicne in številne
skupine in posamezniki
v - kakor pravijo - DOZlIIV'
nih namerah neodvisne

kulture Prvobitna razigra-
nost in mogoče neresnost

pri še neorganiziranem od-

p0ru. izražena na primer
z objavo tiralice za nezna-

nim rušilcem. se od podpi-
sa peticrje in po nizanju
kulturnih dogodkov spre-

minja v Organizirano obliko

upora.

Nina Kozlnc. svobodna

novrnarka. angažirana
v skupini za stike z javnost-
jo Mreže za Metelkovo. pra-
vi: -To, kar se dogaja_ je
lanlastićno. Ne spominjam
se. da bi se kaj podobnega
v Ljubljani že dogajalo. Ve-

`liko delamo in včasih se

sprašujem.koliko ćasa bo-

mo še zdržali. a le sedaj
mislim. da smo že zmagali_
Pet dni nisem stopila izza
zidov vojašnice. zdaj pa
bom Sta ven_ da bom z dru-

ge strani pogledala in deli-

vela vse to.- (Foto J)
Nataše Zavolováek, po-

litologinja in soicalna de-

lavka dela v MreZi kot tajni-
ca: -Odkar smo se vselili.
delamo vsak dan od osem

do štiriindvajsetur in vsi

smo že precej utrujeni. Ce-
prav sem tu tako rekoč po-

klicno_ lahko rečem. da

smo vsi stoodstotno pri
stvari. da smo .noter' in da

nas vse. kar se dogaja in

spontano razvija. SpOdijíl

in hrabri, S sabo sem pripe-
ljal; svoja dva kužka. otro-

ka pa varuje moja družina.
Veliko smo že naredili. veli-

ko imamo še načrtov. Tukaj
zdaj že vlada red. ve se. kaj
kdo dela. Menjavali se bo-

mo pri dežuranjutukaj na

Metelkovi. da ti prostori ne

bodo nikoli prazni. da jih
spet kdo ne bi poskušalpo-

rušiti. lmamo veliko podo-

poro skupin In posamezni-
kov. Naporno je. toda zdi-

žali bomo!- (Foto 2)
Irena Wötle, absolventka

akademije za likovno umet-

nost: -Pri tem gibanju sem

začela kot oblikovalka ća-

sopisa M'ZIN. zdaj pa sem

se hmela še bolj angažiratr
in pomagati_ Te moznosti

povezovanja ljudi so kras-

ne_ in će nam bo uspelo. se

bodo mnoge stvari v bodo-

će dogajale hitreje in lažje.
V tem prostoru bomo ure-

dili design studio. Super se

počutimin za zdaj me vse

to zelo veseli.- (Foto 3l

Naj živi 14.9.

sL-CVEMECI
V ponedeljek, 1?.. septembra
1993. sem šel po Knlnikm'i.
.\'.'l koneu ulice sem zavil pro.
li lekarni nn .\'lelell\'o\'i in lillll
nzllelel nu skupine mlndoli'l-
llikov. annli so le;ll((' villji'no-
sli. .\'jiho\- (oćilno) duhovni
\'odjzt mi- je prosil za 10 ali '20

lolzlrjer. l'ri tem .sr-m St' spour
ni] na ljubljanski- "klošnrje_
ki si s |)eraüenjemzbirajo |)l':'-

potrebna sredswn 7,;l alkohol-
no preživetje.Ker se na vabilo
\'l'lt`uílmludca nisem odzval.
sem bil pour-ur. da so oni "7.

MelClktlvr'u in da bom v pri-
meru potrebe lislih lamoznih
3') tolarjev dobil pri njih

Po tem dogodku se mi niso
ravno »odprlenei«.pač pa se

v kontekstu oćišćenjanek-
danje vojašnice_lA in rušenju
"hi-rlinskegn zidu-- pod pokro-
viteljstvom MZM poslavlja
vprašanjekdo in s kakšnim
nnuli-nom lllillllDUllľíl7. zmlzi-
dino (ludi mlndolelnol.

.\'i(" se in- holn zaeuriil. Če si-

mi l)l'- kul. --inr-u;ll-:ullurnik«-
midi-:iii \'\lrzuušći-ljubljinske-
e:: .\l.'u:i>lz';l!:l llllillll mer-l jzler-
(ltn'llr) \'lmko Ce mi- snonlin

ni- \uu-:L .smo Slovenci imeli
cm spremljali podobno do-

gnjunje v eni izmed prejšnjih
delov nadaljevanke n slovell- .

skem političnemprostoru. Prav
*

tako smo že imeli Čas! opazo-

vati »neodvisnemladce«v boju
proti njihovemu (šolskemu)
ministru. SprašujemSt'. ali je
za obstoj slovenskan naroda

polrebnejšnkultura. temeljeća
na lisoćlelnih vrednotall. ki so

se kaznle (ludi) v gleslu --0m

r'f labora« (oh. že spell). ali pa

so nam bližji»er anr/ drugs
mm' rock'n'roll«.

Svoje (bogoklelne) misli n:ij
končani z znanim (že spre-

menjr'nim) rekom: --l\'rlnrrlru-

penin jamo kop/jr' - [c grnlmrn.
Blaž Kočar



Podobe z Metelko ve 24. <3.DELO

vhodu na Metelkoro se je v .soboto pojavil tronsparent s pomensko vsebino. Mreža za

v MetelkOvo se ne meni za političnezdrahe in spletkarjenja in s polno paro še naprej napolnjuje
nekoč militanten prostor s kulturno vsebino. Po tem, ko so ji na Elektro ljubljana odklopili
elektriko, na Metelkovi niso predstavili niti odpovedali še nobene predstave. Sr reč, k njim se

I
hodijo ustvarjalci_ ki bi želeli tam nastopiti. (Foto: Miško Kranjee)

Podobe z Metelko ve

v` `
5 UN_

I N .

I :4- . "" "rl .54.3."'Ž'łççł.

Takoj drugi dan zasedbe na Mele/kavi je taborniški odred ČrnegaMrava na dvorišču jwsiavil kuhinjo
in en teden skrbel za sestradane »skvoterje«.Po enem tednu so iaborniki odšli opravljal študentske
zoprnije. na Metelkovi pa so odprli čajnico.Vćerajje v center trenutno največjegaosiv.'irj.'ilm-j:n
vrvenja v Slavcniji prišelobisk z Gorenjske. Restavracija 0karina z Bleda je vse obiskom/ke lll

obiskovalec okrcpćalaz izvrstnim čajemin okusno indijsko hrano. (Foto: Miško Kranjec)



2 1,. O Metelkovinaj razpravlja tudi vlada
bLCUEtlE L Ljubljana - Mestni odbor Li-

heraluodeuiokmtske stranke se

mtv/.eura za nemoteno in enako-

pravuo ureditev zakonitih irrtere

.\'o\' civilne družbe.združenih v

:\lr'e2i za Metelkovo. Kot je dejal
na vr'x-rajsuji novinarski konferen-

ei vodja jxislanske skupine lju-
bljanskih liberaluih demokratov

.\l.'u'ko (iolol). se zavedajo. da

'.'selitev Mreže ni zakonita. ven-

:l.'u' je po njihovem mnenju to

t'tlllll orožni način »upora proti
\.tltto'.olji mestne oblasti«.

\lr-stui odbor' trdi. da je
\kupsüna mesta Ljubljana na

\mu seji 1. marca 1993 sklenila.
da se območjevojašnicena

Metelkovi da na voljo za potreb-
rze proer'arttt* mesta. Pri tem so

se poslanci ruestne skupščine
strinjali. da bi Mreža kot nov

projekt z zanimivim kulturnim

j'u'oeraruom lahko svojo dejav-

.r

Ikovi je
Vproslorih bivših v

je krog zakljućen.da so »loto
ogled pa bo vsak dan
z Aretacija I. J. (J. 5.

nost opravljala v prostorih na

Metelkovi. Takrat so sprejeli tudi

sklep o predlagu vladi. naj za

potrebe UNZ določi drugo loka-

cijo. A se to ni zgodilo. Zato bodo

ljubljanski liberalni demokrati

vztrajali. da SMI. o tem sprego-

vori in se dokončno odloči. Prav

tako bodo skušali doseči. da bo

o tem razpravljala vlada.

Janez Sodrznik. predsednik
mestnega odbora LDS. je podal

stališčesvoje stranke do gradnje
ljubljanske obvoznice. Kot je
dejal. sta gradnja vzhodne avto-

ceste in del severne obvozne
eeste za Ljubljano življenjskega
pomena. Zato bodo predlagali
posebno zasedanje SML. na ka-
terem naj bi obravnavali spre-
membe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročneganačrta
občin in mesta Ljubljana za obo-

dobje do leta 2000. M. l,.

S predsedstva SML smo včerajprejeli tudi posebno izjavo za

javnost. v katera` med drugim piše.da obsojajo zasedbo lastnine

mesta v nekdanji vojašniciua Metelkovi. Vsi. ki tako nasilrto

dejanje podpirajo. po njihovem mnenju zanikajo pravni red. Kot

pišev izjavi. SMI. ni nikoli sprejela sklepa. ki bi prostore na

Metelkovi dodeljeval Mrezi.

»Predsedstvo-SMLleZlanja
vso

neutemeljeno gonjo proti izvršnernu svetu mesta

njegovemu predsedniku Marjanu Vidmarju ter ga podpira v pri-
zadevanju za vnovično pridobitev lastnine. ki je bila mestu po

dnrgi svetovni vojni odvzeta.«pišev izjavi.

.' bljane in

em '»

sklen j
ojaškihzaporov na Mere/k

pr/I razstavo fotografij Ton

grafije prišlerja.
(vda.er dnevne svcr/ohc. N

A.. folo; Simon Slo/ko

v 7
' A

en

a sliki: Tone Stojko pred
a/k.)

ovi, kjerje bil med drugimi 2

eur SIOJkDIZnas/Ovom Slovan
kjer so bile posnete«. Rim

"22)
`

o
aprt rudi Janez Janša,bodo

5ka pomlad. Avtor pravi, da
:ura bo odprta teden dni. na

nekdanjimi zapori na Metelkovi

»Mestnavlada

ni naročila1”DELO
O 0

podiranju«
D. Kovačič: »Poškodovani
so bili le objekti. neprimer-
ni za normalno uporabo«

LJUBUANA. 21. septembra ;
z

- Kljub vztrajneme vrtanju so i

številni navinarji z:: ~`. .zagnjj ri-

skovni konferenc' ljubljanskega
lS spet ostali brez oprijemljivih
odgovor0v na vprašanjao alen'

Metelkova. Novost je le. da je
tokrat v imenu lS spregovoril
Dimitrij K0vaćić.mestni sekre-

tar za občo upravo.
Na vprašanje,ali je varnostna

služba Dizako kriva za vdor ba-

. grov na Metclkovo in za kasnej-
'

Se posledice - podnje dveh ob-

jckt0v. je odvrnil. da je za vdor

redstavnikov Mreže za Mctcl-

ovo nesmiselno kriviti Dizuko.

saj niti policija ni preprečilanji-
hove nasilne vselitvc. Ni pa bo-

tel komentirati podatkov enega
od navzočih ocvinarjcv, da naj
bi varnostniki ekipi za podiranju
pri vhodu z Masarykova celo po-

l' magali - z odprtjem vrat. Med
i drugim je omenil. da so bile

`

v rusilni akciji poškodovanesa-

mo stavbe. ne
'

cmc za -nor-

malno« uporabo. in je odločno
zanikal. da bi Mesto naročiloto
rušenje` 1. P.



Valašnlcana Metelka". kl sa la zasadll mlad! umernlkl. pasta/a predmel mestnih pal/tlkanlstev - Glavna težava vlada/učnile nllliava

vsesplošnanevednast

nano je, da je Mreža

. za Metelkovo ob
--

svojem desantu na

prostore nekdanje vojašni-
cena Metelkovi sama sebe

videla kot plaz, ki s svojim
:tudi političnim)nabojeni
lahko zasiiie vse svoje na-

vprornike. predvsem seve-

(la vlado. \llH'CnSkC pre-
\II)lHICL'

Same političnestranke

so se svoje vloge pri doje-
nju Civilne družbe nekoli-

ko močneje zavedle šele,
ko se je Mreža v vojašnici
po njenem delnem rušenju

lepo namestila. ln naen-

krat je kar precej zadev

v zvezi z Metelkovo obar-

vanih precej politično.

Ljubljanski županJože
Strgar javnosti pošiljasree

parajoćesporočilo,v kate-

rem obsoja zasedbo mest-

ne lastnine s strani metel-

kovcev in njihovih sonii-

Šljenikovin odklanja ne-

utemeljeno gonjo proti še-
fu mestnega lS Marjanu
Vidmarju in ga podpira
v prizadevanjih za ponov-
no pridobitev lastnine, ki

jo je Mesto nekoc' že imelo

in mu je bila po drugi voj-
ni skoraj v celoti vzeta, še

posebej za tisto, ki si jo je

Mesto

kratkim.
pridobilo pred

Očitno pa da Mesto

'I. neprawćnoodvzeto |.ist~

nlnH ľiIVllJ pľ'tx'ľl /illlllnl'

vo- vsaj njene koščke na-

mreć vztrajno riisi. O sa»

meni lastništvu Metelkove

vojašnicepa zaradi spre~

nevedanja (jjre za oceno

mestne LDS) gospoda Vid-

tudi ni vse jasno
- ali pa je zaradi tega jas-
no prav vse.

inarja

Mestni odbor

no-deinokratske

Liberal-

stranke,
ki za vse tejąobeobto'iiije
`..ttiiovoljno vladavino

mestnih poslancev SKD.

NDS Iii blb, iiaiiireC doin-

neva, da je HOSIlCt. lastnin»

ske Pľ.l\lt(` na .\l(`l(`ll<(l\'l

reptibliska vlada. Mestni

Vl.l(l.lľ|lpa naj bi s svojim

iieiidele/'evanjein na sejah

pov/.rot'ali iiesklepenost in

s tem prt'prećevali,da bi

poslanCi mestne skupščine
razpravljali o Četliiili in ne-

Čednib poslib ljudi` ki jih
Inetelkov..i imenujejo ban-

da štirib.

Po trditvah MO LDS je
inestna skupščinamarca

letos na predloj; lS skleni-

la, da se obinoeje \thlšnl'

ee da na voljo proj
I nom

mesta Ljubljane, poslanci
pa naj bi se strinjali, da bi

Mreža svoje dejavnosti
lahko opravljala prav tam,

kjer sedaj tudi jih.

Težava pa je v tem, da

gospod župan pravi, da

mestna skupščinani nikoli

sprejela sklepa o dodelitvi

Metelkove Mreži mladih

umetnikov.

Tako ostaja jasno le to,

da so v ozadju povsem

običajni tržni interesi in

boj mestne opozicije in po-

zicije in prva trdi, da

ljubljana .'.JŽIVClílšele,K0

`o

_-.m rr... -...

bo sedpnja mestna vlada

'l.npllStlla svoj prestol.

Gospod Vidmar pa bi se

ob svoji trditvi, da ne ve,

kdo je porušildel Metel-

kove, lahko vsaj pozani-

ntal, kdo vandalilira po

njegovem mestu in t.i.

mestni lastnini. Ob tem se

širijogovorice, da so blizu

rtisevin v ćasu razkosava

nja vojašniceopazili Silhll'

eto gospoda janeza Lesar-

ja, toda vrag je v tem, da

se kljub temu, da na ti-

skovnih kODlCľCHCJh go-

spoda Vidmar in lesar se-

tlita skupaj` obnašata` kot

da se vidita prvič.Ce bi se

bolje spoznala. bi morda

drug drugemu lahko pove-
dala marSikaj lepega o her

li, ponekod
ljubljani.

Toda to so le groba n 1*

toleevanja in prav bi bila.

da meščani svojim vodite-

ljeni pomagajo pri poprav-

ljanjti nezaslišanih km e.

ki so se jim (ni se jim oČIt~
no še vednol
v preteklosti.

Sama Mreža pa na Me

telkovi na srečo _pr-:deda

razrušen'

dogajalv`

lje.

,(;.K. ili
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poeovon / MARKO HREN, PREDSEDNIK MZM”

Minister Janez

pa nič...
'19. Cl.
Re po ob` lLCL

Brez nosi/ja na Mere/kavi
Marko Hren. predsednik MreZe za

Metelkovo. je le eden od mnogih. ki bi

jih lahko povabili na pogovor. Veliko

je takSnih. ki te dni vso svojo energijo
usmerjajo v to. da bi projekt MzM ob-

stal in zazivel, kot so si zamislili. Ali je
to boj z mlini na veter, pa bi lahko po-
vedali le tisti. ki molcijo v zakulisju.

Pred kratkim si izjavil. da si 2e od

teklaj nenaklonjen kakrSnimkoli in-

;titucijam. V cem se Mreza za Metelko-

x'o po tvoje razlikuje od obiCajnih in-

Stitucij?
V svojem najstniskem obdobju sem

imel mOCan odpor proti institucijam,
ker so se mi zdele nedostopne in odda-

ljene od zivljenja. V minulih letih pa
sem se vse bolj ukvarjal z modulira-

njem struktur civilne druzbe. Prepri-
Can sem. da se silnicam netolerance

lahko postavimo po robu samo s stru-

kturirano mre20 nosilcev dejavnosti. ki

nosijo v sebi vrednote kozmopoliti-
zma. tolerance. multikulturalnosti in

odprte druzbe. Teksnemu modelu se

po mojem mnenju pribli2uje MzM.

Od zasedbe Metelkove dalje ti del

javnosti ocita predvsem dvoje: da si

prevec prizanesljiv do ministrstva za

obrambo, ker lc-to ñnancira Mirovni

institut. ki si ga ustanovil. in drugic.
da je sama zasedba nasilno dejanje. kar

naj bi bilo v nasprotju s tvojimi naCeli.

Ze nekaj let krozi po Ljubljani de-

zinformacija. da Ministrstvo za obram-

bo ne le financira Mirovni inStitut. am-

pak da ga je tudi ustanovilo. Odgovor
bos najlasz dobila tako, da pregledas
knjigovodstvo instituta in ministrstva.

institut od ministrstva za obrambo na-

mrec ni dobil niti tolarja. Naj te dopol-
nim. da mi bolj kot to javnost ocita sta-

ro prijateljstvo z Janezom IanSO. MO-

ram priznati. da sem te dni intenzivno

iskal stik z njim-:Vendar pa se ni od-

zval niti na enega _od mojih stevilnih
klicev. Vec kot oçimoje. da o Metelko-

vi noca govoriti!`
f`

.'-.' "L'-
'.

'.-

I.
' J

1364-.
`

-s Č s; 'iii-?Hit š"

Kar pa se tiCe drugega ocitka. naj po-
jasnim. da v vsem dejanju ni bilo niti

kancka nasilja. niti nad objekti niti nad
lastnino niti nad Cemerkoli ali komer-
koli. Znotraj MreZe je prislo do popol-
ne koeksistence med najrazliCnejsimi
grupacijami in tudi navzven poskusa-
mo delovati kot katalizator. ki ugla5uje
razliCnosti. Nasa zelja je. da bi prislo_
do pomiritve in ne do zaostrovanja
med razlicnimi politiCnimi grupacija-
mi Poudariti bi 2elel. da nocumo slu-

ziti niti kot orodje' v rokah tistih. ki bi

Zeleli na ta nacin zrusiti mestno oblast.

Kje prezi po tvojem mnenju najvecja
nevarnost. da bi projekt MZM propa-
del?

Najvccjn nevarnost. ki jo vidim. je
pritisk razlicnih eravnih institucij in

tehnika izcrpavanja, ki jo trenutno

uveljavljajo. Potrebno bo pac zerati

politiCne pritiske in vsa m02na sred-

stva, ki jih bodo pri tem uporabili.
izklop elektrike je le eno med njimi.

Erika Repovz
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Mrežaima legitimnopravicozavarovati objekte. katerih lastnik in rušiteljnista znana

v
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Odvetnik Mrežeza .Here/kom :niti/(tt trditve ljubljanskegatoži/eu

`V igro so stopile občine
LJUBLJANA, 22. - Medtem ko ljubljanskijavni tožilec Tomaž
\liklavčič zatrjuje, da menjalna predpogodba med Mestom in

ministrstvom za obrambo (za sedem objektov s pripatlajočini
tnnkcionalnim zemljiščeinv nekdanji vojašniciob Metelkovi) po

eivilnopmvnih pravilih Že velja kot pogodba iiinjtfñlestoz njenim
podpisom Že postalo lastnik teh objektov. pa odvetnik. ki zastopa

\lrežo za Metelkow). trdi drugače.

Znani ljubljanski odvetnik

llinko Jenull pravi. da takšna

stališča nimajo pravne podlage
niti v zakonu niti v sami predpo-
`eodbi. S predpogodbe se nam-

reč šele prevzema obveznost.

da bo pozneje sklenjena glavna
pogodba. V predpogodbi so

opredeljeni le elementi me-

njalne pogodbe. s katero naj bi

zamenjali komplekse nepre-
inićnin. Ker takšna pogodba še
ni bila sklenjena. tudi menjava
še ni mogla biti opravljena.
l'redpogodba tudi ne more

učinkovati kot pogodba. ker

nima vknjižbcnegad0v0ljenja.
ni bila sodno overjcna in ni bila

izvedena v zemljiškiknjigi. V 6.

členu predpogodbe je tudi zapi-
sano. da bo menjalna pogodba
sklenjena šele. »ko bo formalno

pravno izvršen zemljiško
knjižniprenos tistih nepremič-
nin. ki šeniso v pravno-premo-
ženjski sferi pogodbenih
strank«. Za to zapleteno prav-
niško fon'nulacijo pa se. po Je-

nullovih besedah. skriva dej-
sivo. da sta podpisnika_predpo-
godbe razpolagala s tujimi ne-

premičninami.in sicer z zem-

ljlŠČl.ki SU v uporabi občin Be-

žigrad.Center in Vič-Rudnik.

Ker njihmega soglasja nista do-

bila. ne gre niti za predpo-
godbo. temveč kvečjemuza po

gojno predpogodbo. lz predpo-
godbe tudi ni razvidno. da bi

Marjan Vidmar iinel za njeno
sklenitev poprejšnjoodločitev
mestne vlade oziroma skupš-
čine.

Takšna prepogodba torej
nima »lastninsko pravnih učin-
kovu. še manj pa je podlaga za

poškodovanjeobjektm na Me-

telkovi. Kot piše v predpo-
godbi. naj bi jo pogodbe-i". :r

sklenila na podlagi »dolgorowe
nanienibnostiv vojaškihnepre-
mičnin na območjuMesta. ven-

dar pa dog0vor o tem - če se-

veda obStaja - ni bil obravna-

van kot veljavni prostorski akt.

Mesto Ljubljana tudi nima poo-
blastil. da v lastni režijiureja
oziroma pripravlja stavbna

zemljiščain ruši zgradbe. saj je
za to pristojen Sklad stavbnih

zemljiščMesta Ljubljane.
Ali se je Mreža nezakonito

vselila na Metelkovo? Glede

tega ljubljanski javni tožilec go-
vori o sumu kaznith dejanj.
odvetnik llinko Jenull pa meni.

da je Mieža z vselitvijo zavaro-

vala objekte pred nadaljnjim

"qmísazaanjá'nrcjèjaunu.«;:
V prvem/tednu,- kar je Mreža za Metelkova zavarovala

stavbe:?odletel/komuzačela s svojo osnovno dejavnostjo,
smo_@minamana: kulturnih in družabnihprireditev za

ljudijvsąhbam._:in-.stárosti.V drugem tednu jih načrtujemo
.jprakfbhkał'sejedogaja odklopu električnegatoka navk-

-

_lju'b."Vproslonh, kjer živimo in delamo, je bila elektrika
.pnldjućenam' leta. Pet dm' smo imeli' tok tudi' mi'. Odvzelí so

nam ga brez opozoril pojasnila, zato smo vložili-ovndbo
zaradi motenja posesti. Min'istrsrvo za kulturo nam je pri?
jazno pripravljenopokriti stroške za elektriko, zato želimo,
da se igračkanjemed plačni/comin naročnikom odklopa
(imprej neha. Predsedniku izvršnega:vera mesta Ljubljane
smo na grozi/no pismo odgovorili z umetniško podobo in'
besedo. Vsem, ki nemara .šedvomijo o naših dejavnostih, pa
padarja'mo Otona Župaričiča:

Odgovori, Ciciban: Kaj je na. zadnja luč?
Naša zadnja luč je duh.

22.6. DHEVNtK_
Mreža za Metelkova v

Miha Zadnikar l

l

l

l

rušenjem.ker nihče drug tega
ni storil. Po veljavnem zakonu

o notranjih zadevah imajo-dr-
žavljanicelo pravico in dolžnost

preprečevatikazniva dejanja in

var0vati premoženje.Tožilec in

policija še do danes nista sezna-

nila javnosti s tem. kdo je riišil
oziroma poškodovalobjekte.

e jih je lastnik.-ima sicer do

tega pravico. a je še vedno vpra-

šanje.kdo je lastnik. ln dokler

nista znana lastnik iii tisti. ki je
rušil. ima po besedah odvetnika

Mreža za Metelkovo vso legi-
timno pravico. da objekte va-

ruje. če ni zagotovil. da bo to

storil kdo drug oziroma se na to

ni mogočezanašati.
O »čudnih« rušeniih po Ljub-

Ijani pa so v začetkutega tedna

'izpravljali tud'r predsedniki iz-

:rSnih svetov ljubljanskih ob-

čin. Med drugim so se dogovo-
rili. da bodo v občinah zbrali

vso potrebno dokumentacijo
o zgradbah. ki se jim je »zgo-
dila« hitra rušitev (ob Villiai

jevl. AŠkCľČCVi. Mcldlktivi )

Znova naj bi se sestali v pone-

deljek in se odločili za nadaljnje
ukrepe. še zlasti o tem. ali bodo

tožili podjetje l'uvleta

Oinahna` ki iiiši po Ljubljani.
ali pa neposredno Mesto samo.

.'\iiinoizrede naj še Omenimo. da

so v ponedeljek izvršniki spre:
jeli še dva dogovora: oblik0vali

bodo posebno koordinacijo za

lokalno samoupravo. ki naj bi

pripravila predloge in stališča

ljubljanskih občin v zvezi z no-

vimi občinaini (vključno
z mestno). njihovimi mejanii in

oblastjo v njih. Od SDK pa

bodo zahtevali. da l7 odstotkov

sredstev. ki jih z njihovega i'a-

čuna neposredno prazni Mesto.

nakazuje na račune` občin. ki jih
bodo potem same razporejale
za potrebe Mesta Dovolj imajo
namreč tega. da dajejo Mestu

denar za natančno določeno de-

javnost. ta pa jih potem uporab-
lja.kakor mn pač ustreza...

SONJA H. VOGRIČ

Foto: RAFAELMARN

//
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Andrej Morovič:»Namestov Perlo na Metelkovolri

NespodobnopovabiloVladimirjaSlejka

v

mi. \vašem
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l)\'F. STRANI 0 H()(;l,. `l`Rl STRANI KLANJA - IN OSTALO o SKLAD v.s. NAJ BI 7. LETl
NADOMEST II. KULTURNO MINISTRSTVO

Štirje od petih izbrancev

Sklada \'l-.idimirja Slejka so se

jmnnsti pniČ predstavili v pone-

deljek zvečer v knjigarni Kori-

Ioreij v Ljubljani. To :v: bil za-

baven. nekonvencionaien večer.
\odil ga je Tadej Cater. ob po-
moči obiskovalcev in Optimiz-
m-.i d.d. Od peterice veličastnih.
kakor so reklamni sen Optimi-
stinizmme megafirme pompo-
zno poimenovali junake nateča-

ja. je manjkal samo Franjo
`rančič. Vladimir Slejko pa se

je skrivnostno pojavil malo pred
koncem večera.

Feri Lainšček. ki je v konku-

rencr z romanom Astralni niz.

je izdal. da je imel tekst že tri

leta v predalu. da ga je napisal
v tridesetih dneh IJ vajo žanr-
ske forme in po dolgoletnem

k..

natančne-in prebiranju Kinga.
Miha Mazzini je sv0jega Zbi-

I'JlCál imen označil za mešanico
Tomaža Akvinskega in horror-

ja ali: »dve strani 0 bogu. tri

strani klanjau. Z zarirskimi. li-

himi romani se bralcu prilizuje,
s sodimi ga pa matra (eden ta-

kih SatanOva kronika čaka na

izid pri Wieserju). je rekel. An-

drej Morovič je o svojem Te-

kavcu. izdanem »priSlejkotu«.
p0vedal. da pomeni preskok
od njegoxega pretežnoavtobio-

graľskegapisanja in konec fa-

scinacije nad Berlinom (kjer
Morović že sedem let živi). Pe-

ter Malik je svoj roman Loviš-

ča označil za reporters'kega. po-

stavil ga je na vojno območje
Bosne in Hrvaške, Od kavboja
do detektiva je manjkal v naši

Štirjeod petih veličastnih: (od leve) Peter MALIK. Feri LAINS-
CEK. Andrej MOROv'tC in Miha MAZZINI.

Posnetek: MatjažWenzel

ianrski literaturi po njegovem
le še reporter kot novi miiičii.

junak.
V imenu avtorjev se je An-

drej Morovič zahvalil Optimiz-
mu in Vladimirju Slejku. ker je
»s čudežnim zamahom denar-

nice naredil v enem letu več za

s|0vensko kulturo kot kulturno

ministrstvo (ki ves denar pora-
bi za to. da vzdržujesebe) v de-

setletjih«.Predlagal je še. da

slavnostna razglasitev zmago-
valca jutri ne bi bila v nasmin-

kanem zabaviščnem Centru

Perla. ampak na MetelkOvi.

(305 od Slejko se je ob tem

pre logu nasmihal in vztrajal
pri svojem: »To je nespodobno
pobavilo kulture v igralnico.«
Kulturo je treba zlorabljati.
knjigo spraviti na cesto. če jo
hočemo ljudem približati.«Za

Metelkovo pa je rekel. da bi v

njej lahko priredili kaksno ma-

tinejo.

V zvezi s prodajo petih knjig
je zanimiv podatek. da je bil

Svet knjige pripravljen odkupi-
ti nekaj tisoč izvod0v. seveda

če Zvišajoceno. ki ľUŠI utećeni

sistem. Slejko ne bo dražil. je
bil odločen odgovor. Ostaja pri
ceni 2500 tolarjev za pet knjig
Vlado Zabot (pobudnik nagra-
de Kresnik 'za najboljširoman)

je iz publike čestital Skladu V.

5. za pogumno potezo. zagrmel
pa je proti medijem, ki so o

Slejkovih nagrajencili pisull
kot o najeminentnejšihsloven-

skih pisateljih. »Kje pa so Jan-

čar, Hieng in vsi tisti znani av-

torji. ki jih take žtinrske poeno-
stavrtve ne zanimajo.“ si: je

vprašal.Igor Bratož je v zago-

vor p0vedal. da je Slo za kon-
tekst "mlajšiheminentnih av-

torjev«.Nekdo iz občinstva je
Slejku poočitaltudi »sramotno

revno oblikovanje knjig«.a av-

torji samo so ga vzeli takoj v

bran. češ. glavno da se dobro

bere_ »papir pa tako razpade
po petnajstih letih«.

Zgodba kor najtežjastvar na

svetu (Mazzini) je bila še ena

od vznemirljivih tem večera ve-

ličastnih. Vsi avtorji so prizna-
li. da so težili za t`abulo. »Can-
kar nas je očitno sesul. da člo-

vek ob slovenski prozi zeha in

zeha. da je v njej tako malo ži-

vljenjske radosti in moči.« je
bil spet najbolj zgovoren Mo-

rović. Feri Lainšček pa je rekel,
da njegovi romani Zvečine ne

grejo v smeri zgodbe. vsaj tisti

ne. ki so po njeg0vem »klada«.
svoj Astralni niz pa je sam ime-

n0val niver«.

Ali je pobuda za Sklad prišla
iz posebnega nagnjenja do lite-

rature ali je znorel. je bilo eno

zadnjih vprašanjSlejku. Za

srednje podjetnike je 30.000

mark drobiž_ je rekel. Reklama.

ki si jo je zagotovil s tem pro-

jekiom. pa je po njegovem
\redna gotovo petkrat toliko.

Računa. da bi Sklad z leti nu-

domestil kulturno ministrstvo.

Naj bo kultura najbogatejsa in

umetniki največjibogataši!je
hit evt'oričenSlejko - pod ve-

likim barvnim plakatom. na ka-

terem sam udobno zleknjen v

fotelj uživasko prebira )PCI ve-

ličastnih.«

Melita Forstnerič-Hajnšek
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načrtovana zasedba bivševojašnicena

Metelkovi. Zakaj bi morale prazne stavbe

propadati. čepa se lahko koristno uporabijo?
Očitno nekateri. ki sami niso sposobni kaj
koristnega narediti. tega tudi drugim ne

privoščijo.Tako je namreč reagiral neznani

storilec (beri - ljubljanska mestna vlada). ki

se jeprišelkar tako malo izživljatz bagerjeni.
To se je menda dogajalo prejšnjonedeljo,
med osmo in pol deveto uro zjutraj. (Le kako

seji'IItJ'e dalo take rečt'početv nedeljo in to

še amm/'0. V tako kratkem času jim je
uspelo dva objekta totalno onesposobiti.
enega (nekdanje zapore) pa le delno.

Mreža za Metelkovo (MzM) ima zdaj dober

izgovor. da je tam. tudi zato. da varuje
preostale tri cele objekte pred rušenjem.
Sicer pa je Mreža zelo dobro organizirana in

hitro napreduje. V petek ponočije okoli

petdeset (ali sro ali celo sto petdeset po
dveh uradnih verzijah) Članov in "CČlallOV

MzM preplezalo ograjo in zasetllo objekte.
V soboto popoltlne so že odstranili železna

o

Qončno
se je zgodila že tri leta vrata in nastal je vhod z

Metelkove ulice. Clani MzM

so si razdelili prostore In jih
takoj začeli urejati. Nastall so

nekakšni slikarski. kiparskl,
modni. foto ateljeji in v njih
nekakšne razstave. Na Metelkovo

se je vselil tudi kup inštitucij- NSK,
Roza klub. Društvo za zaščito

norosti. Yamovci... Eno od sob je RŠ
vzel za svoj "Studio 3". in od tatn

neposredno poročajoo dogajanju. Potem

so tukaj še pisarne MzM. M'zina,
Gledališča Ane Monroe. Strip Cora. Moto

klub Eisenkrentz s svojimi chopperji... Prva

stavba levo od sedanjega glavnega vhoda -

bivši zapori - je namenjena za youth hostel.

Dve zunanji steni zgradbe so potolkli z

bagerjem. notranjost je večinoma dobra.

najbolj je razsuta "janšcvacelica". kjer
grañt vabi janeza. naj se spet vsell.

Dokler stavba ne bo urejena. lahko

obiskovalci. ki pridejo žurat na Metelkovo.
Iam zastonj prespijo.

t
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Črnitnravlna delu

K 0

seje
MltŽl

vselila,
so bile

v 5 e

s t a v D C hre7. elektri-

ke in brez vode. Do sedaj se

'squatterji'obnovilielektt'ikovdveltstavbah
in tudi vodo se že dobi. obratuje tttdi že prvo
stranišče. "Rod Črnegamrava" vsak večer

skuha res dobro zelenjavno čorbico.ki je za

zdaj še free. pa najbržne bo več dolgo. Niso

,

.

da*

MWWW

bili čla-

ni mreže. so pa

prišli podpret dohro

stvar /. dobro kuho. Resta-

vrariia "Kod Metelka" obratuje kar na

prostem. pod šototskitnkrilom.

Nevarne objekte so naseljenci označili 7.

opozorilnitni napisi in Svetlt-Cimi trakovi. da

ne bi komu kaj težkegapadlo na glavo.
Živatlinovje predlagal. da bi se Metelktwa

preimenovala v trg Hermana Potočnika

Noordunga. Uhogi stari Metelko.

V bivši telovadnici se zvečer dogajajo
koncerti_ predstave. recitacije. po potrebi pa

Dekoraclla prostorov



v zwo
Te institucije, ki imajo največ
denarja in svoje prostore, so

se najbolj zagreble.
Ksenja Perko

""" “

.

'

V

. f tudi striptiz. Škoda,da se mora program
`

' :

zaključitiže pred polnoćjo(tako namreć
določa hišni red). Nekdo izmed prebivajočih

mora vedno stražiti vhod, na drugi strani pa

objekte Še vedno pazi varnostnik.

Clani MzM in tisti. ki sicer niso Člani.
vendar na Metelkovi spijo, dobijo
nekakšno Člansko izkaznico.

Marjanu Vidmarth bo Mreža podarila
sliko jureta Zadnikarja, kot odgovor

na lelegram, ki ga je poslal Delu, kjer
Mrežarjeobsoja, da so nasilneži.

jiri Bezlaj pa je izklesal kip, ki ga
bodo podarili politiku, ki si bo

najbolj prizadeval za vso Stvar.

Oliisltovalti si prihajajo
ogledovat portlšeneobjekte,

razstave. kulturne programe
iu podpisujejo peticijo.
Žal pa je na Metelkovi še

zdaleč premalo prostora.
da bi lahko tam ustvarja!

tudi kdo. ki ni Član MzM

(in to tudi ne moreš već

poslati). Če bo projekt
torej uspel, bo treba

h
kmalu razmišljatiŠe

`IN o kakem drugem
š squattu.

in projekt BO uspel.
Lara Lah

TEKST IN FOTO

TINA HAUSER



Metelkova bo pokazala,
koliko je še ostalo v Ljubljani
duha 60. ih in 80. ih, koliko je
altcr sccna projektno spo-
sobna, in kolikojcgnlla. che
oje sccnc iz blcfa in mcglc,

'

bomo sedaj videli. Morda je
bolje, Če stvar propade, mor-

da pa bolje, Čc llSpC. Morda je
[O cclo prvo brcanjc kake

novc sccnc, začetek naših

dcvctdcsclih. Dobcr fight je
za vse prisotne skoraj nujno
Živahen učitelj.

Samo Resnik
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-Llllttláawggwf,
mer .-

iredeljem -

e entr'i'ñšrne:`
“ne pogodbe.s katero naj bi Takšna '

prep
..menjali komplekse . nepre~

_

nima »lastninskopravnih učin-
._, sn' Ker takšnapogodba še kov«. še manj pa je podlaga za

5 tura sklenjena. tudi menjava poškodovanjeobjektov na Me-

ni mogla biti Opravljena. telkovi. Kot piše v predpo-

';cdp0g0dba tudi nC more gOdbí.naj bi jo pogodben r.:

,:inkovati kot pogodba. ker sklenila na podlagi »dOIgOľOUh_'
:na vknjižbenegadovoljenja. namembnosti«vojaškihnepre-

bila sodno overjcna in ni'bila mičninna'območjuMesta. ven-

;z-,edenalv zemljiškiknjigi. V 6. dar pądogovoro tem - če se-

:mu predpogodbejetudi zapi- veda/'obSIaja - ni bil obravna-

smo. da bo menjalna pogodba kot veljavni prostorski akt.

sklenjenašcle.»ko bo formalno Mesto Ljubljana tudi nima poo-

jrayno "' izvršen_:zemljiško'_/blast_il`dav-lastni režijiureja

mjižniprenoCsŽtis'tihneprem' o ožiroma pripravlja stavbna

sin. ki še niso 'vpravno-_pr _ o- zemljiščain rušizgradbe., saj je

kankiI`i-i"-Sferipogo enrh- za to pristojen.Sklad' stavbnih

strank«.Za to zaplete 0 prav- zemljiščMesta Ljubljane.
rlškoformulacijo pa/se. po_ .le- _Ali se je Mreža .nezakonito

tuľ'jvih'besedah! skriva dej- vselila na Metelkovo? Glede

mi da sta podpisnikapredpo- tega ljubljanski javni tožilec go-

gadbe razpolagala s tujimi ne- vori o sumu kaznivih dejanj.
gremičninar'ni`in sicer z zem- odvetnikHinko Jenull pa meni.

lišči.kixs'o v uporabi občin Be- da je Mreža zvselitvijo zavaro-

igrad. Center in Vič-Rudnik. vala objekte pred nadaljnjim
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rušenjem.ker nihče drug tega
ni storil. Po veljavnem zakonu
o notranjih zadevah imajo-dr-
žavljanicelo pravico in dolžnost

preprečevatikazniva dejanja in

varovati premoženje.Tožilec in

policija še do danes nista sezna-

n'ila `javnosti s tem` kdo je rušil
oziroma poškodovalobjekte.

jih je lastnik.-ima sicer do

tega pravico` a je še vedno vpra-

šanjek̀do je lastnik. In dokler

nista znana lastnik in tisti` ki je
rušil` ima po besedah odvetnika

Mreža za Metelkovo vso legi-
timno pravico` da objekte va-

ruje` če ni zagotovil. da bo to

storil kdo drug oziroma se na to

ni mogoče,'zanašati.
O »Čudñih«rušenjihpo Ljub-

ljani pa so v začetku'tega tedna

“azpravl'jalitudrpredsedniki iz-

.vršnihľ'svetovljubljanskih ob-

čin.
`

ed drugim so se dogovo-
rili` ,da bodo v občinah zbrali

vsoti'/potrebno dokumentacijo
o zgradbah. ki se jim je »zgo-
dila« hitra rušitev (ob Vilhar-

jčvi.Aškerčevi. Metelkovi . . .)



Izvršni svet skupščinemesta Ljubljane: 22.5_ (jeaeuee

Mreža .za Metelkova si je
s silo kvečjemuškodovaia

Ljubljana - ljubljanski izvršni

je včerajobravnaval pre-

dlog mestnega sekretariata za

preskrbn, trgovino in kmetij-
stvo o dodatnih ukrepih pri ure-

(lllvl razmer na veletržnici za

".1de in zelenjavo na Rudniku.

l\lL'.\'lllC oblasti so namreč za-

l.llll »balkanskih-- razmer pri
pri'pl'tit'ltljl sadja in zelenjave
wmm'ne in bi potrebovale pri
uri-dim razmer pomočdržave.
ki pa se zadevi izmi|izmi|izmi| izmi|kot

pulovieo poslov na veletržnici

punčkamimo zakonov (neplače-
vanje davsčin in drugih prispe-
vkov).

15 SMLje bil seznanjen tudi

z javnim obvestilom mestnega
sekretariata za komunalno go-

spodarstvo, promet in zveze o

prenavljanju Pogačarjevega
trga. V njem piše.da prenova

poteka v skladu s programom

urejanja prometa. ki ga je pre-

dlagal mestni izvršni svet in jo
je sprejela skupščinamesta Lju-
büane.

S prenovilvijo hočejoprispe-
vati k postopni preusmerilvi
motornega prometu iz sran-

Ljubljane na krožno cesto oko-

li ožjegasredišča mesta. Vno-

vič hočejozdružiti zgodovin-
sko mestnojedro med Vodniko-
vim trgom s stolnico, Mestnim

trga" z mestno hišo in

Prost-novim trgom s cerkvijo
Marijinega oznanjenja. Pri tem

bodo namenili nove površine
pešcem,bolj povezali kolesar-
ske poti in zmanjšalionesnaže-

nost zraka z izpušnimi plini.
Da bi lahko vse to uresničili.je
treba zapreti dosedanje parki-
rišče na Pogačar-jevemtrgu.
Cudijose poskusom skupščine
občine Ljubljana Center. da bi
ustavili začeta dela.

Na novinarski konferenci po

seji IS se je govorilo tudi 0 Me-
telkovi. Dimiln'j Kovačič.sekre-
tar za občo upravo pri mestnem

IS. je vnovič poudaril, da mesto

ni izvedlo ali naročilo nobene

poškodbena objcklih na Me-
telkovi. Glede tega. da je Mreža
za Metelkovo nasian zasedla me

stne prostore na Metelkovi. pa

je dodal, da če je kdo hotel na

Metelkovi kar koli izsiliti. si je z

dosedanjimi dejanji kvečjemu
škodoval. i 2

Dti-LO

.. . .. . 1 'Li l'

Mreiu u Metelkova že dolgo ne štejeveeI svoju' Prireditev nn prste. 581 In! 1° P"'°ć' Php" 'IJ 1" n

samo umetniške dogodke, kakor na primer umetniške razstave. literarno _10Kim-Th'"ftfľíEgg::
Ške predmve. Iutkovne igrice. temveitl tudi run- predana/'m okrogle @iz: m predstavi [vdrl:ko w
teh je bila tudi v uninjs'njem Art klubu (trenutnem noYIUUľSkčlľi'Sl'ľdtsľu)v torek opo

"idi
Člani Neue Slowenische Kunst: oz. Irwinm' predstavili n'ovo knl'go 1."'5'0'07' dK'ngy,,Hud."
VZhod (na sliki). Knjiga je rezultat lanskoletnega _enommneąüdelo"'"J' .` .

'

in so jo izdnh' v sodelovanju z Obnlnimi galen'jnm: Kopćľ- U- 3- A.. foto: Mislm "Ja"

_..._-_--_





Petek.. 24. septembra 1993

Po zasedbi Metelkove

in protestu na Ptuju. ki

sta zavpila »dost mamo«
in se zarezala v resevanje
prostorske stiske kultur-

nikov, so danes akcijo
pripravili Mariboroani. V

'Novinarska klubu. kjer
ni bilo osebja,.so se pro-

tagonisti kulturnih in ci-

vilnili gibanj na tiskovni

konferenci izrazili proti
maCehovskemu odnosu

mestnih oblasti do alter-

nativne kulture v Mari-

boru. Ni prostorov za va-

prireditvenih prosto-
rov in prostorov za nosil-

oecivilnih pobud.
Severovzhodna Slove-

nija je trenutno eden

najbolj zivahnih prosto-
rov ki ga pa prestolnica
ne spremlja v skladu s

svojimi zmomiostmi. Za-

to so se Front rock. radio

MARS, klub Gustav, KID

MARIBOR

Protest na

Trgusvobode
Celodnevni koncerti mladih kol podporo Metelkovi

PETERTom DOBRILA

Ptuj in Mladi zeleni Slo-

venije odlocilí, da s ce-

lodnevnim koncertom v

samem centru mesta pri-
tisnejo klofuto taktizira-

nju mestnih oblasti ter

izrazijo podporo zasedbi
Metelkova-v Ljubljani in

protestni akciji na Ptuju.
kjer je mestna oblast na

silo vzela 2e pridobljni
prostor - bivse vojasko
skladiSCe. Aleksander

Paternus je predstavil ra-

zvejanost Magdalenske
mreZe kot nosilke civil-

nih pobud na sirokem

druzbenem prostoru.
medtem ko sta SaSa Hu-

sar in Matjaz Ploj v ime-

nu Mariborskega radia

student - MARS podprla
vse pobude. Mag. Vili

Muzek. kolovodja KID

V soboto

opozorilni
pohodMreže
Mreii za Metelkova so vzeli
se vodo - Kljub vsemu

ustvarjalno delajo naprej
LJUBLJANA. 23. septembra

- ;..-.... ko Mreta za Metelkova
ze .n e' ..1 dan deluje brez elektrike.
so ji danes okoli 14. ure vzeli 5e
uodo. Na taksne nemogočedelav-
In: razmere hudo opozorili tudi
z opoldanskint sprehodom v scho-
:i:. 25. septembra. ko se bodo od-

pravili od Metelknve do mestne hi-
se in nazaj. Odhod z Melelknve ho
wh |l..`\U. pred Magistratom pa se

im sprevod ustavil ob IZ. uri.
\' jumnki bodo gledališčniki.glas-
thenIki III hruhalke ognja. 'Lulu hu

poskrbljeno I.a dobro voljo.
Na Melelktwi je kljub 'Izrednn

:u'ann delovnim razmeram še n.:-

jprej veselo in ustvarjalno. Njihova
[produkt-rja in .število priredites sn

nekdanjo vajašnieu spremenili
~. največje kulturno mravljisće
s. Ljubljani,

Mreia 7..: Metelkovi» .\L' je danes
'

tad'Ivala tudi na župannvu pismu

jjrvrtoslt in ntu javno Odj;ü\'t|ľllr'lľ
...V smjem pismu javnosti 7 dne 20.

septembra tovariš Joze Sugar trdi.

din. skupščinamesta Ljubljane ni ni-

iLr-ilt sprejela sklepa. da Metelkova

propada Mrezi. Skupsetna tudi ta-

ituga sklepa ni mogla sprejeti_ ker

ip-zablokirana. Razmere. v katerih

se je znašla. in njeno predsedstvo
.odlično nakazuje tudi samo pismo.
x« katerem od prvega do zadnjega
stavka ni niti za prgiščepolitične
Iulnlnnsli. kajti zadnji stavek tega

"ustna zatrjuje. da se gospa Metka

liekaveič. predsednica DPZ SML.
I/ njun ne strinja. TovariSa Strgarja
ibr radi spornnilt na sklep sestanka

(lrnimslrstvo za pravosodje in upra-
m. 3 aprila 1992). na katerem je
in] tudi sam. Četrtisklep tega se-

stzinka se glasi: `Objekt Metelkova

w namt'tti za potrebe Ministrstva

.za notranje zadeve In Mrete za

\`-1etelkmo.
'

THVHI'lŠ Sugar
v \Hljt'lll pismu navaja. da podplra
l.\, mesta Ljubljane In predsednika
Marjana Vidmarja v "ij0th pri-
Ltlde'vállljlllpo oltrarnlvt tIsIe lastni

ne. ki \I ju je mesto prav zdaj prt-

dulnlu V Mreti memnto. da je ne

tbu nam in javnosti pujasniti. kalc-

nu lastnum \1 je mesto pridobilo in

v. uku. I'ra\ tako tnennnn. da je he-

sula 'Untamle-x` glede It.. nasilne

Hmmm na nhjel-:Iili na Melelkm'i
l

:mxwm (IUVCČIILI

'Imunsu Slrp..rjn. se prija-Ine..
vedet . lrtetaluia. 7. htanjent se

:umlt't ne bo več po nepotrebnem
zapleta! \ilj bo v knjigah nasel ku

t' -Ine Itawele /a nadaljnje :leh-

`igelita' ellI (Vladar) kumplelni
( asertin Shakespeare (Rihard l'I..

Ptuj, je rezimiral uniCe-

nje scene v stajerski pre-
stolnici. kjer se kultura
vedno pometa pod pre-
progo. Stvari je treba po-
staviti tja. kamor sodijo.
In Ceprav ideje so. pa ni

pravega voditelja, ki bi
izdelal koncept kultur-

nega razvoja mesta. V bi-
stvu se ne ve. kaj se bo-

Ce, kar je primerjal s si-

tuacijo v Ljubljani. Ne-

strankarski Mladi zeleni

Slovenije so preko An-

dreja OkreSe protestirali
na to. kar se je zgodilo z

Drustvom ustvarjalnosti
mladih. kamor so preko
privatnih obcinskih zvez

prisle dobickarske ñrme
in »izpljunile«kulturno

dogajanje. To se seveda
ne sme ponoviti. Potre-

ben je naCrt razvoja. da

se kultura ne bo vec in'i-

njala iz mesta, kar je
predvsem v interesu na-

katerih dobickarjev.
Marko Lesar je kot pred-
sednik Drustva prijate-
ljev delñnov opozoril na

premajhno ekolosko
osvescanost in opozoril
na nastajajoci informa-

cijski center v okviru ne-

vladne organizacije. An-

drej Verlic. ki je na obci-

ni zadolzen za namem-

bnost nekdanjih voja-
SniC. ni zanikal. da je
kos oblasti. Ceprav je
mariborska manj »neu-
mna« od ljubljanske in

manj macohovska od

?Ji.75.Mol/Šli`VA,

\

ptujske. To ne pomeni.
da je vse v redu. Toda so

ljudje. ki so se ves Cas

zavzemali za boljSe kul-
turno stanje. Ustvarjali
so minimalne pogoje.
kar je seveda premalo. a

vendarle... Mesto je
prevzelo vojasaice 4.

aprila 1993 in je v fazi

narocanja dokumentaci-

je.
Po tiskovni konferenci

se je ob 13. uri zacalo do-

gajanje na Trgu svobode.
na katerem se naj bi do
odloka o javnem redu in

miru zvrstilo okoli 20

skupin. Vabi tudi ponu-
dba s stojnic. Ce je ne bo-

do sanitarni inSpektorjt.
ki se to pot trdno oprije-
majo zakonov. prepreci-
li. Za ob 15. uri so na

pritozbe okoliskih stano-

valcev prisli meriti hrup.
ki je presegel dovoljenih
55 db mestne glasnosti.
Ker torej ne gre za har-

monike, je odnos mes-

tnih oblasti »staroda-

ven« in za neuzitno pre-
ZVBCBD. S tem tudi izni-

cuje vse politicne oblju-
be. ki preko »svojih«
sluzb kazajo pravi obraz.

S svojim odnosom ra-

zblinjajo utvare, da »bo

nasa erava kadarkoli

podpirala moderno glas-
beno kulturo, kot to po-
eno v razvitih dezolah.«
Ob nadaljevanju gonje
organizatorji shoda

obljubljajo protestni po-
hod po mestu. Udelazilo

se ga bo nekaj sto mla-

dincev.



*GLEDALIŠČE/ POSŠEEJZAMETMČVCT_

LJUBLJANA - Sredino

dogajanje v #zasedenih

prostorih nekdanje voja-_
suhe na Metelkovi ulici v

Ljubljani je bilo v prime-
rjavi s programom v preo-
stalih dneh tega tedna. po-

gojno met-no, v znamenju
gledalisca oz. vseh njego-
vih drstilacij.

V popoldanskem delu

prcgrama se je zal maloste-

vilnim obiskovalcem kar

dvakrat predstavil umetni-

ski tandem Kunst-Stroma-

jer - gledaliski publiki Se

najbolj znan po svojih ra-

dikainih in redukcionisti-

(nih uprizoritvah Ems Ars

Sistem. Mozart in Salieri.
La La Slina - ki je tokrat

obiskovalcem Metelkove

predstavil ambientalni

projektLa La Amibeta. Fo-

lumi Urbani ritual, razde-

ljen v sedem slik se po

svoji dramaturgiji zgleduje

|.a Amibeta
inMatjažPikalo

V sredo Sid se v nekdanji vojašnicizgodi/i predvsem dve predsid vi

Orro TOIIOCINSKI

po prvobitnih ritualih.
vendarle pa z nepretencio
zoo komicnostjo in igrivo-
stjo presega njihove meje.
S kosturnsko zasnovo Gor-

dane G88perlin posega v

domisljijskost pravljiCne-
ga. kakor ta plesno-gledali-
ski projekt v izvedbi skupi-
ne Intakt imenujeta ustva-

rjalca predstave Igor Stro-

majer in Bojana Kunst.

Ogledali smo si ga sicer

lahko 2e maja na ljubljan-
skih ulicah in Kongresnem
trgu. vendar pa je bil n'tual

za Metelkovo nekoliko

spremenjen: vlogo demiur-

ga v stvarjenju je prevzel
nem'ser sam, prav tako pa je
bila konñguracijiMetelko-

ve prirejena celotna koreo-

grañja.saj ustvarjalci na-

meravajo nadaljevati s

predstawuni prav na plo-
SCadi Melelkove. Projektu.
ki v sedmih slikah prika-
zuje stvarjenje komosa, je
sledila video projekcija (La
La Televizija) predstave
Ems Ars Sistem. opremlje-
na s speeiliCnim zvocnim

zapisom, prvotno name-

njena prikamvruijn na Bi-

teln_ vendar pa zaradi ta-

kratnih politicnih razmer

predstavljena v ljubljan-
skem lŠC (šlej.Projekcija je
navkljub dejstvn, da je v

istem casu v Cankarjevem
domu gostovala :Indmgina
Diamamda GülilSS,pn'vabi-
la zadovoljivo stevilo obi-

skovalcev, ki jih je neder

mno privabila jakost zvo-

enega posnetka. ki se spo-

gleduje s tebnicistiCno

upomcstjo in asociira na

trenutno politicno situari

jo. Kot zadnji izmed gleda
liscnikov se je predstavil
pesnik in neumorni sode
lavec gledalisca Ane Mon~

ro Matjaz Pikalo, ki je \'

nekdanjem avtomobil-

skem hangarju uprizoril
performance brez naslov::

{one man show) na tem.:

avtomobilskega salon-'I

izpred 35 let, kjer je na ilu

sti-ativen nacin - vkljucílt'r
animirajocega. dolgonogi`
ga in dolgolasega Zrenskeg:l
objekta - predstavljal le

gendamega »hrosca«,izdc`

lek povojne nemske amm

mobilske industrije. Vrhu

nec performancea Jspekm
kia naj bi bila tudi demon

sü'acijavomje po ne ravnul

velikem hangarju, njen na

men pa je bilo opajaniv

kipebti VJ,ka

gledalcev z izpnsmnn plr
ni in uporaba 7.1.- skorajda
legendarnih mkvizitov. ki

jih obiskovalci najrazli-
cnejsih predstav pogosto
prejmejo ob vhodu v dvo«

rane - plinske maske. Za]

mnogi izmed gledalcev ni-

so nasli pravega razumeva-

nja za avtomobilsko~nme~
tniske eksbibicije nadebu-

dnega komedijanla in so se

samoinciativno razsli. ne

da bi se »poglobili«v
»spomcilnost«performan-
cea, katerega namen je
zgolj samovSeCnosl nasto-

pajocih in zapolnjevanje
praznih prostorov na Me

telkovi. saj je koncno ven-

darle potrebno upravicíti
bivanje in dejaniosti v teh

prostorih. Sicer pa De gn-
stibus non est disputan-
dnm. so zapisali ?.e stari

Rimljani. ali po slovensko:

O okusih se ne razpravlja.



Primerljivostali neprimerljivostdogajanja na Erjavčevinekoč(daljnegaleta 1977) in Metelkovi danes
llif'l. DNEVUM

Dost9 gohcanja,hočemostanovanja!
Na koncu so študente,ki so zasedli hišo na Erjavčevi,razglasili le za »neznatno družbenonevarnost«

UUBUANA. 24. - Zaplet Mreže ob zasedbi

prostorOv na Metelkovi je sprožilvrsto gih vpra-
šanj.ki niso v neposredni zvezi z dogod 'om, pa naj
gre za druge sporne ukrepe mestne vlade ali za

druge poskuse civilne družbe,da premakne institu-

cije po »nelegalni-poti. Eden takih poskusov je bila

tudi študentskazasedba hiše na Erjavčevileta 1977.
O tem. kako se je klobčic'odvijal takrat in ali je
primerjava med takratnim dogajanjem in sedanjim
sporom na Metelkovi. ki jo v teh dneh pogosto
omenjajo. možna. smo se pogOvarjali z eno od

udeleženk,sociologinjo Srno Mandić.
- Kakšen bi bil normalen polek zasedbe in reak-

cij nanjo?
»Ena od stvari. ki so pomembne. je. da v normal-

nih državah ob takšnih dogodkih. kot je squat.
razpravljajo v parlamentu. kamor zadeva sodi po

naravistvari. Mestna skupščinaje namreč prostor.
kjer se parlamentarci dogovarjajo o takih skrajnih
situacijah. tam preučijo.ali so bile odločitvedobre.

kaj je treba narediti in česa ne.

Ko smo takrat. v davnih časih.zasedli Erjavčeve.
take institucije seveda sploh ni bilo. s tem pa tudi ne

tistega okolja. kjer bi lahko razpravljali o stanovanj-
ski politiki. ki smo jo problematizirali.

I

ln glej. tudi zdaj se z MetelkOvo zgodba ponavlja:
imamo demokracijo. a spet ni mestnega parlamenta
in vlada pačukrepa po svoje. To se mi zdi zares

paradoksalno. da imamo demokracijo. nimamo pa
(v Ljubljani) parlamentarne demokracije. Današnji
mesmi samodrzci niso nič manj sainodrzci. kot so

bili oni leta l977.«
- Kako so vas skušali izgnali?
»Nam niso odklopili elektrike ne vode. pa bi

lahko. Odklapljanje elektrike. ki so ga v tej državi

uporabiliv zelo izjemnih razmerah med \U|l1(). se

mi zdi povsem neprimerno Za normalne razmere.

Treba bi bilo natančno raziskati. kdo ti ima pravico

odvzeti elektriko Eno je. da proti tebi vložijo
Ovadbo. drugo. da ti izklopijo tok. To bi v kariki-

rani skrajnosti pomenilo. da lahko oblast vseiii

osumljencem odklopi tok. To me zelo skrbi.«
- Zakaj ste se sploh odločili za zasedbo in zakaj

prav za Erjavčeva?
v-Našaakcija je bila v primerjavi z Mrežo. ki je

povsem resna institucija. ki se že dve leti pogaja in

katere cilji so povsem jasni (prostori za kulturno

di, nost). povsem naivna. naključna.Hiša je bila
v :!i'zini študentskeganaselja. dolgo je bila prazna
in tako smo jo opazili. Neposreden povod je bil

2 današnjegastališčaše bolj naključen:lztok Sak-

sida je bil z družino na cesti. brez stanovanja.
Seveda je bilo v ozadju vendarle neko globlje

nezadovoljstvo s stan0vanjsko politiko. predvsem
z dejstvom. da je veliko stanovanj praznih. ljudje pa
so hkrati brez strehe nad glavo. Akcija ni imela

nobenega centra. ki bi načrtoval ali artikuliral sta-

lišča.v jedru nas je bilo okoli petnajst. med temi pet
zares brez strehe nad glavo. Ko smo bili že notri. je
prostor postal tudi družabnatočka.«

- In kakšneso bile reakcije?
»Spomnimse. da se je na Univerzitetni konfe-

renci ZK. to je bil nekakšenprostor razkrinkavanja
resnice. Božidar Debenjak zmrd0val. češ da take

akcije sploh ne sodijo v našo družbo in da gre le za

spomine. ki smo jih prinesli s pop010vaiij po

Evropi. Najbolj` smešno pa je bilo. da mi takrat

sploh še nismo slišali za squat in smo ga le debelo

gledali.«-
- Kaj pa policija?
"Najprejso nas popisali. nato so začeliprihajali

razni tajni agenti. eno noč so. tako kot se spodobi.
prišlidenionstrirat moć. rnahljali so z retleklorji in

pendreki Ill to je bilo v glavnem vse Tam je na

primer' oral svojo profesionalno ledino Miran Fru-
iiieii. Nekaj so nas tudi vrgli iz partije. ampak so bili

dobri. pa so nas spet sprejeli. Je pa nekoč'prišeltudi

neki možak. ki je reklamiral Demokratsko stranko

Slovenije. Nam se je strankarstvo seveda zdelo ne-

kaj pošastnega.Pravzaprav so imele oblasti težave.

ker v našem delovanju nikakor niso mogle odkriti

tiste racionalne ideje. ki bi nas vodila. niso nas znali

locirati. tako kot tudi mesto danes Mreže ne zna.

Današnjaoblast sploh ne razume zasebne pobude.
o kateri neprestano klobasa. preprosto ne ve. da bi

morala prav ona vzpostavljati srike z njo. Vidmar

nastopa kor trgovec z zeniljiščem.ne pa kot nekdo.

ki opravlja plačanoslužbo. da bi koordinira] ra-

zlične profitne in neprofitne interese mesta.

Tako smo tudi mi obveljali za sovražnikesisrema

in uporabljali so tudi zelo podle prijeme: zasliševali
so starše. prijatelje. paru z otrokom so celo zagro«
zili. da bodo otroka dali v rejo. češ da živi v nevz-

držnih razmerah. kar je bil luštkan cinizem. če

vemo. da so bili prej ru cesti.«
- ln mediji?

"Edini medij. ki je našelvsaj nekaj lepih besed. je
bila Mladina. drugi časopisi\ glavnem sploh niso

pisali. razen Večera. ki se je prav nesramno delal
norca iz nas. Celo radio Študent.od katerega smo

edino pričakovalipodporo. nas je pustil na cedilu.

kasneje pa sta nas v Tribuni Opljuvala tudi Pistotnik

in Bavčar.

Po drugi strani je dejstvo. da smo mi za oblast

vendarle predstavljali partnerja. medtem ko mesto

Mreže kljub njeni institucionalnosri. kljub pomemb-
nim imenom v njej. kljub že izraženi namembnosu

prostorov in kjub podpori vse kulture sploh ne

jemlje resno. To se mi zdi naravnost neverjetno. Na

UK so se na primer z nami p0vsem resno pog0var-

jali o stanovanjski politiki in nasilnih vselitvah. Po-

nudili so nam celo neko statistiko. ki naj bi nas

prepričalav zmoto. Končalose je sicer res z njihovo
ugotovitvijo.da je v našidružbipačtako. da kdor

tiščiglavo iz drvečegavlaka. si jo razbije. Temu je
Debenjak rekel moč argumenta. češ da oni ne upo-

rabljajo argumenta moči. No. danes se niti toliko ne

sprenevedajo. da bi se sklicevali na statistiko. Da-

nes pomembni možje.ki odločajoo stanovanjski
politiki. postrežejos primerom Svoje tete. in s tem

je zanje argumentacijakončana. To je g010vo žalo-

sten korak nazaj.«
- Kakšnaje bila deložacija?
»Potemko so Saksidi našli stanovanje in ko se je

končno našel lastnik (tud: takratf). je bilo nekako

jasno. daj gre zadeva h koncu Deložacijapa je bila

zelo resna. teatraličnain slavnostna Vnaprej \o jo

napovedali in tistega dne ,e prišeluradnik. ki je

nadvse stečanu prebral sklep. mi pa smo nekaj

zapeli. ne \cm več kaj. Skratka. nobenih zakrrrika-
nih specialt-ei sredi noči. nit` kriminalke kvečjemu
rahlo \Ul/llit riielodrama --

TANJA LESNlČAR-PUČKO
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POLIGON ClVlLNE DRUŽBE
Ja, poligon.Saj daje karživahnakulturna ponud-

ba preteldegatedna vedeti, da se vse ne bo konča-

lo prej.preden ne bo na Metelkovi tako ali dmgače

pustilasvoj pečatvečinatistih, ki jh je bio moč

videvati v KUD-u, na Kersnikovi ali v mestnih gale-

riah. Saj dajejo redni obiski stariet iz političnega
življenja(glej slike) slutiti, da se bo v 'višpekcji

poslopijzvrstilo vse. kar se ima za opozicijomestne

oblasti ali desnice nasploh in pojamralo:»Ja fantje,
.'.l naredili, saj'to je sramota. Ko smo bili mi

na oblasti, nismo delali takih svinjan'j.Pa drž'tesel«

Saj se bo čelništvoMrežetekom pospešenega
kurza nemara privadilonekaterim finesam obraču-

navanja 5 centri moči.predvsem pa temu. kako s

pridobljenimikompetencamibrzdati lastno ljudstvo.
Tudi če po eni strani z neprestanimvlačenjem
pozitivneenergije po ustih spominjana to, da pač
ni pravičasdoživelesvojegaChikaškegakongresa
ali vsaj Woodstocka. po drugi pa niha med »igra-

njempo pravilih- in skvotersko popolianarhijo.
In še nekatere pridobitveokupacije Metelkove.

Seveda gre predvsem za paradokse. Torej.o las-

tništvusporne sedmenoe stavb lahko po najnovej-
ših izsledkih in brez bojazni.da se bodo zmotili.

odločajokar državljanisami. In sicer:

1) Metelkova je last države.upravlja jo Minis-

trstvo za obrambo. predaja lastništvapa še ni ureL

`na

w

2) Metelkova je last Mesta Ljubljana,ki je zanjo
in za objekte na Iguže odštelolepe denarce;

3) Metelkova je last Mrežeza Metelkovo. ki si jo
edina zasluži;

Najlepšepri zadevi Metelkova pa ni kviz, ampak
to. da je postregla z odmevnimi nastopi mestnih

veljakov.Ni lepšega.kot poslušatičudovitelapsuse
Marjana Vidmarja kako je za ta gnint sam dal

5.000.000 DEM. da je pogodba že podpisana. a je
vseeno še treba urediti par lonnalnosti. hkrati pa

čuvainkriminirano pogodbo kot največjoskrivnost

za najboljraziskovalne med novinarji?Ali pa, da ni

vedel za nišenje,čepravga je opravilo njegovo
izvoljenopodjetje POM. asistiral pa znani strah in

trepet drogov na PST ter novinarskm čeljusti,njeL
gov pribočnik,gospod Lesar. Za nedavni odklop
elektrike tudi ni vedel notranjiminister Bizjak,čep-
rav ga je moral naročitiplačnrkračunovUNZ, tako

da stanje v ljubljanskipolicijiše nikoli ni bilo bolj
kritično.Gorje!

No. komedijaše ni končana,v določenimeri se

jo lahko udeležitetudi sami. Na Noordung Platzu

Vas bodo čuvalihudi. a vljudni člani bikerskega
kluba Eisen Kreuz. tutrala tabomiškamenza odre

da Črnimrav in pojil akcijski oddelek Stripcora
Vabljeni'

Jaša Kramaršlč
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Sprehajalnu: Nuša Kerševan (cx - Mesto Ljubljana) in Slavko Fras
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Čuleče:Zoran Kržišnik (Grafičnibiennale) in Mitja Rotomik (Cankarjev dom) in tri' bure-
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Nehvalezno garanje _

V smrlsmh za ustvarjanje ja-

vnega mnenja se vselpogo'stef
ju pojavljajo nanugr in ocrtla,
da Mesta azimma lzwsru SH?!

Skupscine mesta Ljubljana.
ni.- naredi za kulturo nicesar.

lzhajum iz redpostavke, da

Mraza za lt etelkovo ni edina
kultuma institucija in da al-
tnmativna kultura Se ni edina

ali mr kultum. Mislim, v koli-
kor pnrvilno dojemam, da al-

temuljvna ali »undergraund«
kultura predstavlja zgoljse-

gment kulture. Alternativna
pa se imenuje zato, ker nr tn-

stitucionulizirana, kar pomeL
ni, da ni jínanciranas strani

instituci' drzave.

Za radierod Zahoda. na ka-

temga se nekateri sklicujejo,
.'udur jim to koristi, je nasa al-

temativna kultura davalj da-
bra sofinancirana. Od alter-
native ji potem ostane sama

se »sovrastva do institucij«v
mznih »portretihtedna« in

neupostevanjepravil igre, ki
se jun reCe zakoni, in pa sevršL
da denar, ta pa tako in tako
»ne smrdi«.
Seveda altemativne dejavno-
sti niso financirane v celoti ali
morda toliko, kot bi si kdo za

lel, vendar vsekakor vec, kot
si marsikdo predstavljaali kot
bi si v tej situaciji nekateri

upalipriznati.
si vsekakor ne morejo biti

delezni prorGCunskih sred-
stev, kar bo razumljivo tudi

organizataqem Meze, saj mo-

mjo tudi sami zavracati vse

zainteresirane za prostore na

Metelkovi. To je po olnoma

mzumljiva, saj ka ar se kaj
ponuja zastonj, je vedno do-

volj pov rGSevanja. Da pa
stvar ne a tako abstraktna,
za javnost objavljamnekatere
:tevilka ki sicer

pomenijonancne dotacije. pa ven ar

tudi »skrbm kultura«.
Vseh sredstev, ki jih Mesto

namenja za razliCne kulturne
dejavnosti v svojem finan-
Cnem planu za leto 1993, 'e:
669.126.893, 00 tolarjev. ád
tegqubilo v prvih Sestih me-

secr leta 1993 realiziranih:
422.209.938. 20 tolarjev.

. Ne bom nasteval, koliko od
vs a tega za gledaliske,

ne, en'jske,likovne in
vrsta drugih dejavnosti. tem-

vec koliko gre za tiste, ki se

ponavadi deklan`rajaza alter-
nativa, telanujejo v ocitla'h na

main izvrsnega sveta, norijo
jedra MreZe in sla'ivajo kakor
»kaoanoge« tista sredsna. la'

jih pre `emajo od istega mes-

tn n sveta.
SAŠEGCdobivggiazsredstev za li-
kavno- galerijske dejavnosti:
plan: 1.939.951, 00, rmlizaci-
ja l-Vl: 1.033.776, 00,' Sklic
dobiva iz sredstev za .

dejavnosti:plan:981.654. 00.
realizacija -Vls 490.827, 00;

Radio Student dobiva iz sred-
stev za posred. dejavnosti:
plan: 3.997.653, 00, realizaci-

ja l-Vl: 1.998.926, 00; KUD
France PreSeren dobiva iz
sredstev za posred. dejavno-
sti: plan:4.126.196, 00, reali-

zacrjal-Vl: 2.058.538, 00,' Gle-
dalisce Gle' dobiva iz sredstev
za gledališkadejavnost:plan:
5.865.571, 00, realizacija l-Vl:

2.992.271, 00

Ali ni nehvalezna, da tisti, ki
dobiva, grajo tistega, ki daje.
zadovoljenpa je s ki ga

d im le verbalna, dajefae btiniae s svoje mize, at

je to primer z ministrstvom za

kulturo. '

Marjan Vidmar
Predsedlik IS SMI.

T

L3

Od včerajna Metelkow
tudI brez vode
LIUBLIANA - VCeraj ob 14. uri je podjetje Vodo-

vod Kanalizacija nekdanji vojasmci na Metelkovi,
ki je 2e teden dni brez elektrike. zaprlo Se vodo.

Direktor sektorja Vodovod inz. Anton Fefernam

je povedal, da gre verjetno za avtomatskiposto-

pek, ker ni nihCe poravnal raCuna za to odjemalno
mesto. Njihovo podjetje namrec vsako _sredpali

Cetrtek na podlagi seznama izvede rutmskt od-

klop neplaCnikov. lnz. Fefer je dejal,da a podro-
bnostih ne more govoriti. kar z njimi nl sezna-
njen. za Odklop je namrec izvedel Sele uro in pol

ozneje kot clani MzM. Kulturni program se zaen-

Eratkliub nemoaocim razmeram nadaljuje. (5 R-l
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_ ve `Šloventje.Politiki \Ieer

PETEK. tujcem :atrjujeja da v Slave-
l7. SEPTEMBRA

_

late dnevnik nmtaia i' i:-

rnlnil: ra:merah l 3000
kmdralnih metrih bivalnega
prov/ura \lľll 'in' le v eni pi-
,iarnr kamor je pravkar vsto-

pil maí. ki nam je pripeljal
('IT"`ľł.'II _' viltltl /e t'tl (TIN-

kzi. :nl druge ure popoldan,
mio hr:: Hillľ :n še \edmt
dan delamo hre; elektrike

\ltlelknlt

\'\Ioritr \krut krmilo' poruše-
tiil: ,'miopir Tri IH Saw/liv

[ \rr/:Huh u im

to /. :Lun/li? i.` link/.rane

c/(Illlľlľćl 'nl-\ta tws'wkhíľ

{1/111.l.i";"`.` \ I".'.'H"""Ii .inír

niji ni vojne. hkrati pa .se ne-

kateri ljudje : več kot očitno
dobro :avarovanimi hrth

igrajo specialna vojno. ne:a-

konilo ruši/'ostavbe. ndkla-

pljajo elektriko in vodo. Saj
rex. kdaj .m kaj takega v Slo-

veniji naredili zadnjič."

SOBOTA.
[8. SEPTEMBRA

_

ili \o uiiražniki {levi/ka

:na \'lrIIeIer dršave pmtali
intiarjalu in intiar/alkr lju-
dllt k! Mlaj/II ledin na po-
tlroiju mladimkeea turi:rr.'a

,25.9 bot» PQILCG

ZGODBAIZ LJUBLJANE_

v Sloveniji in različne .meiali-

:aeijxke skupine." Kaj .\'i nii-

tlimo o državi. ki kulturne-

mit eenlru adklopi elektriko_

\':ame vodo in ve pri tem

\klieitje Ita .vrtijo laitnino

lht'ľl mestnim_ pa \v (1-: na.

kaj dni izkaže. da je to na-

vadna laž." Morda. da je pra-
vna država ”

_

\EDICIJ/1.
I 9. .ŠE/,TEJ IBRA

_

Za kaj eri'
) Polna/a .Ure-

še :(1 .`/(`l('llk\lł\`/łje \lara \er

kot tri leta in \eea v em. ko

je v sobi, kjer na\taja tale

Članek, dommal ie glavni
\'tah_jug/nlmanxke III/\ke :a

(IbllttłČjľ.Sl/neurje.
enem i:med lII_L'H/I(:I1Ill(en-

troi. kjer \e je načrtom/a

nmrija v nekdanji .lupin/au-

Iat'ej |

_ji .\-lre:'a :a Mele/kom \e /e

že leta lW/U :av:emala :a

\IJľUIHľ/Hhuvajaintte v \re-

dia-u mexta v provtor. kamor

bi v' prľ.\('lll('ra:li("ne ume-

Inn'ke In mtiali:aetj.ske \ku-

pine. \ etmer hi hele ll\t' na

:emljevidu \retlix'ea ljublja-
ne obarvala :Ime/nis'ka pio-

Illllu'l/(I, družabni pro\tori in

pHH/HH j'rt'It'rtltttt/i' Iltttt'ltit-

(kera Alt'lltHIH/(I
\Iur ki H lltl \tule/ji'

:ap/I :a (I'illl\l(' prelmal..
iIt /W'lmitlki' tlt('\lil kmh/,'41-
m' 13/1/ IH _- m/prtuxfjli in' II::-

ltirt'/ [7]!!
(('llł

vo \'\ľhllłll prinesel kva/itali-
vni preskok v .smeri oblikova-

nja novega triestotvornega
pľl)\,(lľ(l.

_

PONEDELJEK,
20. SEPTE/VIBRA

_

an tri leta je Mreža :a

Mele/kova tvkala lega/ne po-
II :(1 pridobitev prtHItNUI' v

\ojašniu In je : različnimi

/>ľlľ('(lll|(IIHI_t:dajo revije
\lun In :jamo programu/\(1

:amovo na mojo \Iran prido-
bila tudi velik (le/javnmli in

repttliln'kth Inšlttttet/ Aprila
/093 /(' bilo na \('\I(IIl/\`ll na

Illllll\ll'\l\'ll :a pravomdje
(lolrn'ľiio, do .\e del prmtorov
v \t)[(l.ŠIH(`Ina Mere/kaii na-

meni :a potrebe Mreže. Pa

\e od takrat do dane: ni :leo-
dt/o nie konkretnega. Gm-ori~
lo \('_/ľ_ da \'ta obrambno mi-

Ill\'lľ\l|'() /ki upravlja : vaja.
(kim: objekti v Sloveniji) in

meon Ljubljana junija .skle-

nila pret/pogodbo 0 :mnenja-
l'I vojainiee TO na Igu. kije
v mestni l(l.\II. :a voja.\'iiieo
na Metelkovi. Mexto \e je
odtlej obnaša/o kot l(l\`ltttl\' in

je :a :avarm-anje \ojaćnn e

[IU/('lll \amm/nu \lili/m l)l-

/ |l\('l Kljub temu \u 'trk/t

lt tii pinlnpja _'li'ttll'uj kit/n-

jafk \a \It/tišini' :All/:('ll Di't/IHI-

ll I'M/lv,"

\hiti/t'

re; win "lev/'i' ml

rin'eziti \litith` mu;

EVU
L'EČEQ/ł

imeli namena rus'iti, temveč
samo uničiti do toliks'ne me-

re. da kakršnakoli dejavnost
v njih ne bi bila mogoča.

_

TOREK,
ZI. SEPTEMBRA

m

Vlada mer/a Ljubljana. ki

že drugo leto deli/je bre:
nadzora skupščinein katere
elani denimo nekamovano

pretepa/r) Hl);tľ1(lľjľ. v:traju,

dajim predpogotlha. \l.'lľľ'ljľ-
na : INIHls/ľíll'lłltl :a olnam-

bo, date praino pinllaen :a

l(l\lnl\:l\'r) nad olnekli na

.Vele/kavi_ kar po mnenju

.Hrefine pI'uute \luč/7e IHIHU

nit: pravne Iii/i pogodbene
podlage.

_le I I

SREDA. x"
22. SEPTEMBRA
.a

Ka .mio Ill. .wplembra :ve-

eer :vedeli :a nat'rtno ruše-

nje Tl(l\'l). .mio .se odločili. da

: nenavilno akcijo prepreči-
mo nadaljnjo ne:akanito po-

(llľunjľ/NH/hplj.7,(l\('(/ll \mo

vojučnteoin še Če: 24 ur :a-

t'elt \ kulturnim [uma/om.
ki neprekinjeno traja ie ila-

lit" l' tem lazi: smo .'-I'Il/

tlt'f 'JHI/eu] [triler/llit I*(

'~ltlt \Nin print/ur ,v'r "Ge/it«.

.'ll lit-'m n.: ru I' lzi H
.

`

.'.i'

ItL'Dt/“IIH/IIrt A'll'ľi'lf '.li'"

JE

ko Hren. povezali množica
ustvarja/cev in ustvarja/k .s

področjakulture. umetnosti

in soeialimeijskili dejavnosti.
katerih temeljne vrednote .vo-

hivanja temeljijo na .strpno-
vti, nenuçiljttin solidarnosti
V trinajs'lih dneh tmo \amo-

organi:irali ŽHljľH/CIn de-

ja vnosti na Metelkovi ter po-
\tavtli temelje :a morebitno

prihodnje \amo:aposlovanje
Članov In elanie Mreže. V:po-
redno : nenaulno vu'lttvi/o
na Metelkovo pa .xe ho mor-

da ponovno odprl peret' \ta~

novanjvki problem mladih in

jt."(}\lllľ\/\('IL'ŠUH'. \ killt'ľtlľll
\e \ooi'ajo mladi ustvarja/rl
v l-tul)ljani

_-

ČETR TI-jli'.
2.3. .SEPTEMBRA

Im_

Kal reeeno. ruienju je \le-

dI/ III/klop elektrike. ee: en

let/eri so nam v:elt vor/I). Ur-
hteid. kt \'e nadaljuje v kultu-
roc'td. Elektrika in voda .sta

bili v .vtavhah die leti. ko sr;

hila poslopja pra:na. ((40 ta-

krat. ko \o podira/i poilopja
Zato nam nikar ne rente

nam da :Ul/"Il . tem. In da
\nm iIm(1:aIit /(' lxl/t :apna
Im . l'lll Iul :.'Jtl. `t until/\l

`-lrt'_'t ..`41 \lt'l Ane-'Ci

/"I"'."t,/H:/"."l '(1 '.'i 'I ..l"'/ i

"'51 .'I".'t.'.' "7

{fuk/...VJ '4 nv'



Delo, 14. septembra DELO
Mreža za Metelkovo bi lahko postala
model

V časopisusem pred kratkim prebral izjave
brezpogojne podpore zasedbe bivs'e vojaš-
nice na Metelkovi ulici, ki so jih dali npr.
Brai'o Ratar - saciolog kulture. GregOr
Tumľ - sociolog. Darko `S'tajn- filozaf,
Pavle Gantar - urbanisociolog in verjetno
še kdo. ZIIUC'l/HO za vse je. da kotprogranti-
rani proizvodi najbolj artodoksno usmerje-
nih socmh'sučnih fakultet, kakršna je npr.
biia Fakulteta za sociologijo, političnevede
in novinarstvo (FSPN), vsi po vrsti zago-
varjajo vdor in zasedba objektOv na Metel-
kovi. Pri tem padparo utemeljujejo z višji-
mi kulturnimi cilji. zasedba pa naj bi bila
celo oblika vzpostavljanja pravne države.
Kaj o tem misli lastnik, jih seveda ne zani-
ma, saj -vLs'ji- interesi zahtevajo revoluci-
0narne ukrepe. ki predstavljajo revoluci-
onarna prava, zato je odvzem tuje lastnine

po njihovem nekaj povsem samoumevnega.
Ce lastnik svoje lastnine ne da prostavaljno,
je to za imenovane ..strokovnjake-v samo-

volja, zato se mu lastnina enostavna odvza-
me v k0rist -naprednih in ustvarjalnih-
struktur, v tem primeru v korist Mreže za

Metelkova. Očitno je take revolucionar-

nega razmišljanjapri nas e kar precej,
mnogi bi še kar jemali, kar je tujega, in

zaradi tega so tudi tako močni odpori in

zavlac'evanje pri vračanjuadvzctega premo-

ženjana podlagi zakona 0 denacionaliza-
Ctjt.

Ob branju sta/Lia' in mrtenj ljudi, ki sem jih
uvod0ma nas'tel, se mi je porodila zamisel.
po kateri je brez težav maz'no uresničiti
tako »višje« interese posebnih kulturnih
pojavnosti, ki se manifestirajo v okviru

Mrez'e za Mele/kavo, kot tudi obvarovali
lastninsko pravico kot eno od temeljnih
vrednotv demokratičnidružbi.Ti ljudje. ki
tako brezpogojno podpirajo zasedbo tuje
lastnine v korist -sociokullurne inovacije,
ki naj bi razvila stićis'ćealternativno elitnih

in množičnokulturnih dejavnosti«,naj dajo
'

Mreži za Metelkova na razpolago kar svoje
lastne hise az. stanovanja. Če bo kdo od

njihovih družinskih Članov temu nasprOto-
val »se bodo pac' morali odločiti, ali bo

podprl državljanev njihovih pobudah ali

pa sam0voljo svojih družinskih članov.«
Potem bom lahko tudi sam pritrdil enemu

od imenovanih, da bo zasedba njihovih his

oz. stanöąnajs strani Mreže za Metelkova

»po dolgem Času prva artikulirana pobuda
civilne družbeoziroma tistega njenega dela,
ki je napreden in usrvarjalena.

Dimitrij Kaučič, sekretar za občo upravo pri
izwšnem svetu SML

njih v nekdanjih/@Pd-
na Metelkövi.Na prvih
straneh je objavljenDos-
sier Metelkova. kjer je ra-

zviden kronoloskj pre-
gled dogajanj v zvezi s

tamkaanjímiobjekti od
leta 1989 do danes. Najra-
dzurljivejSeje bilo dogaja-
nje '10. septembra. ko so

izvedeli, da se na Metel-
kovi stavbe rusijo. in se

__vedanoc do naslednjega
dne, ko jih je Mm áse-

..dl-1v reviji je dogajanje
; predstavljeno v sliki in

besedi, .objavljenihpa je
lepo Stevilo pisem in

izjav podpore..ki so jih
: pqslalš

'

zum”,
'

", sodologi'.`_lcnl-_
'9 in nji-
.hovi predstavan Precej

ie
'

o .'12 se

vgdg'pe :reviji lahko
.. beremo tudi `alicí'oíj_

*4135441979ma., podala..
,5m stanlm.

Mahmud'
'

oblastem
Mel 3"le

na. Kako :in dogodkena

Metelkovi gledajov Marí-

-'boru. je u revijo'zaplsa]
pmdstaimik studtske-

.gamdiiMm'sNaEdnžl"_,.

H ;:

"s-mag.ia Natecaj z'á:omara:
'

:':Bjolšhtld mt
I

'

`s.. .9.
'

'

" )D.epvb\\tr-\



METELKO VA

Mehaniki
na

Magisíratu
ekaterim nesrečnikomse zdi ure-

janje mestnih zadev surovo pre-
prosto. Tako seveda tudi ravnajo

-

preprosto in predvsem suro-

vo. Glede na zdaj že številne

primere postaja vse bolj očitno,da drugačetudi
ne znajo in ne zmorejo. .Sicer pa, srednje-
evropska podalpska civilizacija. kamor ned-

vomna sodimo, je vedno gojila trd. okoren,

oz. grob stil urejanja skupnih zadev. Zaradi

tega je ogorčenjenad podvigi aktualnih mest-

nih oblasti odveč.predvsem pa je povsem ne-

praduktivna. Dejstvo, da se je takšen slog
vladanja v slovenski metropoli že zelo udo-

mačiLje zgolj zelo poučno.Seveda le za uka-

željne,nič pa za tiste, ki so kljub dvatisačletni
civilizaciji dovolj nevedni, da si umišljajo,da

imajo vse rešitveproblemov modernih družb
v svojih malhah. Mimogrede - kako nepre-

pričljivaje takšna prepatentnost. je bilo na-

zadnje zelo prepričljivopokazano v najbolj
katoliški deželi posts-ocializma - na Polj-
skem.

Majhno predalpsko mesto. ki je nenadoma

postalo metropola, ima neznanske probleme
sama s seboj. s svojo podobo. predvsem pa
s svojimi oblastniki. To vedo ali čutijože vsi,
le čudni navopečenipolitiki, kisa se naključno
znašlina magistratu in ki ne razločujejomed

demokracijo in avtokracija, se pretvarjajo, kot

da bi bilo vse popolnoma normalno. "Uspeš-

nost svoje vladavine ocenjujejo po številu pa-
rušenihhiš,po številu izigranih dogovorov in

predvsem po tem, koliko spremembjim bo
uspelo vsiliti brez skupščinskeleginmizacue.
Najnovejšazaostritev na Metelkovi je več kot
paradigmatična,ker nakazuje. da se konflikt
širi iz ožjepolitičnesfere v civilna družbo.To

pa je seveda najboljšidokaz. da politika ne

deluje. da torej podsistem, ki je specxaliziran
za reševanjedružbenih konfliktov, tega ne

zmore. Sicer pa »nehajmose pretvarjati- (J.

Pučnik)in povejmo, da so mnogi zapleti nepo-
sredna posledica nesposobne vehemence no-

vih upravljavcev družbe.Zaradi tega je kon-

f'likt na Metelkovi simptomatičenin bojint se.

da bo tako še nekaj časa, lahko tudi še precej
dolgo. To pa zato. ker je način delovanja
aktualne ljubljanske mestne oblasti le deloma

lokalno pogojeno. V določeni meri je pande-
mičen postsocialističnipojav. Sicer je skoraj
nujno, da bodo naslednje lokalne volitve na-

plavile nave mestne upravitelje, ni pa zelo

verjetno. da bodo tudi bistveno boljšiobrt-

niki.

Pravzaprav je bilo zelo malo upanja, da bo

Ljubljana v prvem posLsocialt'stičnemobdobju
dobila razsvetljeno in kompetentno vlado,
takšna,ki bi se vsaj približnoznašla v zme-

denih časih in kompleksnem urbanem prosto-
ru sicer ene najmanjši/ievropskih metropol.
O tem je bila žeprecej rečenegain napisanega,
zato naj ponovim že skoraj panarodela dej-
stvo. da slovensko ljudstvo ta hip ne premore
ravno veliko političnokvalificiranih ljudi. To

seveda ni prenesetljivo, s podobnimi problemi
se srečujejov vseh »novih demokracijah«.Po-

razna pa je ugotovitev, da je »kadrovski pro-
blem« najslabšiprav v glavnem mestu. Dlje
ko traja mandat. bolj tragikomičnesorazmere.

Ljudje s presežkomenergije in premalo dami-

`s'ljijezdaj že tretje leto vsiljujejo svojo poeno-
stavljeno podobo glavnega mesta. To pa seve-

da ne gre drugačekot z dobesedno uporabo
grobe mehanske sile. Bolj kot argumentuciju
in pojasnjevanje v mestni .skupščinijim ustre-

zajo ilegalne nočne akcije in učinkovitost ruši!-
nih gradbenih strojev. Graditev posLsocializ-
ma v Ljubljani je na tej točki precej podobna

začetkugraditve socializma. Tudi tedaj so pre-
prosto argumentacijo dopolnjevale in sprem-
ljale nasilne nočne akcije. Zdi se torej, da
znamenite besede Franceta Bučarja,kako naj
bi se revolucija končala na začetkudevetdese-
tih, niso prepriča/eniti njegovih prijateljev.

O načinu delovanja glavnih mestnih oblastni-
kov torej ni mogočepovedati nič dovolj kritič-
nega. Glavno geslo je očitno »iz kanf'likta
v konflikt da končnegapolomar. Malce lažja
je razprava o vsebini, tj. o razlikah v dojema-
nju mesta in življenjav njem. KOnf'rontacija
z Mreža za Metelkova razkriva ubornost

glavnih mestnih oblastnikav tudi v tem prime-
ru. Pri tem se je mogočecela strinjati s trditvi-

ja, da gre pri zapletih z revitalizacijo vojašnice
na Metelkovi za surovo preproste zadeve.
Glavno in dejansko pavsem razvidno je vpra-
šanje,ali bo osrednji mestni prostor postal
zgolj blaga. ki ga bodo upravljali nepremič-
ninski brokerji, ali pa je tudi v teh paleolibe-
ralnih kapitalističnihčasihšemogočevsredišču
mesta ohraniti sociakulturna prakso. ki daje
mestu nove pomene in nave vrednosti in ki ni

nujno nezdružljivaz nealiberalnimi poslovni-
mi potezami njegovih razsvetljenih uprav-
ljavcev.

Prva možnost je strogo selektivna, tj. izključu-
jača,druga je inkluzivna in odprta. Prva vari-
anta je preprosta in dolgočasnaponovitev
v številnih mestih po vsem »razvitem svetu«
že neštetokrat videnega. Druga varianta pa
omogočaiskanje novega še ne kloniranega,
načrtno puščavsaj delček urbanega prostora
odprtega za kreativno neformalizirana delo-

vanje. Že davnega leta 1979 je o teh dilema/'i
na primeru nemških mest pisal Rudi Jakhel
v knjigi z značilnim naslovom Iluzija in resnič-

nost urbanih središč. Njegov »kleni« marksi-
stični jezik bi seveda zmrazil aktualne uprav-

ljavce mesta. zalo knjige nima smisla priporo-
čati.

Vendar pa bi mestni upravniki dejansko mo-

ruli vzeti v roke še kakšno knjigo. Razsvetlje-
vanje odraslih oseb je sicer zelo zoprno In

meni neljubo početje.v konkretnem primeru
pa zelo priporočam.da stopijo v akcijo naj-

boljšislovenski andragogi. Mestni prost0r je
prostor komunikacije, zato je treba mestno

oblast nujno pripraviti da tega, da se bo vsaj
pripravljena pogovarjati. Kratki tečajikon ver-

zacije bi lahko že precej izboljšalistanje. Za-

papadanje tega osnovnega civilizacijskega
pravila je dejansko minimalen standard_ ki naj
bi ga dosegal vsakdo, ki se spuščana demo-
kratičnopolitičnapolje.

Samoorganizirani člani mreže. ki zastopajo
-iluzije kreativcev, ustvarjalcev, iskalcev. ra:-

piralcev togih urbanih mrež_ bi lahko torej
precej prispevali k abagatitvi enodimenzi-
analne pragmatične»resničnosti« M. Vidmar-

ja in njegove frakcije. Deloma jim je to že
uspelo. Z zasedbo prostorov »ki jim pripada-
jo« (M. Zadnikar) so »iluzionisti«že presto-
pili prag realnosti in se postavili po robu
»resničnosti«,ki jo zastopa Vidmar. S tem

dejanjem so se stvari v hipu spremenile. Iluzije
so postale resničnost in resničnost iluzija. Po-
noven obrat je mogočle še z akcijo represivnih
organOv. Pri tem pa se seveda z vso ostrina

zastavlja teoretično in zdi se vse bolj praktično
vprašanje,ali bi bil nelegitimni in zelo dvom-

ljivo legalni Vidmar sposoben spraviti v pa-
gon policijski aparat za uresničitev svojih za-

sebnih podob o mestu. Dokler za njegovim
delovanjem namreč ne stoji skupščinaoz. real-
ni lastnik. je »nišenjeaMetelkove dejansko
dejanje destruktivnega zasebnika. Na tej točki
se primer Metelkove nevarna približanajbolj
aktualnim vprašanjemposLsocializma.

Mestna oblas't bo torej marala postati sposob-
na odgovarjati na mnoga zastavljena vpraša-
nja. marala se bo naučiti pogovarjati : :elo
različnim spektram posameznikov in skupin.
ki imajo legitimno pravico :ahtei'ati svoj pro-
stor v mestu.. morala bo skratka spo:na.'i. daje
mesto posebna vrsta lastnine. ki je "gas-Ci
z nepremičninaminikoli ne niort'jo povsem
obvladovati. Ce bi sedanja garnitura ne hiia
Icko fundamentalističnonekomunikolivno. bi
to nujnost že 'zdavnaj spoznala in prrhrann'a
sebi, Mrcži za Metelkova in seveda nam ssem

veliko mučnih trenutkov.

SGbcTHA POJLOCsADrago Kos
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SVECAH
Mrezi za Metel-

km'o. o tem. kako

so se vse/ili v :a-

puščetu' stavbe in

kaj so iz zanemar-

jenega kraja naredili, bi

lahko napisal." celo knjigo. 4

V uMetelkovi-v se križa vr- si'

sta vprašanj.med katerimi RHS'IW MOČHík

so nekatera seveda le tukajs'nja in zdajšnja,
a pomembnejšaso tista. s katerimi se človeštvo
bode že od nekdaj in vsepovsod. Najpomemb-
nejse pa je. da so se ljudje : Metelkove odločili.
da se na tezave odzivajo prav na tej ravni

temeljnih vprašanjvsakega sožitja.
Da jim uspeva odgovarjati domiselno.

ustvarjalno tu tluhovito. je faseinantno; da jim
uspeva pod pritiski. ki so po togosti, ponigla-
vosti. prostas'tvu prav izjemni, je že rna/one

herojsko; da jim uspeva v razmerah, ki so

partizanske, brez tisočerih malenkosti, ki so

sicer samoumevne že nekaj generacij. zlasti
brez elektrike - ob tem se velja zamisliti. Ker so

vprašanja.ki si jih je za svoja izbrala Metel-

kova, splošnoHaves'ka, lahko pričakujemo.
da so taki tudi vsaj nekateri izmed njenih odgo-
\'Oľ'Ol'.

Vsaka druzba se sooča s protis/ovjein. ki ga
ni mogočeodpraviti. a ga je treba vsak trentt-

tek reševati. Na eni strani lahko občestvapreži-
vijo le. če se nenehno obnavljajo. izum/jojo
Ituvt' odzivi' IItI nove tuga/e. z Izumi. odkritjt.
sjuememlu'um; na drugi strani si nobeno obče-
stvo ne mare privoščitipreveč koren/tih spre-
memb. tetm-/jnth pretresov. nenehnih' preu-
smerjanj. C'loves'tvo je tako ves čas v .(kripeu
med stabilnostjo in inovacijo - v dilemi. v ka-
teri se moramo vsak`hip odločati.ne da bi se

mogli kdaj dokončnoodločiti.
Majhne in preproste družbez omejenim pre-
žiI'etvenimgospodarstvom so iznas'le s'tevilne
domiselne načine. kako se znajti v tem pre-
eepu. Teh družb zdaj malone ni več. uničila jih
je Evropa, uničujejih kapitalizem, nasa eko-
nomija s svojim imperializmom, neobzirnostjo
(lo narave in do ljudi. Za zapletene sodobne
družbe se je temeljni problem č10vestvapom-
nozi'l z notranjimi protislo vji - zato smo sodob-
niki prav tako neuspesni v razmerju do narave.
kakor smo nesrečni v razmerjih med seboj
.WIIHHHL

Lokalni oblastniki so Metelkovi poskusili
zaviti vrat s tem, da so jo potisnili v primitivne
razmere brez elektrike. brez vode. brez civili-

zaeijskih pridobitev, pahnili so jih v mrak in

osamilev. A prav s tem, da so Metelčane izvrin
iz blagrow sedanjosti, so jim dali enkratno

priložnost:ko so jim odvzeli civilizacijske do-

brine, so jih odrešili tudi zagat, v katere je ta

civilizacija zabredla. Genialnost Mele/kave je.
daje to priložnostznala izkoristiti.

S tem. da ,na na Metelkovi morali začeti tako

rekoč »od ničn, so se lahko na novo soočili

z vprašanji.na katera je naša civilizacija na-

pačno odgovorila. Vandalsk'o razdrto okolje
na Metelkovi je pretresljiva prispodoba: iz po-

(lrtij »evropskecivilizacije«vznikajo nastavki

navili oblik soćitja.občestvenosti,proizvaja se

tmva kultura.

Tisočerih drobnih nastavka' za novo kul-

turo vsakdanjega življenjana Metelkovi ni mo-

goče popisati; nekateri bodo mogočekmalu

pozabljeni: a mogočeje vse to (loiivett. Metel-

kova je šunsa. ki je vznikuila t: paratlokvnek'u
križanjuprtmtttvtzmtt ntts'e onuke in plemeni-
.'osti teh. kt so po .fill/70310”pľlllllllľľl.Mo:-

nost je mogočeohrarttti. Najprej pa jo je treba

tloftvett. Zato lahko samo svetujem: pojdimo
na :`“ll`ľľ-ka7ľ0.oglejmo si jo. poučtmo se ob

25_ f] Dne van/L



Delo. 14. septembra
išče se pravna država

Kdor je v letošnjemletu spremljal članke
novinarke Jelke ŠutejAdamič (J. Š. A.)
s področja»klubskekulture«,»sociokultu-
re« oz. vurlwne kulture« (njeni izrazi za

ilegalno točenjealkoltolnih pijač,nered in

motenje javnega reda in miru), seveda ne

more biti presenečennad njenim zadnjim in

nedvomno vrhunskim dosežkom,objavlje-
nim v prominentni rubriki Delo pod gor-
njirn naslovom.

Že njeni članki iz meseca marca tega leta
v podporo ilegalni točilnici alko/talnih pijač
v K 'JD-u France Prešeren dajejo slutiti,
v çaterosmer se bo razvijala njena teorija.
To, '̀kar je začelarazvijati ob relativno majh-

nem problemu ilegalne točilnice,je razvila
v bleščečapravno misel ob projektu »Mre-
ža za Metelkova«. Njena ugotovitev:
» Up0raba pravnih in zakonitih sredstev za

doseganje ciljev namreč v kaotični državi,
kakršna je naša,pač ni mogoča,«odpira
pravni znanosti povsem nova obzorja, pre-
bi valcem na sončni strani Alp pa neizmerne
možnosti. Zamislite si samca, ki si je v kinu
Komuna pravkar ogledal film »Nespodob-
no povabilo«-in si na poti domov zaželi
podobne dogodivščine.Simpatičnernuparu

zanimala ga je seveda ona) ponudi milijon
tolarjev, ker je v primerjavi s portudbo Ro-

bertalied/brdo,upoštevajočnjuno finančno
.Yln'llliCl/U, Illil'üľllOSl OgľUlliHU.

_ _
v.S`impatični

par za to ponudbo na žalostne najde razu-

mevanja. Naš obiskovalec kina ponudbo
še dvakrat ponovi in ko vidi, da ni rezulta-
ta, ugotovi, da je nastopil t.i. »Adamič .Su-

tejev moment pravne države«. V kaotični

državi,kot je naša,pač ne more ponuditi
milijona dolarjev. Moškegaspremljevalca
kresne po glavi in »zasede«oz., bolje reče-
no, »zaleže«simpatičnogospo. Nato med

mimoidočimi napravi kratko anketo (J. Š.
A. ima naključnoanketo - Delo 13. sep-
tembra - tudi za izredno primerno za do-

laz ovanje upravičenostiposegov, ki so po-
:ledica kaotičnegastanja v državi)in ugoto-
VI, da se vsi strinjajo z njim, da je bila

njegova ponudba v višini milijon tolarjev
zelo velikodušna. Tiste pa, ki se z drugim
delom njegove zgodbe ne strinjajo več, od-

pravi z ugotovitvijo. da je njegovo jedro
v bistvu dobro (zato je ponudil milijon
tolarjev), njegov drugi jaz pa je z'urator, ki

si je zaželel zabave in odštekaru'gapreživ-
ljanja prostega časa.

Prepričansem, da bo novinarka 1. 3. A. še

zelo dolgo iskala pravno državo. Koatična
državapačnekaterim pride zelo prav.

Dušan Skilek. Ljubljana

25.8.
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Jutranja higiena pred Magistratom k
l..ll 'IJ/.J ANA. .74. septembra - Danes je minil `štirinajstidan od vsclitvc :Vrelo v nekdanjo mjušnicona

Metelkm'i. usem (llll. odkar sojim odklopili elektriko. in prvi dan. odkar sojmi lepl'll še vodo. Zato so se

mllndilt. Il." hotlajutranjo higieno opravili kar pred Rnlilmvim vodnjak-nm in \ toaletnih prostorih mestne

hiše. Ker ll.l .'\letclkm i spoštujethdm nksiotnn. strpnost in pravico do drugič/null.je :cremonijn ćcdcnjn `

potekala umirjeno. umira/ci pa so zgroženimmestnim umdnikom sporočili.da lun/o prihajali vsako
'

jutru_ (laik/er jim HL` bodo omogočilinormalnega (lClll n:: Metelkovi. Mreža za Mele/kavo ho jutn'.
r wlwlu. l)l`| ll..?tl krvni/:i na sprehod po mestu zg/etlnlis'čcm.glaxln'mki in \l.-mimtnim govori'an ki bo

SPIL'ALVHOHIob le` uri pred A'lttgistrtitom. (A. (Ž. l'ntn: Tin:: Dea)

. cbąq-__25.í_s
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Delo. 14. septembra
Mreža za Metelkova bl lahko postala
model

V časopisusem pred kratkim prebral izjave
brezpogojne podpore zasedbe bivše vojaš-
nice na Metelkovi ulici, ki so jih dali npr.
Braco Rotar - sociolog kulture, Gregor
Tomc - sociolog, Darko Štajn- jilozof,
Pavle Gantar - urbani sociolog in verjetno
še kdo. Značilnoza vse je, da kot programi-
rani proizvodi najbolj ortodoksno usmerje-
nih socialističnih fakultet, kakršna je npr.
bila Fakulteta za sociologijo, političnevede

in novinarstvo (FSPN), vsi po vrsti zago--
varjajo vdor in zasedbo objektov na Metel-
kovi. Pri tem podporo utemeljujejo z višji-
mi kulturnimi cilji, zasedba pa naj bi bila

celo oblika vzpostavljanja pravne države.
Kaj o tem misli lastnik, jih seveda ne zani-

ma, saj »višji«interesi zahtevajo revoluci-
onarne ukrepe, ki predstavljajo revoluci-
onarno pravo, zato je odvzem tuje lastnine

po njihovem nekaj povsem samoumevnega.
Čelastnik svoje lastnine ne da prostovoljno,
je to za imenovane »strokovnjake«samo-

volja, zato se mu lastnina enostavno odvza-
me v korist »naprednihin ustvarjalnih«
struktur, v tem primeru v korist Mreže za

Metelkova. Očitno je takega revolucionar-

nega razmišljanjapri nas še kar precej,
mnogi bi še kar jemali, kar je tujega, in

zaradi tega so tudi tako močni odpori in

zavlačevanjepri vračanjuodvzetega premo-

ženjana podlagi zakona o denacionaliza-

ciji.

Ob branju stališč in mnenj ljudi, ki sem jih
uvodoma naštel,se mi je porodila zamisel,
po kateri je brez težav možno uresničiti
tako »višje«interese posebnih kulturnih

pojavnosti, ki se manifestirajo v okviru

Mreže za Metelkova, kot tudi obvarovati

lastninsko pravico kot eno od temeljnih
vrednot v demokratični družbi. Ti ljudje, ki

tako brezpogojno podpirajo zasedbo tuje
lastnine v korist »sociokulturne inovacije,
ki naj bi razvila stičišče alternativno elitnih

in množičnokulturnihde 'avnostiçna`
'

Mrežiza Metelkovo na rtholagokarlsžg:
lastnehišeoz. stanovanja. Če bo kdo od
njihovih družinskihčlanov temu nasproto-val »se bodo pač morali odločiti,ali bo
podprl državljanev njihovih pobudah ali
pa samovoljo svojih družinskihčlanov.«
Potembom lahko tudi sam pritrdil enemu
od imenovanih, da bo zasedba njihovih hiš
oz. stanovnaj s strani Mrežeza Metelkova
»podolgem času prva artikulirana pobuda
civilnedružbeoziroma tistega njenega dela,
ki je napreden in ustvarjalen«.
_DimiuijKovačič,sekreta: za občo upravo pn'
izvršnem svetu SML
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LJUBLJANA- MreZa
za Metelkovo vztrajajpri
svojemiprostori so jim
bili obljubljeni.zascitili
so jih pred mSerijem, v

njih kljub izklopu elek-
trike in vode organizirajo
različne kulturne prire-
ditve. v katerih sodeluje
vedno sirsi lcrog doma-
cih in tujih ustvarjalcev
ob vse vecji podpori ja-
vnosti. Veeraj so prote-
stirali pred ljubljanskim
magistratom, v prihodnje
pa nam-tujejo akcijo 1001

noc, v kateri naj bi sode-
lovali razliCni umetniki

in kulturni delavci.

Republiska vlada je na

cetrtkovi seji med dru-

girn sprejela tudi staliSCe
do zasedbe objektov na

.
Metelkovi. Generalni se-

|

kretar. Mirk'o'í-Band'elj
nam je povedal. da je
vlada na podlagi- ugoto-
vitev navzocihipri dogo-
voruo prenesti objektov
`nekdanje vojašnice'zre-

publike naimesto' Lju-
bljana in na podlagi skle-

pa mestne skupscine z

dne 4. marca -1993 spre-
.jela staliSCe, v katerem
od IS SML priCakuje. da
bo spostovalo dogovore
in uresnicilo cilje, zaradi
katerih so jim bili preda-
ni objekti na Metelkovi.

Obstaja namrec vec pi-
snih dokumentov, v ka-
terih se je mesto ineklo,
da bodo sporni objekti,
ki skupaj merijo 2300

kvadratnih metrov, na-

menjeni kulturnim deja-
vnostim.

LJUBLJANAi/“PROTESTPRED MAGISTRATOM
'

Pilot si je bil umil roke, mlad

Meielkovci pa so si umili noge
Mreža za Mere/kova vzirajdpri'svojih zahtevah - Brez elektrikein vode

so prišliprofesñratpred mesfno hišo - Napoved ako/je 7007 noc

Vlada od mesta torej
priCakuje. da bo sposto-
valo dogovore in sklepe
mestne skupscine, le-to

pa zaenkrat Se Vedi" J

ukrepa po svoje. Po naro-

Cilu za Odklop elektIiCne-

ga toka za to odjemalno
mesto pred dobrim te-

dnom dni so v Cetrtek in-

tervenirali tudi pri podje-
tju Vodovod kanalizacija.
Direktor sektorja Vodo-

vod Anton Fefer nam je
povedal. da so jim iz me-

sta sporocili. da ne bodo

vec placevali vode na

Metelkovi, zato se je po-

djetje odlocilo, da bo vo-

do zaprlo. Niso pa pove-
dali, ali bi voda spet ste-

kla. Ce bi racune v priho-

-15 3.

Poklicali smo tudi na-

Celnika Mestne uprave
za InSpekcijske sluzbe
dr. Privca, ki je povedal,
da o primeru Metelkova
niso bili obvesceni in za-

to nimajo nikakrSnega
staliSCa, uvedli niso niti

postopka. Vec ni Zelel

komentirati. niti odgovo-
riti na vprašanje. kak-

`snim liigienskim stan-

dardom mora biti zado-

SCeno v takSnih prime-
rih. Kako je mogoCe. da

inSpekeijska sluzba v

primeru Metelkove ni bi-
le obveSCena, ni jasno.
ker odgovorni na nivoju
mesta molCijo ali pa jih
kljub nenehnim posku-
som preprosto ni mogoCe

dnje plaCeval uporabnik/ dobiti. Erika Repovz.
objektov.torej MzM. Foto: Ales Pavletic

i "topoblilla

Po svojo pravico v mestno hišo...



Grendk okus Je treba VCOSIh tudl sproti...Predsednik mestne vlode po nlc...PriloZnost, da si umlles noge..
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Trenutačno je dio nekadašnjeBelgijske kasarne

najvećizaposjednuti teritorij takve namjene u

Europi i s najheterogenijim skupinama
marginalaca. Ni isključivanjestruje nije omelo da

se tu održe mnogobrojni koncerti, kazališne
~

z
_ predstave, izložbe,performanse i mnoge druge

" =

'

priredbePRESKAKIVANQEQGRAPE:Priiçno što ie vijest o rušenju'doprla do javnosti »Mreža za Me-
telkova« skupila je dvgestotmlak ljudi i'nenasilno zauzela kasarnu MIHA FRAS
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MARKO HREN: Ovo je test
snih grupa i civílnih pokr
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I: Enzo Fabiani
na koncertu gudaćkogkvarteia

Nebo/šaStl/aćlć

ne JNA u Metelkovoj ulici u gotovo samom

središtu Ljubljane podlglo je`veliku prašinu.
Pošto su se prašinai euforija pomalo slegle. na

vidjelo je izašao sukob izmedu društva -Mreža
za Metelkovo- i gradske vlade. Danas dio voj-
nog kompleksa pripada Ministarstvu za unu-

tarnje poslove. a o trećini (4000 kvadrata) još
nije postignut konaćan dogovor. Kad je JNA

napustila Sloveniju. vojarna je postala vlasni-
štvo Ministarstva obmne Republike Slovenije
aministar Janez Janša je tada izjavio da će
Sporni prostor pripasti -Mrezi za Metelkovo-.

U protekle tri godine neprestano su se dogo-
varali najprlje republika. a zatim gradska vla-
da l -Mreza za Metelkovoc. Do zapleta je došlo
kad je Ministarstvo obrane taj prostor dalo

gradu Ljubljani. kao zamjenu za neke druge
prostore u lg'u.gdje je uredena vojarna izmedu
Ministarstva obrane l grada sklopljen je pre-

dugovor. ali ne l ugovor. a konaćan dogovor o

prelasku kasarne u ruke grada bio je najavljen
za kraj godine. Skupštinagrada.. potpuno blo-

'
znenadno. nenajavljeno rušenjebivše vojar-

vuesuucizéi)

`

Štoje »Mrežaza

Metelkovo«
-Mreza za Metelkovo- izrasla je

prije tri godine iz ideje za demilltari-
zaciju Slovenije 3 namjerom da u pr-
voj fazi u urbanim sredinama vojni
objekti dobiju civilnu namjenu. Ona
je najširi nezavisni forum kulturnih
djelatnika s ciljem pronalaženjavla-
stitog prostora za djelovanje.
Već tada je izraden nacrt da se za

ljude bez stvaralaćkogprostora dio
vojarne pretvori u raznovrsne radio-
nice. ateljee. izložbene, kazališne i
koncertne prostore. za produkciju i

postprodukciju raznih video kazeta
te kulture i umjetnosti u najširem
smislu. Ukljućene su i razlićite dru-
štvene skupine i pokreti poput Odbo-

-ra za zaštitu ludila s ciljem ukljućiva.
nja duševnih bolesnika u normalan
život. ženske sekcije. gay i lezbijske
grupe. centar za pomoć omladini i

drugi Svakodnevno djeluje i vrtić za

djecu. Ideja je da sve te raznovrsne

grupe i pojedinci organizaraju kao
zajednićki alternativni kulturni oen-

tar. kao antipod službean kulturi.

kirana i bez ikakve veze s odlukama gradskog
lzvršnogvijećapotvrdila je da tih 4000 kvadra-

,

ta pripada -Mrezi za Metelkova. _.

Utočišteza sve odbačene
Sasvim slučajnoarhitekt iz -Mreze- uoćlo je

kroz prorez na vratima da dio jedne zgrade ne-

dosiaje. da je srušen. Naime. rušiti se poćelou
unutarnjem prostoru. koji je s ulice slabo uoć-

ljiv. Po svoj prilici na tom su mjestu trebale biti

izgradene nove zgrade. koje bi se poslije skupo
prodale. Prije no što je informacije o rušenju
stigla do javnosti. ćlanovi .Mreže za Metelko-
vo- te su večeri (u petak. 10. rujna) skupili dvje-
sto ljudi i nenasilno zauzeli prostor. Na taj su

naćin sprijećilidaljnje rušenjezgrada.. koje s_u
trebale pripasti njima Obaviještenisu Radio

Student. Delo, Dnevnik i Mladina
Prilikom zauzimanja nije bilo sukoba Zgra-

de nije ćuvala policija već ćuvar organizacxje
za sigurnost -Dizako-. Na razne naćine u njih
je ušlo dvjesto ljudi sa svijećamahranom i vre-

25,11%



ćama za spavanje. Ubrzo su se počelisamo-

organizirati uz pomoć ljudi sa squauerskim
iskustvom izvana jeni su stnija i vo.

daU prvovrijemelładioSmdentjeizMetelko-
ve emitirao cjelodnevni Poćelo se

okupijati sve više ljudi. uz vidljive simpatije ve-

činemedija i javnosti te brojne izraze podrške
tz inozemstva
Trenutačno to je najvećizaposjednuti terito-

rij takve namjene u Europi i 5 najbeterogeni-
jim skupinama. Mnogi pojed'tnci i gnipe. inače
teško prihvaćeniu društvu poput homoseksu-

aiaca. iezbijki iii ljudi otpuštenihiz duševnih
v bolnica. u ovom se centru uspjeánosocijalizira-
ju. Principi su im antinacionalizam. antiseksi.

zam. antirasizam i sve pod okriljem nenuilja i

postivanja različitost't
-U Ljubljani je urbana klutura bila zapo-

stavljena Nakon jenjavanja punka alternativ-

na je kultura bila stijesnjena ponajprije u te-

orith koja je bila jaka. Kad je mtupilo Sloven-

sko prolječe.ti su teoretičari pomalo prešliu
političareProstor urbane kulture bio je sve-

den na individualne inicijative. kućne zabave i

na gradske klubove France Prešeren Sax pub.
Galerija Skuc i K1 Sve ostalo bio je mainstre-

am. etablirana kultura ili subkultura na razini

D
kružoka. Stoga je trenutek kreacije ovog pro-

stora m urbanu kulturu vrlo bitan-. kaže Miha
Zadnikar. sociolog giazbe na Filozofskom fa-
kultetu u Ljubljani.

Vojama se nala'zi innedu zeljezničkestani-

ce. crkve i mjesta gdje su u srednjem vijeku
mučili i ubijali ljude i spaljivali vjeStice izracli`
la ju je stisne-uganka vojska a populamo se

mve Belgijska kasarna jer je tu boravio belgij-
ski pješadijskipult. Uz austro-ugarsku. boravi-
ie sutu i staroiusCISlavenska vojska i JNA. To je
blo štab JNA m Sloveniju. odakle je izaála prva
naredba za pohod tenkova na slovenske grani-
ce

Istjenvanje negativne energije
Senzibilni ljudi zaključili su da negativnu

energiju valja istjerati iz toga prostora Sva-
kodnevnim meditacijama druStva Ključ i Jam

nastoje prostore ispunitl pozitivnom energi-
jom a kipar Jiri Bezlaj isklesao je kip i namje-
rava ga dati političaru.koji će najvišepridoni-
jeti uspjeSnom rješavanjuu korist -Mreáe za

Metelkovo-. Predsjednik lzvršnogviječagrad-
ske vlade Marjan Vidmar optužioje -Mrezu-
da su nasilnici. a umjesto da mu odgovori pro-

tuoptužbom-Mreza- mu je darovala sliku Od-

govor je kreacija

U okviru -Mreie- djeluju dvije ekspertne
grupe. ._lednaje Stambena koja rasporeduje
prostonje. a dmga je sestavljena od arhiteka-
ta. kop pregledavaju prostorije i izvjeStavaju o

funkcionalnostii primjenenosti odredenih pro
stonja za razne djelatnosti. Postoji i treča gru-
pa s to su sami djeiatnici i umjetnici.

. Pokamlose da više ne postoie prostorije za

kipare l biagavaonica. s i Youth Hostel je na-

pola razrušen Nakon nekoliko dana gradska
je vlada isključilastniju. bas kao sro je to svoje-
dobno učinjeno i JNA

Priredbe uz pomoćagregata
No kako je gradski sekretar za obriqu dam.

vao agregat. isključivanjestrujo nije omeio

odt'zavanje mnogobrojnih konceriita` kazali.
Smh predstava` izložbi.performansa i mnogih
drugih priredbi.kU manje od dva tjedna nastu.

pIo je nepregledan broj raznih grupa. umjetm.
ka i djeiatnika Medu ostalima glazbenici Jani
Kovačič.Marko Brecelj. Tomaz Pengov. Andrej
Trobentar, gudačkikvartet Enzo Fabiani. gru-
pa Sukar s ciganskim pjesmame` Sto Su svesrd-
no podi-žalii punkeri. Od kazaliátarnca su na-

stupili Zijah Sokolovič.Dragan Zivadinov.Emil

Hrvatin, Marko Peljhan. teamr Ana Monroe.
Neue Slowenische kunsL ..

Na pjesnićkimvečerima brojna imena sio-

venske i inozemne književnosti:Jure Potokar.
Lela B. Njatin, Milan Dekleva. Brane Mowtič.
Andrej Blatnik. Andrej Morović.Miha Mazzini.
Goran Jank0vić. Vladimir P. Stefanec, Fred

Liss. a najavijeni su Tomaz Šalamun,Uros Zu-

pan. Dane Zajc...
Od likovnjaka su nnstupili Tadej Tozon. Jiri

Bezlaj. grupa Irwin. Stripcore. Mare Kovačič.,
Alenka Pirman... Prireduju se razni društvo-

no-kuiturni dogadaji. okrugli stolovi, predava-
nja. dnevne meditacije. modne revije. lutkarske

predstave za djecu i odrsale. video projekcije. .

Gostovao je i elitni biedski restoran Okarimt

s indijskom kuhinjom. pet dana kuhali su izvi-

daći iz odreda Crni mrav. Sve prati i o svemu

obavjeStava glasilo -Mreze- -M'ZiN-.Odrzatče

se Anti nazi festival. a makedonsko društvo će

se predstaviti izioibama. folklorom. etno gru-

pama i kulinarskim specijalltetima.

Izložbau zatvorskim ćelijama
Fotograf Tone Stojko predstavio se izlozbom

.Slovenska pomlad '0I- u čelijamabivšegza-

tvora. gdje su tada bili zatvorenl Janez Janaa.

Franci Zavri. David Tasić i lvan Borátner. Na

otvorenju se od mnogih poznatih slovenskih

političarai ugiednika pojavila jedlno gradska
ministrica za kulturu Branka Lovrečič i prl-
tom izjavila: -Smatram da je taj spor bio nepo-

treban i nepotrebno ispolitiziran. Treba ga ri-

ješitirazgovorom. DoSla sam da uz dobru voiju

razgovorom rijesimo dva protupravna člna

Jedno je rušenje.a drugo useijenje. Nadam se

da če na kraju sve lljepo zavrSItI za kulturna

Na otvorenju se utekao i Franci Zavrl: -Sto

se tiče izložbo avida mi se Stojkova gesta da je
ovo stvar povijestl i da se time vise neće bavitl.

inače. potpuno sam na strani 'Mreáel tako se

sada bavim poduzctnlstvom. Mislim da Jansa

nema osobnih problema oko dolaaka na izlo-

zbu. Vjerujem da je sluzbeno odsutan-



Redatelj Dragan Živadinov:.Ovo je zaista

multikulturalm i transnacionalni prostor i

ujedno sro ono Sto se može nazvati slovenskim
Pwi put u povijesti na ovom je geografskom
prostoru. jer mene drzava ne zanima. urbane
kultura dobila Svoje mjesto. Apeliram na hr-

vatsku javnost da šalju pisma podrške.-

Unatoć anonimnim pozivima i pritiscima na

pojedine ćlanove -Mreže-, život i programi u'

krugu vojarneodvijaju se mirno i bez konflika-
ta Red odrlavaju ćlanovi moto kluba Eisen

Kreutz. Članstvokluba. Eisen Kreutz s centrom

u Ljubljani broji oko tri tisuće ljudi po cijeloj
Europi i izgledaju poput Hell's Angelsa. l sami

su organizirali koncerte rockabilly i blues ban-

dova. kao i izložbu starih motora i choopera I
iz ovog primjera jasan je princip zaposjednu-
tog kulturnog centra: nenasile i poštivanje
razlićitosti. .

_

.~

Grad se nije izjasnio. republika. šuti.'dolazi
zima. a predsjednik »Mreže za Metelkova-
Marko Hren. antropolog na Filozofskom fakul-

tetu. kaže: »Za nas je sve ovo izuzetno značajno.
Trebamo tu izdrazati jer projekt -Mreža za

Metelkovo- test je civilnog društva u Sloveniji i
završni ćin petnaestogodišnjegrada nemvią
snih grupa i civilnih pokreta-

26:. (i. '7 'b
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Kajse je in kaj se bo

zgodilos civilno družbo?
Zasedba Metelkove je bila

pravo olajsanje. Seveda olaj-
sanje za vse tiste. ki so izgi-
notje civilnodrtizbene opozi-
cijske (li-2e. ki je bila tako po-
membna za izgubo legiti-
mnosti komunisticne oblasti

in za uanslonnacijo v odprto
in pluialisticno druzbo dozi-

vljali in razumeli kot »pro-
blem«. predvsem pa kot

izgubo »druzbenega«.ki ni

podrejeno dmmim in

snimkoli drugim »visjim«in
»obciin« interesom. Civilno-

druzbeni potenciali. ki so bi-

li potisnjeni v sfero margi-
naJnosti. razprsenosti in za-

sebnosti. so samo Cakali. kdo
bo »vrgelprvi kamen«.da se

bo zacelo. da bodo teme. po-
bude in ideje. ki so se pora-

jale na maiginaliziranidru-

zbeni sceni. ponovno pmdr-
le v ospredje. da bodo zase-

tile prostor v medijih. mobi-

iizirale. vaezovale. protesti-
raJe. pletle mieze druzbenih

in druzabnih vezi. realizirale

projekte. Kaj se bo zgodilo s

projektom Metelkove. Se ne

moremo vedeti. lahko pa se

ob tej priloznosti vprasamo.
kaj seje zgodilo - rivilno
druzbo na prehodu iz komu-

nisticnega v plurahsucni po-
liticni sitstem. ali Ce' je komu

ljubSe. iz zaprte v odprto
\izbo7

Civilna druzba je bila
eden od klqunih pojmov
druge polovice osemdesetih
let. Skorajda neverjetno je.
kako se je ta pojem iz bolj ali

manj zaprtih teoretskih di-

skusij v krogihsociologovin

ñlozofov preselil na strani

tednikov. na radijske valove
in v dnevno (:asopisje. Upo-
rabljali so ga domala vsi. od

kulturnih niaiginalcev pa do
tvorcev nacionalnih proje-
ktov v NOvi reviji. celo parti-
ja ga je skusala udomaciti v

podobi »socralisticnecivilne
dmzbe«.Teoretskt- diskusije
so prinesle bolj ah manj ?a-

nimive rezultate. omogocile
so bolj diferencirano in te-

ineljitejSe razumevanje do-

gajanj v konninisticmh siste-
nnl'i v osemdesetih letih. kar

je bilo seveda pomembno.

Pomembnejsa pa je bilo to.

kar je ta pOjeni govoril lju-
dem. COvoril pa jim je zelo

preprosto stvari: da jim ni

treba spraSevati za dovolje-
nje. Ce se zelijo Olganizirati:
da lahko svobodno izrazajo
svoje misli. da jim te in dru-

ge Svobosmne pripadajo »sa-
me od sebe«. ne pa da jim
jih podeljuje nekaksna visja
oblast: da so njihovi predsta-
vniki le tisti. ki jih lahko
svobodno izvolijo. in podo-
bne stvari. ki so v drugih
druzbenih okoljih povsem
samorazumljive in navadne.

Sv0j vrhunec sta ideja Civil-

ne druzba in t'ivtlnodnizbe-
no organiziranje dozivela v

znamenitem letu 1988 ob

procesu zoper cetverico

Odbor za zascno Cl0vek0vih

pravic je obenem pomenil
najvist tocko cnilnodru-

zbenega opozicrjskega giba-
nja. toda Ze tudi prelom in

prehod v politiCno druzbo.
ki se je dejansko konsutuua-
la s 5\Ul`.ñtll`iíl`itlparlamen-
tarnimi volitvami.

Odgovori na vprasanje.

kaj se je zgodilo Stíl\'llt1ľ)
druzbo na prehodu zaprte v

odprto druzbo. se ra/.liknjn-
jo. V bistvu pa imamo opra-
viti s tremi glavnimi razlaga-
mi oziroma tezami.

Prva teza. ki jo v veliki

meri tudi sam podpiram in

mzs'u'jam. je teza. da je poli-
tiCrii pluralizem. ali bolje re.-

Ceno. »politicuadruzba kon-

zurnirala civilno druzbo. Za

takSno tezo. lahko dostavi-

mo dve vrsti empiricmh do-

kazov. Po eni strani je veliko

akterjev in celo organizacij.
ki' so sodile v civilno druzbo.

preslo v politicne stranke. se

vkljucilo v »bojza oblast«.

Zaceli so delovati na politi-
cni ravni, v pluralizirajocem
se politiCnem prostoru. in ne

vec v sleri rh'uzbenega. Kar

nastejmo primere: razhCne

ekoloske skupine so se preo-
lJltkOVidB v politit'no stranko

Zelenih. akterji iz Odbora za

varstvo clovekovih pravic so

dejavno sodelovah pri nasta-

janju nekaterih suaiik in se

vanje tudi vkljucili [SDZ.

poznejsa Demokratska stran-

ka. Socialno demokratska

stranka. translormacija
[SMS v LDS. SKD). ZSMS.

ki je bila neke vrste ki'ovnu

Oigzutizacija. zasciuük in ser-

\isernov1h druzbenihgi-
banj. se preobrazi v polnimo
stranko in se v skladu s tem

odpove sv0ji preanji vlogi [-
Kar je., mimogrede. povzro-
Cilo tudi nerazmievanje pri
delu novih druzbenih gi-
banj. ki so se 5e naprej razu-

meli kot civilnodruzbesza

opozntija. obenem pa so so-

delovali na volitvah -

tega
sodelovanja si tu mogoct- ra-

zlagati di'ugaCe kot poskus.
da bi sedeli na dtt'h stotih

bili gibanje in hkrati politi-
(:na stranka) Skratka. razb-

Cnecivilno druzbene skupi-
ne in organizatith si) bile

najponinnihnejsi \'It` rekruti-

ranja novih politit' nih l'lll

Po drugi strani pa lahko

opazimo velike razlike v ide-

jah. ki so nhegemonimrale«
slovensko javnost pred in po
Svobodnih volitvah. Ce so

bili sredi osemdesetih let

kljucm pojmi clovrekove pra-
vice in svoboscine. civilna

dmzba. antimilitarizem in li-

bertarna politiCna relorika.

torej pojmi. ki so napeljevaJi
na toleranco in raznovr-

stnost. pospremljeni s teznjo
po translormaciji politicnega
sistema. so zaCetek devetde-

setih let obvlad0vali pojmi.
kakrsni so natrija. nacionalna

PAVEt.GANTAR

stivet'enost. samostojnost

eravnost. stranke. kontrola
nat'l lastnino ipd . torej poj-
ini. ki tttltñtJlrtijt)in th'uzlu;

podrejajo »visjenitt«intere-

su.

Druga teza pa govori o

tem. da civilna druzba ni

»izginila«.Vendar takoj lah-

ko najdemo dve intepretaci-
ji. Z eno od teh interpetacij
se strinjam in v bistvu do-

polnjuje. prvo tem. .Naj naj-
prej navedeni tisto. ki jo po

tanem nuienju moramo Otl-

klotilll. Nekateri civilnodru-

zbeni aktivisti. ki se niso

preselili v politiko. zatrjuje-
jo. da pobude in prOjekti. ki

so zrasli 't iied'jih t.l\'lli'1t'

Cll'ľLZlJt'..niso l`th manj privla-
Cni in inonilizacrjskt kot sre-

ti; osmitdt'setth let 'lin text

iti-:main :iasprotoxatt \ i/

vitel; razloga i\.ii ltI^l\.tj pti-
titit'. :tovtl: iii'itZtit-iiiti gibati;
je uresnireziili tkot :in pri-
inet t.i\ tlno sJUZenje voja-

skega roka, iillUl`llt'\ in telo

prenehanje Ol)0ľUZt,'\i'llllt.'le-

kine. protijedrska energetska

politika se je premestila v

medstrankarsko in znotraj-
strankarsko obraCunavanje).
zato so ta gibanja izgubila
nekaj mobilizacijske spo-
dbude [res pa je. da so neka-

tere ostale. nekatere nove

spodbude pa so se pojavile v

novejSem Casu). Vsekakor pa
tisto. kar je v devetdestih lu-

tih ostalo od civilnodruzhe-
nih gibanj. nikakor ni imelo

istih mobilizacijskih poten-
tzialov in virov kot nekaj let

pred tem. Toda dragoceno je
za to. da so preziveli, ceprav

odrinjeni v sfero marginal-
nosti in relativne nepomem-
bnosti. Pri tem je imela osre-

dnjo vlogo Mreza za Metel-

kovo. ki je vzerevala omre-

zje razmeroma majhnih in

nepovezanih grupacij ter po-
sameznikov ob skupnem

jirtijirktt. 'lllłjrl/ii prosti:

liingt; .:iti:pi't-.tat.ijo t.`

/.l' lahki. pz'ipiStriiiti 'l`t:t!i.i.7...

.~\lil.\llllll\ll (ilt) At lit_ lltl ut t-

viltia druzba«` izi izginila.
ampak je .s pinnn svobodni-

nit volitvami »prislana

oblast«. 'l`a teza je v bistvu

komplenientarna s prvo. le

da razvija nekatere druge vi-

dike translormacije civilne

rlnizbe ob prehodu v stran-

kat'skt pliiializi-m. Prtit'

opti/..n'jn ii.i itiijztti I>l()l.llllit-

i'tzeni Utl bjhltliijü.torej tisti--

ga. ki je poiojen v netlijih sa-

lllt: Iztvilnt; dnizbt: drugic pa

opozarja na nevarnosti. ka-

dar rivilnirrh'uzbene pobude
"llt`jlttxrt'tltlkIlliii" ?.(l't'littlttjw
\. sleri pijtztikt: ('Li' t'.t'/tšt!lt'

ino politiko kot klbtllštilttľ

liliiŽl/.lliltlat strukturtrant: i;.

t..~-iuiil1a/ii'.i;i j tit'jćt'i'lIiI\l .-`

\t'lt'r\.'ttllll-it1.`-lžllkilllŽl/li'

tit'jio ..lll' ljutr-:ij

gt piti t-vanjti enega od ilkltt"

l'jt.'\_ ki jt) sodeloval pri sesta-

x: prit' Doniosovt: \ludi-z.

lahko hitro raztiintrnio Sltitłl

protndovno sintagnio "Lľl\'ll-

:lll "t \l..i



na druzba na oblasti«.PriCe-

vanje se v povzeti obliki gla-
si takole: o sestavi nove vla-
de so se pogovarjali v eno-

druzinski hisi na obrobju
Ljubljane. in to v slogu »Daj
ti. jmrez (vsa imena so izmi-

sljena). prevzemi vlado. 1026
bo parlament; ali je ta. ki bo

minister za xy. res nas; no.

ja. ne vem. ampak poznam

njegovo Zeno...«. V tem ni

nic slabega. da se razume-

mo. Nacin neformalnih pri-
jaleljskih pogovorOv je bil

nasploh znacilen za demo-
kratiCno opozicijo. toda ko

gre za oblast in za drzavne

funkcije je taksna nefonnali-
zirana oblika komunikacije
nekaj najslabSega.V tej luci
lahko tudi razumemo Demo-

sov politicni radikalizem in

voluntarizem v prvem letu

vladanja. ki je bil brez jasne
predstave o tem. kaj bi bilo

potrebno storiti. pa tudi dej-
stvo. da so se najboljsi prija-
telji v Demosu tudi najbolj
skregali. Toda tudi »civilna
druzba na oblasti«ni trajala
dolgo. Razkrojila se je v koli-
kor toliko normalno politiko
(znameniti razcepi in spre-
membe v strankah). deloma

pa tudi desno radikalni po-
pulizem. ki se navezuje na

iotalitarnt' polonciale od

spodaj.

Kaj se bo zgodilo s civilno

druzbo v prihodnosti? Ni

dvoma. da je bila sredi

osemdesetih let tako ziva-

hna tudi zato. ker je bila pri-
siljena opravljati vlogo »orl-

sotnega politiCnega plurali-
zrna«. Ko se je la pluralizem
vzpostavil. je zgubila del

svojih funkcij in akterjev. Io-

rla obenem so nastale tudi

okoliscine. ki tlejrmsko omo-

gocajo postopen in spontan
razvoj civilnodruzbenih

ustanov. predvsem pa njiho-
vo avtonomijo. ln ni naklju-
cje. da je prav avtonomnost

tisto. kar tako mocno pouda-
rja Mreza za Metelkovo. Av-

tonomen ne pomeni biti

apolitiCen. pomeni pa, da jo

politiCnost tisto obmocje. s

katerim se ukvarjajo drugi.
Vprasanje je le. ali se bosta

drzava in politicua druzba v

Sloveniji znali samoomejiti
in priznati avtonomijo civil-

ni di'uzbi ter se upreti izzr-

vom po njenem obvladova-

nju?
Epilog: pred dobrim te-

dnom dni sem na Radiu Stu-

dent poslusal neposredni
prenos dogajanja na zasede-

ni Metelkovi. Dragan Zivadi-

nm' je v nekem lrnnnlkn

prutllngnl. tla Iii lr; lll'l'tl
zgradbami poimenovali po
Hermanu Polocmku Noor-

dungn.
Predlog je bil z veseljem

sprejet. druzba na Metelko-
vi se je. sodec po vtisn. (lo-

bro zabavala. Mene pa je
obsal svecan obCutek. Dali

IME prostoru. ni majhna
Sl\'í|l'. 'Jilllllllll \'lell ga '(.il

svojega. sr ga prisvunti ne \'

snnsln posesti. mnpnk sitn-

bolno. pomeni. da nekaj. ta

prostor. ki prej brez imena

sploh ni obstajal. zivi. Maj-
hen rlogodek za dr2avo. ve-

lik za mesto
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Bojza kullumiškeproslore v nekdanjivojašnici
se je nadaljeval s pohodom po ljubljanskIhulicah
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“JCerOJSnjipohod iz Melelkove proti Mogistroru (Foto' ZlgC ZiVUlovIC)

Dario Scraval.
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llllclíl Milla annikzn' in Mn-
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su - ne zalo. ker bi pnedhišo
mestnega glavarja smrdelo.

ampak 72110. ker ga Zali nu-

gm'orili s francoskim nagla-
"DHL [I'ŠR.)
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1Pro es ram.

Izjava predsednika izwšnega
sveta Ljubljane g. Vidmarja, da

je -levica Mreži za Metelkovo

le obljubljala,ničpa ni naredila,

čepravje imelo na primer kul-

tumo ministrstvo doslej vse mož-

nosti, da bi Mreži omogočilo
dostop do teh prostorov,«me

iuiva k protestu.
Časopisiso pisali, da so o

tem. ali naj bi sporne prostore
dobila Mreža za Metelkovo.

glasovali poslanci v ljubljanški
skupščiniin da je bilo za to 47

poslank in poslancev ter da sta

Se pod podobno soglasje pod-
pisala tudi Jože Strgar in

nekdanji pravosodniminister g.

Pirnat_ Protestiram torej proti
izjavi, da je Mrežo podpirala
samo levica` dvakrat pa prote~

sn'ram proti razglašanjug. Str-

garja in g. Pimata za levičarja.
Kar zadeva izjavo g. Cirila

Rotarja. predsednika ZO SML.

da se ne čudimoji podpori -re

volucionarnega prava«. ki da

ga z zasedbo prostorov izvaja
Mreža za Metelkovo, pa samo

tole: zasedba Metelkove je bila

edini način.ki so ga imeli drža-

vljani na voljo. da so preprečili
nadaljnje nezakonito rušenjein

razpolaganje z javnimi prosto
ri. SSVOjimodločnimravnanjem
so preprečili.da bi oblast - s

teptanjem vseh pravil pravne

države-postavilaprizadete pred
dokončno izvršena dejstva.
Dipl. iur., kakor se je podpisal,
bi moral vedeti, da takšno rav-

nanje civilnodružbenihskupin
ne spada v arzena] revolucio-

namega prava, ampakv poglav-
je o državljanskempogumu in

o dolžnostidržavljankin drža-
vljanov, da preprečujejosamo-

voljno in nezakonito ravnanje
oblasti. ki seje izrnaknila vsake

mu drugemu pravnemu in po-
litičnemu nadzoru. ?odpreti
tako dejanje pa je dolžnost

vsakega demokratičnegačlo-
veka, sicer družba konča v

močvirjutotalitarizma.

Namesto da g. Ciril Rotar ja-
vno razkazuje svoje pomanjklji-
vo strokovno znanje. bi lahko

kaj ukrenil v ljubljanskem par-

lamentu,kateregavisokfunkcio
l

nar je, da se pretrga že vse pre j
dolgo obdobje blokade ljubljani
ske skupščnein, izglasuje ne~

zaupnica ljubljanskemu županu
in ljubljanskem lS. ki sta prv-

stolnicr mlade slovenske drža-

ve vse prej kot v čast.

Sonja Lokar

Mrežaza Metelkovo vztraja naprej

Dvakrat toženomesto
V imenu mesta je zahtevopo odklopu

elektrike podpisal Dimitrij Kovačič
(shv) LJUBLJANA, 28. - V začetku prejšnjegatedna

je Mreža za Metelkovo vložila na pristojnem sodišču
tožbo uradi motenja posesti- ker so jim odklopili elek-
trlčnl tok. Tožene stranke so mesto Ljubljana, PE Elek-
tro mesto Ljubljana in Ministrstvo za notranje zadeve.
Danes bo o tem na sodišču že stekla obravnava. Ker so

jim konec prejšnjegatedna odklopili tudi vodo, je Mreža
vložila (v petek) še eno tožbo zaradi motenja posesti,
tokrat proti (spet) mestu Ljubljana in ljubljanskemu
podjetju Vodovod-Kanalizacija.

Kot pravi Marko Hren, je bila Mreža že v prostorih
nekdanje vojašnice,ko so jim odklopili elektriko. Zdaj
zahtevajo, da se jim spet priklopi, dokler ne steče legalni
postopek za Odklop: dokler se ne ugotovi, kdo je lastnik in
dokler se ne izda uradna odločba o odklopu. Pri tem naj
p0vemo, da je še vedno (uradno) »neznani storilec« rušil
stavbe na Metelkovi, ne da bi predhodno izklopili tok (karje
proti predpisom) in se je torej rušilnegadela lotil, ko so bile
stavbe v tako imenovanem »napetostnemstanju«.Na PE
Elektro Ljubljana mesto smo slišali,da bi bilo lahko to za

»neznanegastorilca« tudi usodno. Ker na Elektro Ljubljana
ne vedo, če in kako poškodovaneso električne napeljave
(na morebitne nevarnosti so predstavnika Mreže opozorili),
menijo, da bi morala pred ponovno priključitvi'oelektrike
za to pooblu'čenaslužbanapeljave pregledati. nišiteljše
ni znan, pa je povsem znano, kdo je naročil Odklop elektrike

na Metelkovi. V imenu mesta Ljubljane kot lastnika(!?) je _

pisno zahtevo za odklop podpisal (13. septembra) mestni
sekretar za občo upravo Dimitrij Kovačič. Dan zatem je Dl-

rnitrij Kovačlč tudi podpisal naročilnicoza plačiloodklopa.
Ker je do tedaj Elektro Ljubljana pošiljajoračune za elektri-

ko Ministrstvu za notranje zadeve, se je po vloženi zahtevi

mesta Ljubljana za Odklop obrnilo na MNZ, kjer`pa jim je
gospod Mozetlč (kot sam pravi, 2 mestom in Metelkovo

nima nič)zagotovil; da je mesto lastnik tretjine Metelkove.

Pri tem pa se je še pozanimal, kakšne so tehničnemožnosti,
da bi iz (dosedanjega) enega odjemnega mesta (električne-
ga števca)naredili dve... To, da so jim odklopili še vodo,

pa je Marko Hren označil kot civilizacijski škandalprve
vrste: »Tu živi nekaj sto ljudi, vsak dan se dogaja vrsta

prireditev, pri tem pa ni zadovoljeno osnovnim sanitarnim

standardom«O tem je Mreža obvestila tudi Rdeči križ
Slovenije.

DHEVHlK ?28 01.61%



KONEC ZGODOVINE
Ka]na] sploh šefolograflranekdo, kile posnel slo venskopomlad? BMX-e!

V prostorihnekdanjegavojaškegazapore na Ma-

telkovi. tam. kjerniso po svoji,temvečpo voljivojaš~
kih oblasti prebivall ivan Borštner,David Taslćin
Janez Janša,je v ozkih jetnlšldhcelicah postavljena
avtorska razstava TONEI' A STOJKA SLOVENSKA
POMLAD. Od legendamefotografijearetacijaJaneza
Janšedo desetdnevne vojneza Slovenijoje bil Tone
edini fotografskikronist, ki je zabeležilvse ldjučne
dogodke,ki so spreminjalidobo in pripeljalido formi-

ranja države.Brez Tonetovih fotografijspomina na

»Slovenskopomlad«ne bo mogočenikoli celovito
dokumentirat'r. Ja, spomin.Postal je le del preteklosti.
- Tudi moje fotograñjeso postale le del zgodovine,-
praviTone. - Tako sem jihvzel iz svojekleti,žezapra-
šenein mestoma načefeod vlage.«Kot celoto jihje
razstavljalzadnjič.

lzbral je vojaškizapor na Metelkovi,ki jedogodre
skwertske pomladisprožilin tja so se zabeleženitucñ
vrnili, simbolno mesto, kjer jih prepuščaZgodoviri.
»Sedajgrem lahko zopet drugam nam] 'h gleöaľršlri
biogłafjiin k videofimomo BMX-u.« _

Maja Megla

HLADllJ/i
22. El,33.

VSSTCŠŽFŠNlth-Nl

foto MARKO JAMNIK
VW 1933/93 - PERFORMANCE:

(posf)nacističnimodel Dr. Voica se

predstavi

Na Metelkovi, dvanajstidan zasedbe, je pesnik, špikerin

artist MatjažPlkalo, znan tudi kot dr. Voice, prvičpredstavil

svojperformanceVW 1933/93. Vgaražo,poslikanos freskami

urbanih gverilcevMAH-AHT, je pripeljalsvoj 36 let star in

odličnoohranjenvolkswagen. Pri predstavitvimu je pomagala

igralka,dolgonoga blondinka (ženalegendarnega artista).
Dr. Volce je kot veliki fan hroščapovedalnekaj podatkovo

svoji limuzinl: kljubsvojIstarosti je avto še vedno zelo dober,

ima štirivrata (7), 5 sedežev,odpirajočose streho, 1.200

kubikov, 22 kW, zaščitniznak, znak mesta Wolfsburg... Ven-

dar umetnik nl samo govoril,vozilo je kar naprej čistil,prižigal
motor in s tem povzročilveliko hrupa in seveda tudi ogljikove-

ga monoksida v zaprtigaraži.Za obrambo pred nevarnimi plini

je prostovoljcemponudilplinske maske, toda Petri (ženDje

bilo, po neuradnih podatkih, kljubtemu malo slabo. Nastopa-

jočije torej tistim, ki še niso vedeli, kako izvrsten je volkswa-

gen, skušalpovedatiln dokazati, da je avto res večkot dober.

Hitler je vedel, kaj dela. MatjažPikalo obljubljaponovitev.
Polona Križnar



Berlin prišelv Ljubljano
Različnaokolja različnepoti za uresničevanjepodobnih ciljev

inuli torek so v galeriji nu Metelkovi odprli fotografsko dokunten-

turno razstavo z naslovom Berlin in Uinlirueh (Berlin v prevratu),
ki sta jo pripravila Umlirucli arehiv iz Berlinu in galerija kuc. na

ogled pa bo Še ta teden. Zaradi dogodkov v Ljubljani so razstavo. ki

so jo sprva namenili drugam, postavili v prostor. v katerem se

vsebina razstave in neiiasilno zasulena vojašnieuobojestransko dopolnju-
jeta - \ galerijo na Metelkovi.

\` novem iiiesiotxornem pro-
siiiiu ki ga je z dogaiaiiji na Metel-

kovi dobila Ljubljana. je na ogled
totogratslni rilZ\i:t\.I nekdaj i'azxpite

'iesziie protikiiliure. kije deset-

ic...i giadli \\U|U upor-:dno iiit'i'a-

sli'tikiuru od družabnih. umetniško

piodtikcijskili. bHLlllllll in delovnih

prostorov do S\ ojih neodvisnih knji-
garn. časopisox.založb. koncertnih

odrox. raZstavišč. informacijskih
eentrox in mreže organizacij in po-
bud. spletene na polju političnega.
Skupaj z razstavo je v Ljubljano pri-
potovalo tudi petnajst Bćľlll'lČül10\.
zaio je bil dialog med njimi in nakn-

\isii- Mreže za Metelkovo več kot

dobrodošel. Desetletja trajajočeiz-

kušiije. onlikOvanjcm avtonomnih
sociokulturnih centrov in organiza-
Cijskih struktur. drugačnazgodo-
vina in politično-gospodarskeraz-

mere so izključevalekakršno koli

primerjavo našili in berlinskih do-

godkov. Ceprav brez zahodnoncni-

ške »arogance«. kot se glasi že ste-

reotipiii očitek Nemcev z one strani

železne zavese. ni šlo. Toda o tem

kasneje
Dokumentarna fotografska raz-

stava je razdeljena v še5t vsebinskih

sklopox. multikulturna soseščina.

zasedena ulica / Mainzcr Strasse.

protirasizem in protifašizem.padec
berlinskega zidu. prenova mesta in

protiolimpijsko gibanje. časovno
omejenih na obdobje po padcu ber-

linskega zidu. Poleg tega so v Art

klubu in galeriji na Metelkovi prika-
zali tri dokumentarne vidcofilme

o protiolimpijskih akcijah v Berlinu.

nacističnih napadih v Rostocku in

o zasedeni ulici Mainzcr Strasse.

tem pa so sledile diskusije.
Združith Nemčije in obeh mest

ter novi status Berlina kor glavnega

.'

j
l

Beitiiicaiioni ni šlo v glavo kar nekaj stvari v zvezi z Mt'ezino strategijo.
predvsem :tpolitičnost:nam pa je kar ljubo. da v časih. lko je že vsak
mehanik spoliliziran, kultura ostaja znotraj kulture. Na sliki je edini teater
v Slove iii;i, ki je zmožen pripraviti krajšicestni prigodni kulturni program-
ček na Isrko viío.

DH?Umfu

mesta države sta v vsakdanje življe-
nje Ijudi v meStu prinesla spre-
membe. ki segajo od novih komuni-

kacijskih povezav. naraščanjakrimi-
nala in nestrpnosti do tujcev. usm-

navljanja nacističnih organizacij.
prodoru kapitala in nove admini-

siraeije v mesto do skokovitega po-
rasta najemnin. Olimpijske igre
2000 (medtem so odločili. da bodo
\ Sydneyu) naj bi. poleg nezanc-

marljivili asociaeij na Hitlerjevo
olimpiado v Berlinu leta 1936. po-
spešileproces koniercializacije me-

sta in življenjskegaprostora. Prav
nezadržno dviganje staiiarin in cen

p0slovnih prostorov ter ekološko

oporečnagraditev notranjih mest-

nih obvoznic neposredno dregajo
v osir tako imen0vane berlinske

scene. Ta je svoj življenjskiprostor.
drugačneoblike življanjev skupi-
nah. odnose s soseščino in svojo in-

frastrukturo zgradila v času. ko je
bil pomen zahodnega Berlina ome-

jen na zadnjo enklavo »svobode« tja
do Tihega oceana. torej. ko je bil
Berlin kapitalsko dokaj nezanimívo
območje.zahodni Berlinčani pa so

dobivali za življenjev mestu pose-
ben denarni dodatek.

Sq0tarski revival osemdesetih let

je Berlin doživel takoj po padcu
zidu. ko je bilo leta 1990 v vzhod-

nem delu mesta zasedenih približno
130 hiš. simbol tega obdobja pa je
Mainzcr Strasse. na kateri je nekaj
mesecev živelo svojo utopijo 400

ljudi v trinajstih zasedenih hišah.

Kot rečeno. se je iluzija. ki je trajala
od pomladi do pozne jeseni 1990.

končala s široko akcijo nemške
zvezne policije. Odtlej se v Berlinu

/ Zeinljiščisamo še trguje. scena (na

nek: način gre za njeno preživetjel
pa se temu upira na včasih prax
(lomi-.elite načine

Lepi'av je protilasizcm. prOtirasi-
zein in protiseksizem berlinske

scene jasno artikuliran vsaj od štu-

deiiiskih ncmirov naprej. kar navse-

zadnje dokazujejo tudi njihove :ik-

cije. pa je scena p0polnoma zmn-

nila pri komunikaciji in vprašanju
statusa \'zhodnili Nemcev. V Nem-
eiji prevladujeta dva stereotipa. ki

zgovorno ponazariata 'mentalni zid

,
i :ali-.1:3 .; :Lines ."igiga-'JZŠ

Kot da se je poleg Mesta. elektrogo-
spodarstva, komunale in drugih do-
brin zarotilo proti Mreži tudi Vreme

-

MatjažPikalo pod murelo recitiru
SVOJ upor, noge mu zaliva Robbov
možak.

med obema deloma države: zahod-
njaki naj bi bili do vzhodnjakov aro-

gantni. vzodnjaki pa o zahodnjakih
menijo. da so konservativni. Tudi
raZStava Berlin in Umbrucli v Eale-
riji na Metelkovi molči o tem 'pro-
blemu in s tem posredno govori
o nezmožnosti soočanjazahodno-
berlinske scene s problemom drugo-
razrednega statusa državljanoviz
vzhodnega dela države. Vrzel med

vzhodnom in zahodno berlinsko
sceno se je. denimo. jasno pokazala
pri zasedbi posameznih hiš na Main-
zer Strasse. saj so posamezne hiše

naseljevali bodisi vzhodni bodisi za-

hodni Berlinčani.
ln kakšni so vtisi Berlinčanov

o MetelkOVi? e poenostavinio:
predvsem so presenečeninad hete-

rogenostjo skupin. ki bivajo na Me-

telkovi. ne razumejo deklarirane

:ipolitičnosiiMreže in mehke reak-

cije na skin headovce. ki sem in tja

zaidejo v vojašnieo.Naslednja več

krat \lis'dllłl vprašanjaso bila /akai

ir med »aktivisli-- Mreže tako lll'IlI)

.žensk zakaj se tako malo pojavljajo
nakrat. ko Mreža nastopa navzven

in zakaj večina žensk na plentiinili
oziroma sestankih molči? ln sko

rajda je že prišlodo napotkov. kukr`

moramo delati. takšnih pOkI'OVIŠCi)
skih napotkov. kot jih je berlinske

scena delila Vzhodnim Nemcem ti-

ste. novembrske dni. polne CVfUľljľ
Iem 1989 NINA KOZ|NC

Foto: TADEJ (353515
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PODOBE Z ME TELK 0 VE

Prva skupščinaMreže
bomo dobili nazaj ľh'Llnku.
je treba komisija za prusmrxk

za .Holc Ikona r Gala dvorani (nekdanji telo"

/íšöľš29_ 9_ DGLO

.M%
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adnici). -Kuj meni Ijudslru. Lulu)
kuko humu ravnali v izrednih razmerah, ko so nam I'm-l: mdn. www/n
u razdelitev. Samo nc govor/`It' vsi naenkrat.- (Fntu: I/IUL Him: '

PROGRAM MREZE ZA METELKOVO

SOBOTA 2.10. 1993
21.005 Matjaz Pikalo: Performance VW 1933-93 (Hangar)21.00: 1001 noč -

predavanje: Rastko Močnik, filozof in sociologNEDELJA 3.10. 1993
11.00: Skupščina MreZe za Metelkovo (Art klub)12.00: Bolšji trg (Trg)20.00: Literani večer:
Vinko Moederndorfer
21.00: 1001 noč -

intervencija: Bojana Leskovar, novinarka (Art
Klub)

Dane Zajc, Zlatko Zajc, Jurij Hudolin,

PONEDELJEK 4.10. 1993
20.00: Koncert: John Wayne on the Beach (Jazz iz Švice) in Laufer
(soft rock iz Rijeke)
21.00: 1001 noč - koncert: Jerca Mrzel (Art klub)
TOREK 5.10. 1993
13.00: Študentska marionetna skupina Kinetikon in predstava O
Bibi, ki je prehitro rastla (Gala dvorana)19.00: Video gledališki featival po izboru Eduarda Millerja (Art
klub)
21.00: 1001 noč -

nagovor: Kako novinarji igrajo nogomet: Ali H.
Zerdin, novinar Mladine (Art klub)
SREDA 6.10. 1993
19.00: Video festival po izboru Eduarda Millerja (Art klub)
20.00: ciklus gledališča, ki prihaja: Ekaperimentalno gledališče
F iz Celja: August Strindberg: Gospodična Julija_(Gala dvorana)
21.00: 1001 noč -

predavanje: Zoja Skušek, esejistka in urednica
zbirke studia Humanitatis (Art klub)

ČETRTEK 7. 10. 1993
11.00: Tiskovna konferenca:
Ljubljana (Art klub)
17.00: Obalne galerije predstavljajo projekt: Sarajevo, Sarajevo!
(Art klub)
19.00: Video festival po izboru Eduarda Millerja (Art klub)
20.00: Koncert: Demolition group in Strelnikoff (Gala dvorana)
21.00: 1001 noč -

nagovor o duševnem profilu Metelkove: Dr.
Gorazd Mrevlje, psihoterapevt, psihiater in suicidolog

Soros centre for contemporary Arts

PETEK 8.10. 1993
17.00: Obalne galerije predstavljajo video: Sarajevo, Sarajevol
(Art Klub)
19.00: Predstavitev makedonskega kulturnega društva z razstavo
Anatasov Todorčeta
21.00: 1001 noč -

Arija za Mre20:(Art klub) Jure Kušar, operni tenorist
Vsak dan od 15.00 do 19.00uenter za pomoč mladim)

vrtec za (Jtroke (prljdVe sprejema

VSTOPNINE NI .' VABLJENI .'



Odgovorvladarjem
in gospodarjem
Ljubljane
Mreža u Metelkovo (v nada-

ljevanju MzM), skupnost neod-
visnih ustvarjalk in ustvarjalcev.
ki nam ni vseeno. kaj se dogaja
z urbano kulturo. že 17. dan ži-
vi in dela v nenasilno zasedenih

objektih, ki ji pripadajo. Z ne-

verjetno bogato umetniško in

socializacijsko dejavnostjo (večji
del brez elektrike. pet dni pa
tudi že brez vode) dokazujemo.
kaj nameravamo v prihodnje,
z urejenimi lastninskimi razmer-

ji_ početina svoji posesti. Kakš-
no je naše razmerje do mestnih
oblasti po nedavnih pismih Vid-

marja in Kovačiča? Kje se poti-
_kapravna država?

Na ministrstvu za pravosodje
in upravo so 3. aprila 1992 spre-

'jeli sklep, da se tretjina (približ-
no 5000 kvadratnih metr0v po-
'vršine) nekdanje vojašnicena

Metelkovi nameni MzM. To je
bilo storjeno potem. ko je svoje
programe in cilje predstavila
v posebnem gradivu.

Vlogo pravne države vidimo
v tem. da MzM zagotovi legi-
timno pravico do uresničitve te-

ga sklepa in da jo pri tem uve-

ljavljanju tudi zaščiti.

1 Ko govorimo o nekdanji vo-

`jašnici na Metelkovi, imamo
v mislih več kot 30.000 kvadrat-

'nih metrov mestnega zemljišča.
Območjete vojašnice.ki je bilo

zapno v zidovje, se nikakor ni

moglo vtisniti v spomin Ljub-
ljančankin Ljubljančanov.Celo

po nedavni osvoboditvi so osta-

la poslopja za javnost nevidna
in šele MZM je bila tista. ki je
na široko odprla vrata.

Ministrstvo za obrambo RS in

predsednik izvršnega sveta

skupščinemesta Ljubljane Mar-

jan Vidmar sta se začela - brž-
čas letos spomladi - dogovarja-
ti. kako bi bilo mogočenekate-

re objekte v Ljubljani medse-

bojno zamenjati. Posamične pr-
vine iz tega dogovora so tudi

zapisane. in to z imenom »me-

njalna predpogodba«.Marjan
Vidmar pa članov lS SML ni

seznanil z vsebino te predpo-
godbe.

Septembra l993 smo ugotovi-
li. da je nekaj stavb. ki so bile

namenjene MZM. porušenih.
Gre za tele objekte:

- nekdanja avstroogrska ko-

njušnica,ki je bila v Jugoslaviji
preurejena v častniško jedilnico.
program MzM pa jo je predvi-
del za scensko - gledališkoin
glasbeno - umetnost (uporabna
površina860 kvadratnih me-

trov);

- tovorniška garaža.ki jo je
MzM namenila za kiparske de-

lavnice in za tisto likovniško dc-

javnost s številčnejšoudeležbo
(uporabna površina 536 kva-

dratnih metrov);
- mala garaža, v programu

MzM predvidena za plesno ak-

tivnost (uporabna površina536
kvadratnih metrov):

3l
-

nekdanji zapori, v katerih
MZM načrtujemladinsko preno-

čiščcin zagotavlja bivanje go-
stujočimustvarjalkam in ustvar-

jalcem. za povrh pa se tudi na-

sploh povezuje z mladinskim tu-
nzmom (uporabna površina614
kvadratnih metrov.

Država pravi. da ne ve, kdo
je le objekte porušil!

_

Pomen prava je. da prepreču-
je samovoljo. Pravna država je
pravna le takrat, kadar posa-
meznico. posameznika in civilno

družboščiti pred brezpravnimi
dejanji. Sprejeta pravila morajo
veljati tako za navadne držav.
ljanke in državljanekakor za sa-
mo državo. Njena naloga je. da

doseženocivilizacijsko stopnjo
brani tudi pred samovoljnežiiz
svojih vrst.

Naša država ne zagotavlja
Vsega tega. Zato je MzM meni-
'3, da JC .prišelskrajni čas za sa.

moorgamzcrjo. V noči 2 IO. na

.I1. september smo ostanek ob-

Jeklov_.ki nam je bil namenjen,
zasedli, zato da jih mvarujemo
pred uničenjem.

Javni Strgarjevi. Vidmarjevi
in Kovačičevi nastopi dokazuje-
jo, kako močna sta v njih zani-

čevanjein prezir do državnih in-

stitucij. strokovne in kulturne

javnosti_ ki so podprle MzM.
Naše podpornice in podporniki
so zmogle in zmogli zbrati po-
gum, da svoje delo dajejo v jav-
no presojo, saj so si tudi ugled
in zaupanje pridobile in pridobi-
li z delom. Zgoraj omenjeni to-

variši nimajo tega poguma!
Strgar podpisuje izjave v ime-

nu organa. ki ga ni. Kot pred-
sednik neobstoječeskupščine
izreka podporo Vidmarju. čigar
delo je to telo. tik preden je od-

mrlo. šele sklenilo oceniti. Oba

veljaka sta ugot0vila, da utegne
javna razprava o Vidmarjevem
delu končati mestni duumvirat,
in sta reči uredila tako. da do

parlamentarne presoje in ocene

Vidmarjevega dela ni in ne bo

prišlo.
tistihmal oba ravnata

z mestom kakor s svojo kmeti-

jo. pri tem pa na glas vzklikata

pravu in pravni državi in si umi-

šljata.da legitimnost lahko ute-

meljujeta z legalnostjo. Jemljeta
si izključnopravico in krojita
razvoj mesta brez nas

- mi pa

naj bi kratko malo živeli po nju-
ni meri zamišljenirazvoj. Sta iz-

branca. ki brez poprejšnjejavne
veril'tkacije sodita o družbenih

potrebah in ciljih; prepričano
- kakor da sta odrešena vsakrš-

ncga družbeneganadzora -

od
nas očetovsko zahtevata, da ji_-
ma verjamemo.

Prebivalke in prebivalci Ljub-
ljane, zavedajmo se. da v svo-

jem mestu ta hip nimamo mo-

dre vladavine in odgovorne po-
litike! Trenutna gospodarja ne

premoreta ne pravne kulture,

ne kulture upravljanja. ne kul-

ture javnega komuniciranja!
Ne pozabimo. da je _pravo

umetnost preprečevanjain ra-

zreševanjasporov!
Mreža za Metelkova

Miha Zadnilur
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0 duhu sodelovanja
Mneza za Metelkova zdruzuje
mnozico ustvarjalk in ustva-

rjalcev najrazliCnejsih nara-

vnanosti v polju kulture.
umetnosti in socializacijskih
dejavnosti. Temeljne vrednote

sobivanja in sodelovanja ra-

zliCnosti so toleranca, nenasi-

lje in solidarnost. Kot seme

multikulturalnasti. ki kot

splet vozlov vec sto dejavnosti
kali navznoter, se Mreza v

prostoru umeva za znani/ko
in pramotorko istih vrednot

tako navznoter kot tudi tudi

za sirSe okolje. Mreza je po

svoji namvi inkluzivna, kar je
razvidno tako iz vsakdana zi-

vljenja na Metelkovi kot iz

pražmmadelovanja ali odno-

sa opolitike.
Mreza je tri leta in pol vztraja-
la pri uporabi legalnih vzvo-

dov za odIOCanje a namem-

bnosti objektov nekdanje vo-

jasnice na Metelkovi. Hkrati

si je pridobivala najsirso pod-
paro javnosti s stevilnimi pri-
reditvami in z izdajanjem re-

vije za kulturo Mzin. Rezultat

delovanja Mreze je domala

enoglasna podpora institucij
mestne in republiske oblasti
za projekt Mreze. Ta se odsli-
kava v vec dokumentih vla-

dnih in medvladnih teles na

mvni re ublike in tudi v pre-
dlogih,

'

jih je sprejela mes-

tna skupscina. Mrezo je s pro-
jektom naslavljala najsirso ja-
vnost ter vse ustrezne institu-

cije legalne oblasti.
Ko je v zacetku septembra
prisla do podiranja in ropa-
nja abjektav, obljubljenih
Mrezi, si ob dejstvu, da si te

objekte lasti izvrsni svet me-

sta Ljubljana, ki je za varova-

nje objektov najel varnostno

sluzbo Dizoko, si Mrezo ni

mogla odgororiti drugace kot

da objekte rusi mestni izvrsni

svet. Z nenasilnim posegom t

naselitve v objekte je Mreza l
preprecda nadaljevanje ropa-

njo in nISenja. Ko sta sekretar ;

lSSML gospod Kovacic in hip
`

nato Se predsednik gospod
Vidmar zanikala obtozbe. da

15 samovoljno in brez doku-

mentacije rusi objekte, je Mre-

za nemudoma reagirala z

ovadba zoper neznanega sto-

rilca ustreznim pravosodnim
organom ter s tem presojo
prepustila institucijam pra-
vne drzave. Govorci mreze so

prenehali z obsodbami mes-

tne vlade. spremenili so peti-
cijo. ki odtistihmal vsebuje
zgolj podporo projektu Mreze.

ter \"idmarju na njegove ob- 1

toz e o nasilnikih in podalj-j
sani roki komunisticnih elit v

od ovor podarili umetnisko
defoter vabilo, da si ogleda
ozivljeno podobo vajasnice
na Metelkovi. Mrezu se je
osredotocila na prenovo obje-
ktov in na vsebinsko delova-

nje. Metelkova je postala
ustvarjalni dom za vec sto lju-
di ni je ze gostila pettisoco
obiskovalko in pettisocega
obiskovalca prireditev.

Povsem jasno je, da tako siro-

ko podprt kulturni. urbani.

socmlizacijski in simbolni

prajnkt lahko sluzi raznim

nosi/ceni politicne ali eko-

nomskt= mac: kot polje za

obracunavanje. Se posebej v

tako obcutljivi parazdelitvi
moci, kot smo ji priCa v Slove-

niji v sedanjem trenutku hi-
trih sprememb. Poznane so

razliCHe razlage konfrontacije
levice in desnice. mestne in

republiske oblasti, se zlasti pa
tiste razlage, ki Mrezo poti-
skaja v vlogo sile, ki naj bi
zrusila mestno oblast.
Mrezo rade volje sprejme
podporo vsake posameznice
in posameznika in tudi vsake

institucije. ki v svojem izhodi-
scu ne vsebuje netolerantno-
sti. Vedno znova pa iz 'avlja-
mo, da se bomo pa naj oljsih
moceh in v principu izogibali
vsaktsnemu sodelovanju pri
merjenju politicnih moci, se

zlasti pa se bomo izogibali
korakom, ki bi prispevali k

rusenju legalnih institucij.
Kljub temu, da Mrezo nekate-

ri postopki naravnost silijo v

kon/rontacija, Mreza v odgo-
vor uporablja zgolj kulturne

metode v smislu kvalitetne

progmmske ponudbe. na dru-

gi strani pa pravne mOZnosti.

Tudi dejstvo. da so nekatere

veje oblasti zahtevale odklop
elektrike, kar bi zlahka razu-

meli kot namerno provocira-
nje izrednih razmer, MreZe ni

vznemirilo. Program poteka z

nezmaanGno intenziteto in

kvaliteto ter s 5e vec dobre vo-

lje, humorja in duha, Mreza

pa je prek svoje pravne sluzbe
vlazila tozba zaradi motenja
posesti. Ne glede na to, da je
Mrezi poznano dejstvo, da je
adklo elektricnega tako za-

hteva lSSML ter da ga je po-
trdil pristojni organ ministr-

stva za notranje zadeve, se

Mreza ni spustila v nobeno

konfrontacija. Dejstvo, da ima

MNZ vse pristojnosti za pri-
klop elektricne energije, in

dejstvo. da ob tem vztrajno
molci, jemljemo kot izraz ne-

moci nosilne institucije notra-

njega reda v drzavi, kar nas

toliko bolj opozarja na delo-

vanje z razumom in kriticno
distanca do napak in nedare-

cenosti institucij pravne drza-
ve. Dopuscane ali ovironje
kulturnega in druzabnega
programa je hkrati stvar civi-
liziranosti in jo bo presajala
literarna in sacialoska oziro-

ma kulturoloska distanca,
Mreza pa ne bo dopustila. da
bi jo pravni nered in brezvla-

dje silila v dejavnosti, ki ji ni-

so lastne.

Zavedamo se, da so instituci-

je pravne drzave v krizi in do-

segljive samovolji posamezni-
kov. Zato izr020mo pripra-
vljenost in Zeljo, da nadaljuje-
mo konstruktivni dialog z vse-

mi pristojnimi institucijami.
Vsem usluzbenkam in uslu-
zbencem vladnih resor/ev.
servisnih dejavnosti in [irtn,
ki so v minulih dneh zaradi

dejavnosti Mraza utrpeli priti-
ske s strani politikov, medijev
ali aktivist0v MreZe, se zahva-

ljujemo in, Ce je potrebno.
opravicujema.
Predlagamo. da se razprava o

namembnosti vojasnice na

Metelkovi vrne tja, kjer se je
zacela - v koordinacijo med
vladnimi resarji in lSSML -

ter da dokoncna pogodba
med lSSML in Vlado Republi-
ke `Slovenije vsebuje natancne

opredelitve namembnosti in

nosilcev dejavnosti. Glede na

to, da Mrezo za Metelkova va-

ruje, obnavlja in uporablja se-

dem objektov (eno tretjino}
bich vojasnice na MetelkOL'i.

glede na dejstvo, da je projekt
podet 5 strani Ministrstva za

kulturo (na mestni in na re-

publiski ravni), ter da v igri
sodelujejo tudi Ministrstvo za

obrambo, Ministrstvo za na-

tranje zadeve in pa Ministr-

stvo za pravosodje, predlaga-
mo, da se zadevi aktivno po-
sveti tudi predsednik vlade.

Zelja Mreze je. da se zaniota-

ni klobcic odwje s kvalitetami

medsebojne tolerance in dia-

loga ter ob uporabi lega/nih
mehanizmov pravne drzave.
Vabimo predstavnike mestnih
in republiskih oblasti ter cla-
nice in clane vseh politiCnih
organizacij, da se nam v tej
nameri pridruzijo.
Naj postane kasarna na Me-
telkovi (vcasih prostor vaja-
ske polici'e, kontroobveSCe-
vaJne sluz e in vojaskih zapo-
rov, kasneje pa epicenter ru-

silne in morilske epizode vju-
g0vzhodnem delu Evrope} na-

se skupna seme nenasilja in

sodelovanja.
Ljubljana, 22. september

1993

,_
Mreza za Metelkova

28 [JUb!i L_0, Marka Hren

predsednik
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Podpomiki Mreže za Metelko-
vo naj ponudijo lastna stano-

vanja
V nekaterih časopisihsem pred

kratkim bral izjave brezpogojne
podpore zasedbe nekdanje vojaš-
nice na Metelkovi ulici, ki so jih
dali Braco Rotar. sociolog kultu-
re. (iregor'lbmc. sociolog. Darka
Štrajn,tilozolija. Pavle Gantar, nr-

bani sociolog in verjetno Še kdo.
Značilno za vse je. da kot »pro-
gramirani proizvodi«najbolj or~

todoksno usmerjenih socialistič-
nili fakultet, kakršnaje npr. bila
Fakulteta za sociologijo. politolo-
gijo in n0vínarstvo(PSPN). vsi

_
po vrsti zagovarjajo vdor in zase-

dbo stavb na Metelkovi. Hi tem

podporo utemeljujejo z višjimi..
kulturnimi cilji. 7asedba pa naj bi
bila celo oblika vzpostavljanja
pravne države.Kaj o tem misli
lastnik, jih seveda ne zanima. saj
»višji«interesi lahtevajo revolu-
cionarne ukrepe, ki predstavljajo
revoluciomn'no pravo, zato je
odvzem tuje lastnine po njilto
vem nekaj povsem samoumeV-

nega. e lastnik svoje lastnine
ne da prostovoljno, je to za ime-
novane »strolmvnjakeusamo-

volja, zato se mu lastnino enostav-

no odvzame v korist »naprednih
in ustvarjalnih" struktnr. v tem

primeru v korist Mreže za Me-
telk0vo. Očitnojetakega revolu-
cionarnega razmišljanjapri nas

še kar precej. mnogi bi karjema-
li. karje tujega. in zaradi tega so

tudi tako močni odpori in zav-

lačcvanjapri vračanjuodvzetega
premozenja na podlagi zakona o

denacionalizaciji.
Pri branju stališč in mnenj lju-

di, ki sem jih uvodoma naštel,se

mi je porodila zamisel. po kateri
je. bi'ez' tezav možno uresničiti
tako "visje" interese posebnih
kulturnih pojavov, ki se manife-
stirajo v okviru Mreže za Me-
lelkovo. kot tudi obvarovati la-
stninsko pravico kot eno od te-

meljnih vrednot v demokratični
družbi. 'l`i ljudje. ki tako brezpo-
gojno podpirajo zasedbo tnje la-
stnine v korist »sociokultumeino-

vacije. ki naj bi razvila stičišče
altemativno-elitnih in množičnih
kulturnih dejavnosti", naj dajo
Mreži za Metelkovo na razpola~

I

Vsaj do 5. oktobra šebrez elektrike

go kar svoje tasure hišeoziroma
stanovanja. Čebo kdo od njiho-
vih druži'si ih članov temu na-

sprotoval »e e bodo pač morali
odločiti.ali bodo podprli državlja.
ne v njihovih pobudah ali pa sa-

movoljno svojih družinskihčla-
nov.- Potem bom lahko tudi sam

pritrdil enemu od imenovanih,
da bo zasedba njihovih hišoziro-
ma stanovanj s strani Mreže za

Metelkovo »po dolgem časuprva
artikulirana pobuda civilne druž-
be oziroma tistega njenega dela.
ki je napreden in ustvarjalen-.
Dimitrij Kovačič

na

'ic . (3. 73

Dnevni \L

(mt) LJUBLJANA, 29. 7 Bivše vojašnicev Metelkovi ulici

'šenaprej ostajajo brez elektrike. Včerajso na ljubljanskem
sodišču obravnavali predlog Mreže za Metelkovoza izdajo
začasne odredbe, s katero naj bi jih Elektro Ljubljana po-
novno priključilona električnoomrežje.Mreža :a Mctelkovo
namreč toži Mesto Ljubljana, ministrstvo za : anje zadeve

RS in Elektro Ljubljana zaradi motenja posesu, kije nastalo
;

zaradi izklopa. Zakoniti zastopnici prvih dveh tožemh strank
sta se izrekli proti začasni odredbi, zastopnikElektra Lju-
bljana pa se je z njo strinjal pod pongem, da_predvklopom
pregledajo stanje električne napeljave v bivšihvojesmeah.
Zastopnica Mesta Ljubljana ni znalarazložiti. kakoje prislo
do odklopu. medtem ko je zastopnik Elektra_Ljubljanapo.
udil, da je nalog za odklop elektnkc izdal Dnmtnj Kovač-re

l_
v imenu mestnega sekretariat:: 'za občo upravo. Naroku za ,

izdajo začasne odredbe in glavno obravnavo bosta 5. oktobra. j
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Izjava 28.a. `Jamo
\' zvezi s članki.ki se pojavljajo v

dnevnem časopisthna temo
Mreže za Metelkovo in njenega
prizadevanja za pridobitev tretji-
ne nekdanjega vojaškegaobjek-
ta na Metelkovi_ katerih namen

je po mojem mnenju predvsem
sprenevedanje in preusmerjanje
pozomosti od bistva problema.
podajam javnosti naslednjo izja-
V0:

1. Ministrstvo za kulturo pod-
pira programsko usmeritev
M reze za Metelkovo in njeno pn'-
zadevanje za pridobitev tretjine
nekdanjega vojaškegaobjekta na

Metelkovi. Z dodelitvijo ome-

njenih prostorov bi se vsaj delo-
ma rešilo vprašanjedelicitame

prostorske infrastrukture za

umetniške in (socio)kultume
dejavnosti. Ta opredelitev je v

skladu s cilji kulturne politike, ki

jo zagovarja ministrstvo za kultu-
ro in ki bo dorečena ter potrjena
s sprejetjem nove zakonodaje za

kulturo.

2. Ministrstvo za kulturo je v

mejah možnegastorilo vse, da bi

(v okviru dogovorjenih postop
kov) M reža 72 Metelkovo lahko
čim prej začelaizvajati svoje pro-
gramske aktivnosti v nekdanjem
vojaškemobjektu. Vse prizade-
vanje ministrstva za kulturo je
razvidno iz naslednjih dopisov in

zapisnikov, ki jih hrani ministr-
stvo za kulturo:

- zapisnik sestanka za določi.
tev namembnosti objektov JA
(Mladika, Roška.Metelkova). dne
3. 4. 1992 na ministrstvu za pra-

vosodje in upravo, Ljubljana.
upančičeva3,

- dopis ministrstva za kulturo
ministrstvu za pravosodje in upra-
vo. dne 1. 10. 1992,

- zapisnik sestanka za rešitev
namembnosti nekdanjega vo-

jaškegaobjekta na Metelkovi, dne
22. 10. 1992 na ministrstvu za

pravosodje in upravo - Republiška
uprava skupnih služb,Ljubljana.
Župančičeva3.

- predlog sklepa in obrazloži-
tev k sklepu o dodelitvi tretjine
nekdanjega vojaškegaobjekta na

Metelkovi ministrstvu za kultu-
ro za potrebe Mreže za Metelko-
vo. ki gaje ministrstvo za kulturo
poslalo v obravnavo odboru za

družbenedejavnosti vlade RS. dne
27. 11. 1992.

- zapisnik odbora za dmžbene
dejavnosti vlade Republike Slo-
venije. dne 1. 12. 1992.

- zapisnik odbora za državno
ureditev in javno upravo vlade
RS. dne 1. 12. 1992.

- dopis ministrstva za kulturo
ministrstvu za obrambo. dne 3.
12. 1092.

-

ponoven predlog sklepa in
obrazložitevk sklepu o dodelitvi
tretjine nekdanjega vojaškega
objekta na Metelkovi ministrstvu
za kulturo za potrebe Mreže za

Metelk0vo. ki ga je tninistrstvo
za kulturo poslalo v obravnavo
odboru za družbenedejavnosti

vlade RS. dne 4. l. 1993,
- dopis ministrstva la kulturo

ministrstvu za pravosodje in pra-
vo. dne 11. l. 1993.

- moj dopis predsedniku IS

SML g. Marjanu Vidmarju. dne
`

1.6. 1993.
- moj dopis predsedniku IS

SML g. Marjanu Vidmar-ju, dne
27. 8. 1993.

3. Ministrstvo za kulturo je s

sklepom vlade RS z dne 3. 9. 1992

pridobilo del nekdanjega vojaš
kega objekta na Roški cesti v

brezplačnoupravljanje in upora-

bo za potrebe Arhiva RS_ ki je
organ v sestavi ministrstva. Omo

njeni objekt je bil dodeljen mini-

strstvu za kulturo po merilih vla-

de Republike Slovenije. ki veljajo
za dodelitev nekdanjih vojaških
objektov državnim organom - za

reševanjenjihove prostorske pro-

blematike. Z navedenim objek-
tom ne moremo reševati prostor«
ske stiske Mreže za l\'l(`l(`ll(()\'t)_
ker prostorov ni dovolj. _

4. Nikakršnih protipravnili in

nezakonitih postopkov pri re-

ševanjuzgočihproblemov pri nas

ne odobravatn. Tako ne odobra-
vam žagaujasimbolov ob l'oti

spominov in tovan'štvaokoli [._th-
bljane kot tudi nasilne vst'lilve v

vojašnicena Metelkovi ne. Me-
nim samo. da tudi po sklepih
prejšnjevlade del prostorov v

nekdanji vojašnicipripada Mrezi
za Metelkovo in tovrstni sldep je
treba čim prej izvesti. Vse drugo
vodi v nepotrebno politizacijo.
Sergij Pelhan.
minister za kulturo

Izja*
Mre

s svoj«
pos/op
daja vn

movanł
naša nu

II~I_.'

Vladna podpora Mrežl za Metelkova ?jam
(du) LJUBLJANA, 29. - Člani izvršnegasveta občine

Center podpirajo programsko dejavnost Mreže za Metelkovo
kot del kultume dejavnosti, ki naj bi potekala v prostorih
nekdanje vojašnicena Metelkovi. Tako so sklenili včeraj,ko

so na predlog r\bčinske komisije za prireditve razpravljali o

tej temi. Hkrz- z' '.0 poudarili svojo zahtevo o tem, da morajo
biti prostori za (.1 namen zagotovljeni po legalni-poti.

,.

Omenjena komisija meni, da je Mreža za Metelkon _sr-
cer prostore :zasedla nezakonito, vendar je s tem »preprcčtla

ezakonito dejanje vandalskcga rušenjaobjektov«.Spomnim
je tudi na razvojno urbanističnousodo tega območja,ktbo
jasna šele po ponovnem preverjanju prometnega vozltšča.
Opozorila je. da je za zdaj zagotovo le to. da do premikaj(za
*60 metrov) Masarykove ceste ne bo prišlo.»Prof. arh. Peter
Gabrijclčičse je v svojem stališču opredelil, da bi morali
tako velike areale varovati za kasnejširazvoj mestnih furtkcrjš
v vmesnem času pa ob čim manjšemvlaganju 'zagotoviti
mestotvomo in močno programsko vsebino,«so še spomnili
člani tc komisije.

_

Članicentrske vlade pa so v včerajšnjirazprth še posebno
poudarili, da tudi lastnik objektov ne sme posegati v ta prostor
brez ustreznih dovoljenj in soglasij občine_,_kajti nekdanja
vojšanieana Metelkovi namreč še vedno stoji v tej občtru.

3
x

V
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Marjan Vidmar: »Čemukriza zaupanja,saj smo izpolnilivse dogovore!«
Omar/mu

Kaj občine,mestojqrepublika?
Ne gre samo za vprašanjeprostora,

LJUBLJANA, 29. - Dogodki na MeteIk0vi množe očitke na

račun predsednika izvršnegasveta skupščinemesta ."'.a.'jana
\'idmarja. Zato smo mu zastavili nekaj vprašanjo tem, kako

bo mesto uredílo to vprašanjein komu bo namenilo mestne

objekte vojašnicena Metelkovi.

»Sam imenu izvrštiega
sveta vztrajam pri tem. da se

hotenja Mreže za Metelkova_
institucionalizirajo in da se ta

umakne na pozicrje, kjerje de-

lovala prej. Naj nam od tam

posreduje svoje zahteve! V tem

primeru bo imela moralno

prednost, ne more pa nastopati
tako kot zdaj, za to ni opraviči-
la. Če je Mreža za Metelkovo

lahko dve leti čakala na pro-
store vojašnice,ko so bili ti v

rokah republike, naj nam pusti
vsaj pol toliko časa, da zade-

ve pregledamo in izpeljemo v

skladu s sprejetimi sklepi._Smo
za dogovarjanjc, a 5 pozicij,
kot so bile, in brez razplamte-
lih snasti.«

Marjan Vidmar je prepri-
čan, da bi moral izvršni svet

mesta pri Mreži za Metelkovo
uživati veliko zaupanje, saj je
bil tisti, ki je dajal podporo al-
temativnim skupinam in se iz-
rekal za sofinanciranje kulture

(pri Narodni galeriji, Ljubljan-
skem gradu, Festivalu...). Po-

leg tega seje mesto držalo vseh

pogodb in vseh obvemosti do
alternativnih skupin, čepravso

se nekateri pritoževaiiČeznje.
»Zato je tovrstno nasilje. ki se

dogaja na Metelkovi. zame ne-

predvidljivo, še toliko bolj_ ker

smo se in se bomo zavzemali,
da bi vse, kar je mesto dobilo
od vojaškega»plena«,končalo
v kulturi. To velja tudi za tre-

tjinski delež,ki ga ima mesto

pri vojašnicina Metelk0vi. Mi

smo in delež odkupili. da bi

pomagali kulturi.

Čemu ta kriza zaupanja? S

čim `smo jo p0vzročiliv za-

Vladna podpora Mreži za Metelkova

(du) LJUBLJANA, 29. - Člani izvršnegasveta občine
Center podpirajo programsko dejavnost Mreže za Metelkovo

kot del kultume dejavnosti, ki naj bi potekala v prostorih
nekdanje vojašnicena Metelkovi. Tako so sklenili včeraj,ko

biti prostori za ta namen zagotovljeni poilegalnipoü.
` `

cer prostore zasedla nezakonito, vendar je s tem .viprep'rečila

je tudi na razvojno urbanističnousodo tega območja,ki bo

jasna šele po ponovnem preverjanju prometnega vozlišča.

Opozorila je, da je za zdaj zagotovo le to, da do premika (za
60 metrov) Masarykove ceste ne bo prišlo.»Prof. arh. Peter

Gabrijelčičse je v svojem stališčuopredelil, da bi morali
tako velike areale varovati za kasnejširazvoj mestnih funkcij,
v vmesnem času pa ob čim manjšemvlaganju zagotoviti
mestotvomo in močno programsko vsebino,«so še spomnili
člani te komisije.

lani cennske vlade pa so v včerajšnjirazpravi še posebno
poudarili, da tudi lastnik objektov ne sme posegati v ta prostor
brez ustreznih dovoljenj in soglasij občine,kajti nekdanja
vojšanicana Metelkovi namreč še vedno stoji v tej občini.

so na predlog občinske komisije za prireditvexrazpravljalio
p.

tej temi. Hkrati so poudarili svojozahtevootem, da morajo

Omenjena komisija meni, da je Mreža zal-.Metelkovasi-

nezakonito dejanje vandalskega rušenjaobjektov«.Spomnila -

temu sledi ševprašanjefinanciranja
dnjih treh in pol letih? Nai _~1-
vedo, zakaj je Mreža do nas

tako nastrojena! Naj postavijo
na eno stran to, kar so zanje
storile občine,na drugo to, kar

so dobili od republike, in na

tretje, kar jim je dalo mesto.

Kdo jim je kaj obljublja] in kaj
storil? Pri čemer morajo ve-

deti ľUdl, da ne gre samo za

vprašanjeprostorov, gre tudi za

vprašanjefinanciranja. Nihče
od njih ne napada občin,da bi

lahko za kulturo naredile več.

Prostorske možnosti občin se

ne omenjajo. Ne gre samo za

Mrežo, ampak tudi za druge:
slikarje, kiparje, stare obrti, ki

so bile ininjene iz mesta. O

vsem tem bi se morali pogo-
v ali.

aŠkoda,kije nastala na objek-
tih kasarne, je natala že po-

prej, saj so bili objekti prazni
dve zimi,«je še dodal Marjan
Vidmar. »Nastaloškodo bo tre-

ba odpraviti. V zvezi z objekti
smo že naročilispomeniškemu
zavodu. da se opredeli, ali je
treba stavbe na Metelkovi va-

rovati ali ne. Hotenja so razli-

čna. Vprašanjezase pa je var-

nost objektov, na katero opo-

zarjamo. To niso prostori za

uporabo.«
DARINKA KLADNIK

`LQ-l
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NLVA

METELKOVA

NI ZGOLJ

POLITIČNI
SLUČAJ

Taktlka lzčrpavanja,ki jo
že dobra dva tedna uporab-
lja ljubljanske mestna vlada

protl Mrežl za Metelkove. je
dobro premlšljena.Medljakl
prah se bo slej ko prej pole«
gel, odklop vode ln elektrike

pa lahko v nedogled onemo-

goča normalno kulturnlčko
dogajanje na Metelkovi. Če
Imamo že nekaj let polna
usta Evrope ln podobnih za-

devI bl se lahko že enkrat
začell vsaj na videz zgledo-
vatl po njej. Podobne centre
lahko najdete v vsakem

večjemmestu severneje od
Karavank. Ne boste verjeli.
tudl v Avstriji.

DOBA 29%?

Mladinski - kulturni cen-

ter. kakršnegaso si zamislili

člani Mreže za Metelkovo. ni

nova pogruntavščina.Na Du-

naju nosi ime WUK. v Zueric-
hu Rotte Fabrik. v Berlinu pa

jih je po mestu posejanih kar

nekaj. Če se je zaradi rušenja
in kasnejše zasedbe bivše

vojašnicev Ljubljani dvignil
vik in krik. ni torej nič čudne-
ga.

Ljubljana krvavo potre-
buje takšen center. pa naj se

sliši še tako patetično.Konč-
no je že dogajanje v zadnjih
dveh tednih popolnoma
opravičiloobstoj Mreže. Če
se sredi prestolnice v enem

mesecu zgodi toliko kultur-
nlh dogodkov. kot prej v ce-

lem letu. je komentar verjet-
no odveč.

Tisto. kar Metelkova nujno
potrebuje zdaj, je za stopnjo
višjeod načelne ali moralne

podpore slovenske javnosti.
Dokler ne bo uradno prizna-
na institucija. bo lahko na-

mreč vsak aparatčikiz mest-

ne uprave po mili volji odpi-
ral in zapiral pipice: električ-
ne. vodovodne in finančne.
Kar v prevodu pomeni, da je
v Sloveniji vsako izveninsti-
tucionalno kulturno delova-

nje še zmeraj izenačeno

s pocestnim krlminalom. Me-
telkove torej ni bilo tako tež-
ko dobiti, kot jo bo težko ob-
držati. Po dosedanjih rezul-
tatih sodeč pa slednje le ne

bo pretežko. Povrhu vsega
se z obstojem in upraviče-
nostjo Metelkove končno,
vsaj enkrat. strinja večina
znanih Slovencev. Na očitke.
da gre za rdeči udar, pa kar

pozabite. Če bi kulturo naj-
prej delili na rdečo in nerde-

čo. bi morali slovenski pesni-
ki svoje pesmi pred objavo
pošiljativpogled cenzorjem.
To pa že od nekod poznamo.
mar ne?

Metelkova je ureSničen
primer delovanja pobud ci-
vilne družbe. Gre za načelno
vprašanje,ki se glasi: kultura
da ali ne? Če bomo zmogli
Videti odgovora tudi preko
pregovorne slovenske zavi-
stI. privoščljivosti,ignorance
in kar je še tega. bo deželica
pod Alpami imela vsaj teore-
tične možnosti za vpis v klub
svetovljanskih dežel. Eden
izmed temeljnih preizkusov
primernosti Slovenije za kaj
takšnegapa se odvija prav
na Metelkovi.

Vasja Ocvirk



Festival solldamosłi '50. a.

na Metelkovi temth
LJUBLJANA- Drustvo »Alpe- jadr-an za spodbu-
janje duetavnegazdravja«se je v sodelovanju z

Mram za Metelkova odlocilo, da bo 1. oktobra na

Metelkovi (v nekdnaji vojasuici) organiziralo do-

brodelno prireditev. katere izkupiCekbo v celoti

namenjen otrokom Zavoda Bonaci v Splitu, so

sporocíliiz MreZe za Metelkova.

Na sporedu te prireditve je koncert brazilskega
umetnika Albertra Chieaybana (samba) in trzaske

skupine jimy. joe & Youngs. razstava trzaskega
umetnika Diega. nakup izdelkov razlicnih obrtni-

kov. zdrave hrane. slik itd.
Za najmlajsa bo od 16. do 20. ure organiziran vr-

tec z dejavnostmi. Starsi pa bodo lahko

sodelovali pri pogovoru z dr. Toresinijem o tem,
kako bolj razumeti in ziveti skupaj z dusevno

obolelimi ljudmi.
V Zavodu Bonaci v Splitu zivi nekaj sto mentalno

hendikepiranih ljudi vseh starosti. Zadnji dve leti

pa gostijo so 164 otrok iz Zavoda Vrlika. Krajina,
ki so jih zaradi vojne nevarnosti evakuirali v Split.
StiriinSestdeset gostov zaradi pomanjkanja pro-
store Se vedno biva v telovadnici Zavoda Bonaci.

Zavod se pogosto 80003 3 pomanjkanjem hrane.

didakticnega materiala. postelj. orodja in podo-
bno. Z omenjeno prireditvijo naj bi svojo
podporo ljudem. ki so v brezupnem primezu voj-
ne. (STAl

_ . . .
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Izjava '130.3.

za občila' SLWEUEC

lzjava mestnega sveta in občin-
skih zborov Narodne demokrat-
ske stranke o zasedbi nekdanje
vojašnicena Metelkovi

Mreža za Metelkovo je v noči

od 10. na 11. september 1903

vdrla in zasedla mestne objekte
dela nekdanje vojašnicena Me-

telkovi ulici v Ljubljani. To

dejanje. ki pomeni nasilno vseli-
tevv tujo lastnino. je bilo po naših

informacijah takoj prijavljeno
policiji in javnemu tožilstvu.
Vloženi so bili tudi ustrezni po-

stopki pri pristojnem sodišču.
Pričakovati je bilo. da bodo ti

organi v skladu s svojimi pristoj-
nostmi Čim prej ukrepali zoper
storilce nasilne prisvojitve tuje
nepremičnineinjo vmili lastniku

- Mestu Ljubljana.
Do danes se to še ni zgodilo.

ugotavljamo pa nenavadno pu-
bliciteto primera. Vendar pa

začuda. poročanjene obsoja
nasilne prisvojitve tuje nepre-

mičnine.pač pa to javno odo-
brava in celo napada mestno

oblast. kot predstavnika la-

stnika. ker skuša svojo lastnino
s pravnimi sredstvi pridobiti
nazaj in se ne namerava sprijaz-
niti s tem. da je Mreža za Me-
telkovo dobesedno ukradla me

stno lastnino. ki jo je Mesto Lju-
bjana odkupilo od republike ju-
lija meseca letos. Torej nekate-
ra slovenska občila javno pod-
pihujejo kriminalno dejrmje. na-

padajo pa lastnika. ki hoče nazaj
svojo lastnino.

Ugotavljamo. da nasilno
bo mestnih objektov podpirata
političnistranki LDS in Združe-
na lista. javno pa jo podpira tudi
ministrstvo za kulturo in celo

sam predsednik Slovenije Milan

Kučan. Menimo. da prav zaradi

tako velike podpore dveh poli-
tičnih strank in nekaterih naj-
višjihdržavnih organov ler zato

tudi večine občil organi pravo-

sodja in policije delujejo vsaj po
našem mnenju preman učinko-
vito.

Pri tem je treba še dodati. da

podpora občil kaže izkn'vljcno
sliko dejanskega razpoloženja
med ljudmi. Po naših podatkih
in po klicih ogorčenihprebival-
cev Ljubljane. predvsem tistih.
ki stanujejo v bližini nekdanje
vojašnicena Metelkovi. ugota-

vljamo. da ljudje obsojajo nasil-

no vselitev Mreže za Metelka

vo. Zato se sprašujemo.kdo ima

lahko inleres. da se javno propa-

girajo nasilna dejanja.
Od policije in pravosodnih

organov zahtevamo. da v skladu

s svojimi pristojnostmi ukrepajo
in naredijo vse. da se mestna

lastnina učinkovito zavaruje
lzvršnemu svetu skupščinerne'-

sta Ljubljana pa izražamo vso

podporo v boju zoper vse tiste,
ki se namesto poštenegadela

poslužujejonezakonitih in nasil-
nih dejanj ali pa jih podpihujejo.
Velik korak. ki ga je v zadnjih
treh letih naredila Ljubljana. da

bi bila sodobno in urejeno me-

sto. je dokaz. da mestna vlada

kljub izredno velikim oviram, ki

jih mora nepretrgoma premago-

vati. zasluži spoštovanjein zau-

panjc.
Mestni svet NDS Ljubljana
odbori NDS ljubljanskih občin



metelkova

ZADNJA POSTAJA OSEMDESETIH
MIHA ZADNIKAR,Mrežaza Metelkova

Mrežaza Metelkova je tako starodavna za-

deva, da sem bil nanjožepozabi. Kot enega

od mnogihlmatičnihprojektovkonca osem-

desetih let sem jo imel nekje zapisano kot

področje,kjerbo prišlodo vojnemed poklicni-

mi umetniki in aitemativci. Eni potrebujejoare

ijeje,kjerbi lahko v miru delali,dnigipa prcr'o-

re za glasne polemikez Nirolo Teslo okrog

generatorjapozitivneenergije.Ko je pokojna

JLA odšlaiz Ljubljanese je zazdela njena

bivšakoman-dna postojankena Metelkovi ulici

dovoljvelika a: oboje.Aliemativci so potem

pokazali .:eve'joim vitalnost Aktivisti civine

dnñlze*samca-:tih let so zasedli ključnam'v

.iisírtvs v slovenski vladi_ustanavljaiivojske

'1 policije, :ostali so ambasadorji.direktorji

uradov.'Jsta'ioviteijiinštitutovin vodilni marke

tinčkispotialisti.Vsa civñnadružbaje šla v

državoTomažMastnak pa se je preseli v

Edinburgh.Kasama na Metelkovi pa se je iz

Udne zgradbeiz zime v zimo vedno boljlevia

v ničemeprejšnjegarežima
Ko sem se prejšnjiteden Vrača]iz Spi'ita,

sem se skorajzaletel, ko sem na Radiu Sili-

:ient slišal'Mina Zadnikarja,ki je v imenu

Mrežaza Metelkova pripovedoval. kako je ob-

last mesta Ljubljanez rovokopačipoškodova-
la nekajobjektov,da so jihmorali oni zasesti.

Torejje oboješeživo,tako vlada kot Mreža?

Pa sem v neprevidnostiobojepokopal.Etno-

:oga in soriologa kulture_ ki je bil 1962. leta

.'ojen na drugidan židovskegapraznika Roš

našanah.sem šel1.7. septembra, prav na nje

gov rojstnidan, bivšokasamo posnet - in

nastal je tale pogovor. Pred leti sva v helikop-

;erju generala ifršrijiáaskupaj pokrivalapo-

nesrečenemanevre J'LA na Cmem Vrhu,

potem se je Zadnikar 'ntenzrvno ukvarjalz vo-

;aškimiorkestri, policijsk'migodbamina pihala
ir. podobnimimiitarijarni.Snel sem ga v isti

oisami na Metelkovi, kjerje polkovnik Jovan

-iíiškovleta '991 med NOB organiziraltisko-

xne kozierence. Tako kot njemuje tudi Zadnj-

Testna oblast najprejodklopilaelektriko

in telefone 'Zanima me, kako lahko ljudje,ki

:kot .I sv'qľsr*žvljenjuniso daii skozi komu--

7., So želi«.(oživijoJ 'ali 1993.: je bilo prvo.

`-.;:r a .okej ~1033' zakaj ura" '~I kasetni?

ar'-

o Večina civilne družbe Iz osemdesetih let je
odšlav službena obrambno In policijsko mlnlsr

trstvo ali v sorodne državneurade. To, kar je ta

ledenlk političneoblasti potlskal pred seboj kot

svoje naplavlne. kako se jim žereče...

Morene. mislim.

o Da, morene. To, kar je ostalo, se sedaj tepe za

kasamo. Kako pojasnjujete tascinacljo civilne

družbeosemdestlh z vojaškimiobjekti?
To so poleg tisočevstanovanj edini prazni upo-

rabni objekti_ki so šeostali. Vse drugo je že nase-

Ijeno. Vendar bi vas dopolnil. Ostanki iedenika so

odšliv vse vrste represivnih aparatov. tudi v šol-

stvo. denimo. Zelo ljubo mi je. ker se večidelne

udeležujejodogajanjana Metelkovi. Mislim.da jeto
dokaz, da Smo se končnoznebili očetov.Kljub
temu. da je to kasarna, pa lahko počnemoto. kar si

tisti hip zamislimo. V enem hipu se lahko odločimo

za kulturo. v drugem za politiko,v tretjem za 50-

cialo. in to lahko delamo brez prišepetavanj tistih. ki
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so svoj časpočeliisto brez osvajanjakakršnihkoli

objektov.
o Metelkova je zadnji prazni prostor, ker so vsi

drugi žezasedeni. Ali se ni ta zgodba zgodila tri

leta prepozno?
To je seveda res. Konstelacijav mrežiza Metel-

kovo je bila takšna.da se je dve leti intenzivno

delala logistika in promoviralaje zgolj zamisel.

nakar je bil v začetkujulijaletos ustanovljenMLO.

To je kratica iz petdesetih let, ki aludira na takratni

Mestni ljudskiodbor, sedaj pa je to Mrežinljudski
odbor ali Mrežalomi odpor, in ta je prevzel pobudo
m radikalno akcijo.
o Mrežaje takoj na začetkudobila lepo Ime In

učlnovltzaščitniznak. Potem pa se tri leta ni

zgodilo nlč.Kaj se je mpletio?
To bi težkopojasnil, ker sem bil na začetku

zraven. potem pa me je birokratska stmktura odbila

in nisem več sodeloval. Tudi ko bo tukaj nastala

institucija,jo bom zbrisal. Ni pa res. da se tri leta n

delalo nič.Tri leta so tekla pogajanja. pisal se ji

loto
MIHA
FRAS
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načrt.vendar so z mestntml obhstml ni mogoče
pogajatl. Mrežasi je izbrala napačnotaktiko. Niso

nastavljali pasti in si utlrall poti k svojemu cilju.
0 Je bil cilj sploh dellnlran?

Vedno se je poudarjaio. da je ciljširokokulturen.

Hočemovzpostavitev novega kulturnega centra v

Ljubljani.Teren je zanimiv. Na eni strani je želez-

niškapostaja. na drugizdravstveni dom. znamenita

taborska športnadvorana je dva koraka stran. na

vzhodni strani pa je Friškovec.kjer je bilo v sre-

dnjem veku ljubljanskomorlšče.Vsi reprezentanti
različnihumetnostnih praktik in socializacijskihsku-

pin rlaj bi dobili svoje prostore in začelidelovati v

tem obroču.v mestu. ki so si ga izbrali za svojega.
S pohodom samovoljno mestne vlade je 'orl :mm-

rečv zadnjih letih zadušenrazcvet urbane kulture

v Ljubljani.Vse drugačnomestno življenjese je
skrčilona zasebni aktivizem. na hišnezabave in

štiriIokaie - Škuc.K4. Sax Pub in KUD France

Prešeren.kjersmo se zbirali vedno isti ljudjein kjer
so se dogajale samo še predvidljivereči.Mestnih

ob'asti zato niti ne vidim kot našeganasprotnika.

ampak kot zelo neiieksibllne ljudi,ki sploh ne znajo
razmišljatipo mestno. Ne razmišljajokot ljudje.ki

so v vrhu mesta. ampak z vaškosamoumevnostjo.
Za mesta. ne samo za velemesta. je značilno.da

imajorazličneskupine ljudisvoje prostore. -Zakaj
pa ne?- bi morala biti reakcija mestnih oblasti.ko

se pojavimožnost.da kulturna ponudba v mestu

o'obi novo dimenzijo.Dovolile mi hurrtorno dimenzi-

jo: Tudi če jimgre za vzpostavitev nove kontrole -

bojimpa se. da so se s srojim brezmejnimegom
odmakniüceb od tega - bi jim bilo veliko lažjeto
početi.če se to življenjezbira na razvidnih mestih

Dreprostoniso poučenio tem. kaj vse sodi k mestu.

'3 teh rečehsploh ne mislijo in zato v nas vidijo
tekakšnobando huliganov. ki je nasilrto zasedla

'.ujolastnino.

to So edini prostori. ki privlačijorobno kulturno

produkcijo. kasame JLA?

Saj to niso samo kasarne JLA. to so stoletni

:vstroogrski prostori. ki imajovisoke strope. v kate-

rih se da dihati. Občutljiviljudje.kot so umetnice in

umetniki. poudarjajo. da se je sem noter zalezel

negativni duh. ki ga morajo zdaj izganjatis mojim
delom. Zaradi tega je orišlodo evlorije.ki je v petih
dneh sprožilaenormno kulturno dejavnost. V petih
dneh je bilo dvanajst koncertov. sedem gledaliških
predstav. razstavljapetintrideset likovnic in likovni-

irov,motorističnodruštvoje pripraviloramtavo cho

:petjem ki je ta trenutek najboljsveža razstava v

mestu itd.. itd. Zgodise do sedem različnihjavnih
p:ireditev na dan. da o drugih dogodkih sploh ne

govorim
0 Kako ste komunicira" z mestniml oblastmi?

Rečenonam je bilo. da bo lastninski prenos
:poročen15. septembra. isto sredo rtajbi mestna

vlada na svojitiskovni konierencl povedala. kako se

joodločilao iastninskih razmerjih.Pričakovalismo.

da bo povedala. da prepuščatretjino objektOV
mrežiza Metelkova v zameno za vojašnioona Igu.

.'mçtelkova
ki jo je prepustih obrambnemu ministrstvu. Ker so

vmes začeliz nršenjemin očitnopokazali. da mis-

lijovojašnice:ravnati z zemljo. na njej pa zgraditi
nove hišein ih drago prodatiobrtnikom in podjetni-
kom. smo mi nenasilno zaščitiliobjekte.Našprvotni
načrtje bil. da vojašnioomsedemo prvega oktobra

in naredimo štirindvajseturnokulturno manifestaci-

.[2_

»Tudiko bo tukajnaslaiaiilstiru-
eiia,jo bornzbrisairrV

jo. Po veljavni zakonodaji to namrečne morejo
odnesli. čev nekem prostoru preživišvečkot 24 ur.

ampak se lahko učne samo sodni pregon. Mi smo

šliz zelo iskreno akcijozaščitille objekte.Preprosto _

smo šlitja. ker smo videli. da nam hočejozrušiliše
listo malo. na kar smo računalitoliko časa.Govorim

o umetnikm in umetnicah brez aleijejev.brez stu-

diev. brez stanovanj. o populaciji.ki preprosto nima

kjedelati.

0 Pa so umetniki tako zelo nespretni ljudje.da ne

vedo, kako nevzdrževanehišev treh letih pro-

padejo?
Lahko dam samo psihologističnoirttepretacjo.

Tako so zapesleni z energijo.ki jo vlagajov svoje
delo. da poudarjajosvojoradikalnost in nezaupijrvi

l'pdjeto težkorazumejo.
0 Kdo je šel čezograjo?

oueátNAJ VAS METELKOVAI
- v PONEDELJEK:ob 19"ssiikarsko delavni-

'ooMajdoLilžai.ob 20hs iotorazstavo gay kluba

Magnus in ob isti un` z Eteramim večeromv Art
- klubu. .

v TOREK: opoldne s predstavitvijo'idijigeo
lRWiN-u in tiskovno konferenco ambasade
NSK v Moskvi.ob 17"z Dvemizmerjavd Lut-

kovnega gledališčeKranj,ob te" z otvoritvijo
skvoterske rastave Faro Umbruch arhiva iz

Berlina in ob 20'1s koncertom proromskeskupi-
ne Šukar.

'

1

_vsnsoo: ob le"zgledaitšldmprojektomLa

ia Amlbeta tandema Kunstštroinajer.ob 19"
zvideomdew,

' "

I 2'
' '

'v
iinu. ob 2d`1 Le ia teievidjoprejomenjenega
tandema, istočasnopa bosladrugješevideopro-
lekcijaRoza kluba Boys In the Bandter perfor-
mans Vir/193303 MatjažaPlkala.
včerarex:ob 15"s tlsitoVkoženskIhsku-

pin. ob 19" z videoprojekcijoAnti-morm ob

20”z modno revijoSrednje oblikovne šolein

istočasnoz ženskimIiieramim_vašem se

pravi.poezijoKatarine Mayer'llold.
iNV PEI'EK:ob 17h.:Rdečokapicolutkarjev

Fru-Fnr. ob 19'1z vüeomMelnznr Strnsse:

.kako smo branili_zasedenourroo.ob mi1 s

koneertomTh Blltzkrleghaaby Can Dance ter

_

ob isti url z Drag-stm posvečenlmsloven-

skim pevkem zabavne glasbe.

III

'Wi

: z.: ~ nu-

Čezograjo smo lezjl najboljradikalni iz Mrežine-

ga qudskegaodb0ra in ob'skovaike in obiskovalci.
ki smo jihpritegniliiz KUD France Plešeren.Škuca
in K4. Takojsmo obvestili nekajnovinark in novinar-

jev. FotogralMladine Miha Fras je bil na Metellwvi

pred nami in je čakal.da pridejomnožice.Zelo se

je izkazala novinarka DeLa Lada Zei. ki je objavila
informacijo.da srno zasedb Metenrovo tri ure prej
preden smo tja sploh šli.Pol ure po zasedbi zgradb
'

prinesla sto izvodov wežegaDeb. kjer smo na

prvi strani že lahko prebrali novice o tem. Imeli pa
smo to težavo,da nismo hoteli vstopiti pri glavnem
vhodu. ker prostori ob glavnem vhodu pripadajo
policijiin so od našihločeniz žičnatoograjo. Zato

smo. da ne bi motil v.. (lov. šlina vhod z Masar-

ykoveulice. preplezailograjo in povedali varnostni-

ku. da smo neoboroženinenasilneži.Po ne preveč
dolgotrajnempogajanjunam ga je uspelo prepriča-
ti. da je odprl vrata. Kasneje je prišlapoiicijska
direktiva. da se vrata lahko odpirajosamo zato. da

hodimo ven. noter pa moramo plezali če: ograjo.
o Si jemlje ta skupina predpmvko do uporabe

prostorow
Ne. Včerajsmo se na skupščiniodločili.da si

bomo v naslednjemtednu arhitektonsko in stan:)-

vanjskogospcdarsko ekspenno ogledali prostore

in določilnamembnost. Zadnja inštancabo ponci-

ranjena. Dvanajstpodročijumetnostnih in sociali-

zacijskihpraktikbo ocenilo. kateri prostori ustrezajo
kateri dejavnosti. Potem bo šedvomesečnipreiz-
kusni rok. v katerem morajo ljudje.ki hočejotam

delati. dokamti. da res kajdelajo.samoorganizncij.
sko poskrbeliza priprave na L'mo. Eden od kniertl

jev bo tudi udeležbapri nenasžinivseiitr.. 54 .v :c

prevladovala.
o Sanacija objektov bo zahtevale zelo velike koli-

činedenarja. Kje ga mislite dobiti?

SanaCIjaprostorov. ki bi omogočilapreživetje
prve zime. bo zahtevah 40.000 mark. V to ne

štejemosanacij in stroškovza PTT. Materialno

pomočje obljubiloministrstvo za kulturo. imamo že

nekaj sponzorjev. Soroseva fundacija pa daje

denar s pogojem.da ne gre za nobeno strankarsko

sodelovanje. Zato smo se odločili.da politične
stranke, ki na veliko pošiljajopodporo. hhko to

seveda delajo.vendar v samih prostorih ne smejo

bivati in se proiitnobbirali.

0 Kajboste rekli. če vas mesto iáerte?

Ne bo nas. Ti prosiori nam pripadajo. Za to

dikcijome je navdušilpesnik Dane Zajc. ko je pred

meseci poročals sestanka Društvapisateljev. Sve-

tovalec m založništvoz Ministrstva za kulturo jimje

očital.da kaj se grejo na društvupisateljev. ko pa

jimvendar on daje denar a subvencije. Dane Zajc

je odgovoril.da jim ta denar pripada. Jaz na enak

načinod90varjam.da nam ti prostori preprosto

pripadajo.
Ervin Hladnik-Milharčič
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P OHOBE Z METELKOVE 4.110, DCLO Razgrajači
delajoMreži
slabo uslugo

Po treh tednih vztrajanja pri-
padnikov in pripadnic Mreže za

Mctclkovo. se je mestna vlada
ali nne ve se kdo« odločil za iz-

vajanje politike izčrpavanja.
Zdaj niso samo brez elektrike.
temveč že nekaj dni tudi brez
vode. Hkrati pa bi radi od njih
zahtevali. da naj bodo čisti in
umiti.

Pri Mreži je trenutno prijav-
ljenih 140 različnih nosilcev pro-
gramov. kar seveda še ne pome-
ni. da bodo vsi ti res znali izkori-
stiti prostorske zmogljivosti na

Metelkovi in jih zapolniti 2 bo-

gatim programom. Vendar vlogo
za članstvo lahko pn' njih oddajo
vsi. ki nimajo prostorov za delo.
idej pa veliko. saj ima društvo

odprta vrata. Zaradi neprestane-
ga ustvarjanja kriznih razmer na

Metelkovi trenutno več časa po-
5vcčajo »tehničnim« zadevam
kot pa vsebinskim. Za sabo ima-

jo že prvo obravnavo na temelj-
nem tožilstvu v Ljubljani. ker je
Mreža Ovadila tistega. ki jim je

odklopil elektriko. Razprava je

preloženana 5 oktober

Tudi ustvarjalcev. ki bi popol-
noma zapolnili prostore v nepo-
škodovanih Stavbah na Metelko-

vi. je zaradi dežjain skoraj ne-

mogočihrazmer za delo manj. le

nekaten' zagretežise ne pustijo
pregnati. Med njimi je tudi aka-

demska slikarka Petra Varl Si-

mončič. ki ji pri tehničnih opra-
vilih (gre za sliko ogromnih di-

menzij) pomaga tudi njena ma-

ma. Dež pa ne zaustavi niti ne-

katerih klošarjcv,pijancev in

drugih kalilcev miru. ki na Me-

telkovi iščejozabavo in hrupno
preživljanjeprostega časa. Clani
Mreže se sicer trudijo. da bi jih
pregnali. a jim to včasih tudi ne

uspe. Če jih že vržejona drugo
stran zid0v. pa razgrajajo v bliži-

ni. To seveda razburja okoliške

prebivalce. ki zaradi Mrežinih

pobud. ki so jih sprva podpirali.
ne želijopostati nekakšna zavr-

žcna četrt. kakršne obstajajo
\ nekaterih evropskih veleme-

stih.

Redarji na Metelkovi so člani

moto kluba Eisenkreuz. ki po
22. uri na \'hudu z Metelkove

stražarijocelo noč. Dosnkrat

skušajopomiriti tudi razgrajače
na dvorišču. Tak »nebodigatre-
ba« jc razgrajal tudi v zadnjih
dneh (na t'0iograi'i'j'ah). sicer pa

je belgijski turist. predstavlja se

tudi kot poročevaleciz Bosne

Takšnih in podobnih razgraja-
čcv. ki sicer niso člani Mreže. je

sicer malo. a dovolj. da pomaga-

jo tistim meščanom. ki Sl še na-

l)(ç; [[\jdlju uslh'lflll anüIIVnO

pridnhu .'\Ircžc `l`.i hu morala to-

rej \l.\HL'jC pdllll ii.i \'\lIJIVCC. saj

bodo Iiiindi PUJJ\U\ t l. huligan-
.stvu dUbIII nove nasprotnike
\ |l.ljh|lŽ]|stiscščitii. Verjetno
inetlhu lik-MIHL'. na katerih piše.
ktlii ji: lljlh0\ Clan in jih je zdaj
trenutno l/dillllh IMI. ne bi) do-

\UIJ Žal ljudje' ne Lukujo samo

v :iteljeje in tlvnraiie na Metel-

kovi. kjer so koncerti in gledali-
ške predstave. temveč slišijoin
\'idijn predvsem vse' ostalo.

it-.LkA Šll'l l-'J ADAMIC
in... Miško KRANJEC



Fotograjíja 4.40, 'RAM-Lat'
Politizacija
fotografije
Tone Stoj/ru: Slovenska pomlad.
Nekdanjawjašnieana Metelkovi,
22. 9.-1. 10. 1993

Fotografije Toneta Stojka, tako
v njegovi knjigi Slovenska pomlad
kot sedaj na razstavi na Metelkovi,
lahko razdelimo na Eno in vse dru-

ge. Ta Ena je seveda posnetek are-

lacije Janeza Janše, 31. maja
1988, na Prešernoviv Ljubljani, ki

je brez dvoma fotografskiscoop par
excellenee. To, da je povrh vsega še

politični.mu daje seveda dodatno

težo in, brez posebnegapretirava-
nja, je za slovensko političnosceno

enako ali pa še bolj pomemben kot

za ostali svet tako slavna fotografija
Elliotta lirwitta The Kitchen Debate,
posnela na vrhuncu hladne vojne leta

1959 na ameriški razstavi v Mosk-

vi, ki kaže N'ucona in Hruščova,
kako si grozita pred ramtavljeno
ameriško kuhinjo. Obe lotograñji,
tako Erwittova kot Stojkova,sta ma-

terialni dokaz obstojadoločenepoli-
tične situacije. Ne razumem sicer,
katera logikaje narekovala povečeva-
nje tega posnetka v maniri nekakš-

nega oblikovalskegablow upa, saj
deluje ta lotogralijav okviru origina-
Ia in zmernih dimenzijd0vo|jmočno.
Je pačposnetek, ki bo v tem prostoru
vedno pomenil konec enega in zače-
tek drugegazgodovinskegaobdobja;
je torej dokument. materialni dokaz
nekih političnihmetod in kot takemu
mu oblikovalski prijemi nič ne kori-

stijo, škodijopa tudi ne.

Vse druge lotograñjeso dokumenti-

ranje dogodkov,ki so sledili tej foto-

grañji.So posnetki, kakršneje v ti-
stem času naredilo še nekaj fotogra-
lOV. je pa pri Stojku nekaj, česar
drugi niso zdi-žali.Če je bil prvi
posnetek naključje,potem so vsi dru-

gi posledica koncepta;biti načrtno na

pravem mestu in ob pravem času.
Rezultat je prava slikovna kronologi-
ja dogodkov,vse tja do desetdnevne

vojne, v maniri najboljševrste liste-

ga umirajočegaloložurnalizma,ki,
kot kaže,premaga televizijskosliko
le še v skrajno zaostreni situaciji.

Čepravje Stojko,že kot član redak-

cije Mladine, na nek način oprede-
ljendo političneizbire, ni v njegovih
ľotograñjahkarikiranja enih ali po-
veličevanjadrugih. Brez nepotrebne-
ga artizma ostajajofotogralijena ni-

vojuobjektivnega.Ko gledamnjego-
ve slike, se sprašujem,kje so vsi
tisti posnetki generacije, ki je 5_foto-

grañjamispremljalaprejšnjepolitič-
no obdobje,pa niso bili za objavo,
ker pačniso ustrezali želeni podobi
takratne politike. Nemogočese zdi,
da jih ne bi bilo. Ali je vzrok, da jih
nihče ne objavi, še vedno prisotna
avtocenzura ali strah in previdnost,
ki pravila, da le še ni vse mimo?
Gremo nazaj k Stojku!Sedanjaraz-

stava je postavljena na Metelkovi
v okviru akcije civilne družbe za

prostore nekdanjevojašnice.Ali ni

torej razstavljanjeteh fotografij,na

tem kraju, v tem času,v tej akciji,
tudi političnodejanje?Morda, ven-

dar je v tem primeru moč fotograf-
skega medija zagotovo precenjena,
kajti, če je lotograñjadokument, po-
tem je obenem tudi že zgodovina.
Vemo pa` da se iz nje ne naučimo
prav ničesar.

Mlin Polk

Podpora Metelkovi A 40. Republika
Obcine imajo po zakonu pristojnost. da oddajajoposlovne prostore. imajo za to pristojne sluzbe in
seveda tudi lastnino, ki jo oddajo.
Mesto teh pristojnosti nima in je za potrebe svo-
jih sluzbprisiljeno prostore najemati ali celo ku-
povau.
Glede na to imajo obcine vse motnosti. da tudi
materializirajo svojo podporo Mrezi za Metelko-
vo. Zelo vzpodbndno je. da se. je obcina Center ja-vila in pokazala zanimanje za resitev nastalegapol02aja.
Odgovor na podporo IS obcine Center Mrezi za
Metelkovo (Odgovor velja tudi drugim predse-dnikom obcinskih izvrSnih svetov ljubljanskihobcin)
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Rodos je blizu,
treba bo skočiti
UredništvoRazgledov me je _ondanprijazno
pobaralo, če bi napisal kaj o novem zakomu

o statusu umetnika. Po krajšempremisleku
sem jim predlagal, da bi raje napisal kaj

,o pravkar izdanem (11!)Programu
financiranja kulturnih dejavnosti in projektov
v letu 1993, saj se s rvim vprašanjemnisem

nikoli podrobneje u varjal.
akon o statusu umetnika je neum-

n05t take vrste, da ga lahko razu-

mem samo kot taktični manever

finančnega(P), kulturnega (?) mini-

strsrva ali koga tretjega. Z očitno

provokacijo je namreč preusmeril
vso pozornost in sile kritične jav-
nosti na to področje,da bi medtem

neovirano in brez pogledov zaslep-
ljenih in ogorčenihgospodaril na

drugih področjih.

Na Razgledih so moj predlog z ra-

zumevanjem sprejeli. V zadnjem
trenutku se torej spravim za raču-

nalnik in ugotovim, da sem si

s predlagano novo temo nastavil

podobno zanko.

Predstavniki Ministrstva (za kultu-

ro) so še pred počitnicaminajavlja-
li, da letošnjegaprograma, kot je
bilo to v navadi, sploh ne bodo

izdajali v posebni knjižici,saj jih
kot državni or an k temu prav nič

ne zavezuje. Žemuje torej pro-

gram vendarle izšel, in to celo
v standardnem formatu? Če ima

Ministrstvo zakonsko diskrecijsko
pravico podeljevanjasredstev, in Če

iz prakse vemo, da včasihcelo pre-
jemniki sredstev prej ZVch za viši-

no teh sredstev kot pa predstavniki
MiniStrstva, lahko spremembo na-

Črta glede tiska razumem le tako,
da so se na MiniStrstvu zavedeli,
kakšnozavist bodo zbudili pri vsa-

kemu prejemniku sredstev, ko bo

videl, koliko več je prejel »tisti sa-

mohvalnež,ki že nekaj let ni nare-

dil nič pametnega« Poskušam se

spomniti kaj bolj izvirnega, pa ne

gre: Divide et impera.

Ta strategija (vodena zavestno ali

ne) se je navsezadnje pokazala kot

zelo uspešnaže v mučnih spomla-
danskih pogajanjih med predstav-
niki Asociacije in Ministrstva glede
praktičnegapoložajaneodvisne

ustvarjalnosti. S preprostim mane-

vrom, ko so enemu predlaganemu
projektu ponudili nekaj več na ra-

Čun drugega, so otopili dotlej do-

volj enotno in ofenzivno ost Asoci-

acije.

G0voriti o »modri knjigi«,bi nuj-
no pomenilo, g0voriti o tem, kako

je enemu namenjenih prevečsred-

stev, drugemu pa premalo -

pa naj
bo ta eden posameznik, insritucija
ali področniprogram. Neodvisni

so dobili premalo (preveč)glede na

»odvisne«,film glede na gledališče,
varovanje kulturne dediščineglede
na glasbo... Pri tem ne merim toli-

ko na zablode teorije prerazporedi-
tve (revščine),pačpa bolj na men- .

talno omejitev, ki ji Ministrstvo

h0te ali neh0te osraja do konca

z"e5to.

Naj to omejitev ponazorim s pri-
merom. Razmahu neodvisne gleda-
liške produkcije v zadnjih letih je
kmalu sledilo na prvi ogled dovolj
logičnovprašanje:čeje na eni

strani toliko mladih, močnih in

energije polnih režiserjev,ki delu-

jejo v okvirih neodvisnih skupin,
a brez lastnih tehničnih sredstev,
z nestalnimi in muhaStimi igralski-
mi ansambli, brez prostorov,
s skromnimi finančnimi sredstvi,
na drugi strani pa mreža gledaliških
institucij s solidno infrastrukturo

in zaposlenim igralskim potenci-
alom, a brez izrazitejšihustvarjal-
nih konceptov - čemu se torej ti

mladi režiserji,polni idej, ne prese-

lijo v institucije, kjer bodo imeli na

voljo vse, česar jim je doslej pri-
'

manjkovalo, manjkajočepa bodo

pridobile tudi institucije? Čemu

obe strani ob očitnem pomanjka-
nju tistega, kar premore druga
stran, vztrajata pri Svojem? Če je
nekako mogočerazumeti, da so tej

logiki hitro sledile institucije. ki so

doumcle položajin hočejotako ali

drugačeinkorporirati neodvisno

sceno. pa bi moralo biti stališče

Ministrstva povsem nasprotno. Ra-

zloga za to sta vsaj dva: Ministr-

stvo bi po logiki moralo skrbeti za
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prosperiteto dejavnosti svojega po-

dročja.V primeru našegaMiniStr-

srva to seveda nikakor ne more po-

meniti, da naj podpira racionalne

rešitve.marveč bi moralo podpirati
ustvarjalnost. Če bi bilo po tej logi-
ki racionalno neodvisne skupine
inkorporirati v obStoječeinštituci-

je. bi bilo morebiti še bolj racional-

no, vse institucije združiti v Can-

karjevem domu.

Drugi razlog je še usodnejši.Mini-

strstvo nas na vso moč prepričuje.
kako da se v vladi z vsemi argu-
menti bori za to, da bi bilo kulturi

namenjenih več sredstev. Z druge
(vladne) strani pa Ministrstvo pre-

jema nasprotne očitke,češ da ob-

stajajo v kulturi še velike rezerve.
ki jih dosedanja Ministrstva niso

uspela aktivirati. Zaradi tega imajo
očitno prav tisti predstavniki vlade

in drugi, ki so prOti večjemukul-

turnemu proračunu,saj bi se taka

rezerva sprostila prav s tem. če bi

institucije inkorporirale neodvisne.

Ministrstvo torej ni bilo sposobno
spoznati, da bi s podporo neodvis-

nim in drugim -spomimc poglav-
jem »svoje«kulture utrdilo lastne

pogajalske pozicije nasproti vladi

in drugim kritikom. Ni bilo spo-
sobno - ali pa ni hotelo, saj je po
neodvoumnih izjavah njenih pred-
stavnik0v najprej zavezano vladi in

državi,šele potem svojim ustvar-

jalcem.

Posledica ugOtovitve, da je Mini-

strstvo samo sebi uničilo argumen-

te, s katerimi bi se lahko borilo za

\ji/
M

izboljšanjepoložajav svojem re-

sorju, in da po drugi strani povsem
odkrito priznava, da je njegov prvi
gospodar vlada in šele potem jav-
nost, je lahko samo ta, da je to tisto

mesto, s katerega je treba skočiti.

Prav zadovoljen sem, da je rek.

zapisan v naslovu, starogrški.ki bi

mu tudi najzagrizenejšinovaši le

težko očitali komunistično revolu-

cionamost. Navsezadnje pomeni
zasedba Metelkove prav to: enkrat

je treba skočiti. Jutri (v ponedeljek.
13.9.) skočim na Ministrsrvo. Skli-

cali so predstavnike Asociacije na

pogovor o prihodnjem kulturnem

programu in mestu neodvisne

uswarjalnosti. I

Andrej Drapaljefilozofin kompa-
rati'vist, direktor Inart centra.
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METELKOVAMED

TRGOM|N SOCIALIZMOM
Slovenskocivilnodružboje v

osemdesetihletihdejanskošenajbolj
mobiliziralaidejao demilitariziranideželi.
zato lahko s sedanjeperspektiveže

trdimo.da je bila 'civilnadružba'kljub

pravipahljačirazličnihvidikovnovih

družbenih,kulturnihin duhovnihgibanjv
resnicinekakšenpisanbalon,ki je
sanjalnemogočesanje.Sanjeo tem. da

bi bilomogočevojašniceizprazniti,
vojskoodpravitiin začetis povsem novo

strateško- ne le politično- usmeritvijo.
so se razblinilejunija1991.

Izkazalo se je, da je bil protanpojemcivñne
družbepravzapravizenačens težnjamipo demilila-

r'aaaidružbe:torejdvrlnokot nasprotjevojaškemu.
Sternjebila'dvüna'slerapodejanslddelni
'denñtarizaai'in grenkivojni'ukušnjrrazorožena.Da

boveüraizpramjenürvojašničldjihniprevzelo
Obrarrbm ostala prazna še dve leti

mieje.simkakornisrmmogümisl`ni,patuditega
ne. da bodo prazno rresto oblasti zasedli veseljaki,
ki se ztepane sztijo zmesti.

Zadba Meteüroveje za same prostOreprišla
prepozno. Prepoznopa jepršhtudi za romantične

sanačeki v tem odtočnemdejanjuljubljanske
.118600le ene voljonekaksen preporooávñne

:razne BrezWTF-é :ačni na :eo-*ČeCN?
._ \

p .:vš a '.ta .vira 'iie-:rr: 'FAT-"2715,

kultume scene globokopolitične.večinomacelo

radikalno,kar logičnoizhajaiz širitvekultumeustvar-

jalnostiiz posvečenihhramovumetnostiv vsakdanje
življenješemjioljjasnosejetarazvojpokazalpri
Zelenih kot kulturnem gibanjuv širšempomenu

besede.
'

|n Metelkova?Sele v trenutku,ko bodo akterji
na Metelkovipokazalipolitičnebarve lanarholevičar-
ske?),bodo pravzapravpostalisorodnizahodnoevrop
skim avtonomnim gibanjem,toda čebodo to stonli

prehitro.jih bo posocalrstičnrSindrom politizaoje
pokopal.Konfliktmed Mrežoza Metelkovain mestno

oblastjojev sv0jembistvuena od ponovnrhrnkarnacrj
sooalrstičnrhodnos0v v tej sten. ln koliko tovrstnih

SOOČanjnas šečaka!

Kajje pravzapravcivilnadružbav kapitalizmu?
Privatnastera? Prostoravtonomrjeposameznihdruž-
benih subjektov,ki se zbirajona podlagispecñčnih
interesa/.l Prazen nič?Manitestaujekulturnih poc-

sistemov ki jihimenujemosubkulture?Na Metelkovi

subkuer ni Videti.govonmohhko 1ng 0 nekaterih

vsajdelOrna marginalnihkultumihpraksahv ožjem
pomenu besede. Težiščeavtmomnegapreživetja
družbenihskupinonkrajdermrantnegamoona'kut-

turnega koda le p'avzapra'l ostalo isto: e'ablira'ta

stera nasprotineetabliranrm interesom steram Toda

namesto rotai'nar'erra oanije :mamo seoaj oktat

kaonaia KonfliktWO ustvarjalnosgoIn kapitalOm;e
been. toda na Metelkovise šeni artrkuixral.Mreža
za Mezerkor:nina nekjevmes med trgomin drža.:
rec čstoatematrvo :n e'abhra'o W .V

_
. ":'1

:'22 'tor-'7' :režoeoshgibanjn mm naraščas-c
:c '4: 'a -c'č'rfje za. . zasedbe Mere-ce
es-a 'a v



teženjk inovativnostiplus se bora za prvotnoakumu-

tacriokapitala.Pntiskte amodnemnožicena posa-
meznrle lemogočešecelo od preteldega.
ki je bil boljoddaljenod vsakdanjegaživljenja
indrvrdua.

G. Tomc:Tisto o vednosti.ki lahko spreminja
življenje.je bila teza. Seveda ne

verjamemvečv to. Odrasel sem. Drugi.manj
prizanesljivi.bi rekli.da sem se postaral.Boljkot

ukvarjanjez drugimime zanima ukvarjanjes sabo.

lnhidizznanostjoseukvarjampredvsemzato.da
bisebeinsvetokolisebespoznaval.Manjgreza
to.dabispreminjaldnrgealikajdnrgega.Mogoče
sezdijoteanbiajekorrvrboljsloomne.arrrpakmeni
sezdiosarmboljreairstičnekogarzaninaspre
minjanje.mora iti v poirhko.
Karpasetičerepresivnostinekočindanes-

jazne bi bi tako pesimističen.Kontiiktiv prejšnji
družbisobilivgtavnemUstvarjalseje
nek videz stabinosli. Dolderposameznikni preldšrl
pravilobnašanja.je dejanskoizgledalo,kot da vse

hrnkcionira.da je dnržbausmerjenak nekemu

dolgoročrtenkrdlpr.dasovsiarbs'stemiurejemin
dajemestoposameznikavtejdružbijasnoioje
billevidezlndanestegavidezaniveč.Fasadaje
padla.konfliktiso vglavnem transparentni.
Vse se o vsem se pišev medijih.Obrambni

minister se vsak dan v časopisibrani. da ni

lniminalec.In to v ljudehvzbujavtis: madona.mi

smo pa em totalno konllildnadružba.mi smo pa

narobukatastrole.Samotakopačvsedemokratične
dnižbehrnkcionirajo.Navaditise bomo morali.da

živimovwehr.vkateremninobenegavelikegacrija.
vkateremdružbaninikamorvečusmerjenainkjer
vsakposamezrvkosnšljasvojehstnoživljenje.Ko
sebomozačelitakoobnašati.bomomodemi.Dolder
bomoimerarugaprièakovanra.klsopomorem
nvrenjurrerealmbomozenonogoševednov
tradicionalnemkontekstuin se pritoževalinad tem.

dadrugnisobratjeindasesietnerazvijapo
nasrhžekhkašeenabishrenarazlikajemed
represijovčasusocializrminlodanašnjo.Tedajso
represijoizvajai bih jenelegitinm.med-

ternkojerepresija'slaverskenadonalnelmlhire'
nekajčistodrugegaJebremetradrrje.mdkaterirn
se ne sphčapritožerali.ampakga moramo (kolikor
nas seveda med)z urejanjemnovih scdalnih in

lmtturrlhimali v sloremkiprostor

PetraVrdali.RajkoMuršič

skozr sprevmpno politikoin le takrat se je lahko

zgodilo.da je kakšnapesem 'Dol z bande' lokalnim

oblastemvsajnagnalastrah v kosti.čeženi zamajala
njenihtemeljev.Danes. nasprotno.poteze oblasti

hromijo`upomike'.Sedajimamopovsem novo situa-

cijo:zasedbe Metelkovene moremo primerjatiniti z

zasedbo podobnihprostorovv zahodni Evropiniti z

akcijamistare disidentskecivilnedružbena vzhodu.

Pon'cijaljubljanske'altemative' jenekjevmes. To ni

lolozBdtBSirmšek'

loto: BorisSlrms'ek

squal.obenem pa ni niti zasedba javnihprostorov
(koneckoncevgre za prostorki deklariranopripada
'neodvisni kulturi').

Shrarise je treba lotitiz drugegazornegakota
Ena od temeljnihopredelitevjedraMrežeza Me-
telkovo je bila od vsega začetkazavestna.načelna
in radikalnaapolitičnostnjihovepoteze.Svojprojekt
zasedbe so promoviralikot povsem avtonomno

kulturnodejanje.V tem jesicernepremaglemoralna
močMreže.toda rezultati njihovepotezeže od

samega začetkanimajoin ne morejoimeti izteka

zgoljin samo v kulturniprodukciji.To.da na Metelkovi

utripaizjemnožimhnakultumadejavnost.jeposledica
razcepa civilnedružbena politikoin kulturopo letu

1988.Hečenodrugače:sedanjiponovniumikv kulturo

je simptomneprebolelebolezni socializma.Izkušnje
iz zahodne Evropekažejo.da lahko obstajajotrije.
pravuprav štirjenačinidelovanjakulture (vožjem
pomenu besede).V prvem korpusuje od države
subvencionirana(muzejske)reprezentativnaumetnost.
na dnigistrani je prav tako od državepodpirana
avamgardna(etablirana)umetnost. na tretjempolju
je tržnousmerjenaumetnost in šelečetrtamožnost
se kažekot dejanskoneodvisna. To 'dejansko
neodvisnost'je seveda treba vzeti z rezervo. saj -

vsajizhajajočiz glasbeneprodukcije,ki jo kolikor

toliko poznam - se mora udninjatitrguali državi.

največkratpa kar obema.čehrtkostajaimanenlno

marginalna.In prav ta marginalnakultumaprodukcija
se pravilomavežena (zunajparlamerrlamo)politiko.
In smo tam!

Protislovjestare (prenrinule)civrinedmžbeje v

tem. da se je s prvimaktom demoldatizacijenjena
kulturnopolitičnapozicrjasprevrglav'poirtičnokul-

tumo.česarkultumikišeopaziliniso. Ce je blo prej
vsako njeno.v mojembistw čistokullumodejanje
v resnicipolitičenakt z dejanskimiposledicami.je
sedaj.nasprotno.vsako njenoavtonomno dejanje
političnoin bo imelo čistokultume posledice.V

vzhodni Evropije bilomogočemisliti avtonomno

političnoizldjučnoskozi kulturo(Bulgakovje recimo

vednohotelbitisamopisatelj.ajenjegovopisanje
zmerajzadevalo v politiko).v zahodni Evropipa je
bilomišljenjezmeraj'svobodno'.tako da je tista

ki je preseglatradicionalne'strankarske'

modelamoralamislrlilnilhrmoozsublmlbmrolato
so recimopraktičnovse zahodnoevropskeavtonomno

tnnem' mediju na Slovenskem.Pac . Šime:Gtece
na to :a sem bil udelezen v kocine. seveda 'e

bom IzhajarlZ 'objektivneDOZlCljestvar pa je tako

pereća.da jo je_treba ?azcepv glasbeni
redakcrjrna RadiuStudentjeizhajaliz '1). ; popolnega
prevrednotenjapoložajamedija.k. je i socializma`

uvajalnekatere tržneprakse.obenem pa bi . vei'kr

men subvenooniran.sedaj pa programa eksnega
radia nivečmogočeohranjatibrez določeneuklo'tve

logikikapitala.Toda z odmetavanjemradikanjsn
zvočnihpraks.ki jihjeta medijprmoviral.bipraktično
izginilatudi podlaganajpomembnejšegamedija(ne

le kultume)allemativena Slovenskem.(podomače
povedano:RS bi postalnekakšenmočvimiškiMM2),
Prav la konllrklmed vizijamikomercialcije(torej
popolnerazprodaje)inkritiškoanalrtičnegapristopak
obravnavanjumedijske(množične)kultureje tisti,ki

zaznamujerazpetostpreostankapovsem spremenjene
civilnedružbev sedanjemtrenutku. Ne gre večza

neodvisnost od polrtičnemarele (pluralizemje dej
sivo).ampakza neodvisnostod diktala trgaali za

nekakšno'altemativno'tržnost.Nišev tržnitotaliteti

so tisti prostor.v katerem bo v bodočebrslela

nekakšnamodema.ne več'civilna'.ampak'človeška'

(nedehumaniz'rajoča)družba.Hrana 'človečnostipa

jespeciličen'duh utopije'.to' se dejanskonajvečkrat
manileslirav glasbenihpraksah.Tistihseveda.ki ne

pnsta'jajo"na diktatmajon'a'ranihshem.

Sele v trenutku.ko bo Metelkovazares postala
neortodoksnihživljenjskihpraksin v sebi

pokrilacel spekter(odrock'n'rollado 'kontra-politike).
bomo lahko govorili0 drugistrani slovenskedružbe.

a ne več'civrlni.ampak(ponovno)alternativni

RajkoMuršič



Metelkova - kulturni center ali leglo zla?

LJUBLJANA, 30. septembra - Vzapusčenivojašnicina Metelkovi se vednoredno pripravljajokulturne
prireditve in akcije. Najnovejšaje 1001 noč, v okviru katere vsakdanpri njih24 ur živi in ustvarja eria od
osebnosti iz slovenskega javnega življenja.Njihovo delo spremljajoobrskovalcrobeh spolov,_različnih
starosti in poklicev, žal pa je precej tudi razgrajačevnse pntepejo z vseh koncev Ljubljane. Ker

pričakujejo»žur«, ki ga seveda ni, postanejo napadalnijn kar sami poskrbijoza zabava. _ani Mreže,
natančnejemotokluba Eisenkreuz, se trudijo, da bi se jih otresli, sajpn njih res nimajo kaj iskati. Več

o dogajanju na Metelkovi tako in drugačelahko preberete na notranjih straneh časopisa.(J. Š.A., foto:

Miško Kranjec) 4. 40. DCLO
Točno opoldne
Ljubljana, prestolno mesto

komaj rojene drzave v srcu

Evrope, nGSe Slovenije. ln

PreSernov trg, Plečnikovo

Tromostovje v soboto. tačno

opoldne. OgluSujOCiropot
bobnov v rokah pesčicera-

zgrajačevhrupno odmeva od

pračelijin groba preglasi ne-

na Mozartovo glasbo. Mla-

de flavtistke. skromna sti-

snjene pad arkade Mayeijeve
palače,osuplo povesijo in-

stumente in prekinejo svoj
nastop, da skupina lahko

krene proti mestni hisi. Ha-

zgrajačipa niso navijačiZen-

ske nogometne reprezentan-
ce. Naspratna, umetniki so.

Underground znova zadaja
udarec etablimni kulturi.

Dmgi prijatelji z Metelkove.

Vase delovanje in ustvarjanje
sem si veckrat hotel ogledati
v zivo. Odpravil sem se med

vas, da ne bi stvari pristran-

Gílasikiza Metelka vo

Kdor ne zna dogodkov brati.
sem obrnc naj oči!
V njih napisano stoji:
Tu Metelkova živi.
Starčevski homeopati
niso mogli ji zavdati.

Na veselje dolgo naše
tri popiij vinske čaša.
France Prešeren

Alas poor Yorick l knew him well

At METELKOVA never did hc dwell
Tu see the universe caught in her shcll.

William Shakespeare

V škornjihpojdiva. dekle. čez smetiSča.
Na Mctelk0vo greva. tam ni zoprnosti.
Na pivo. na ples, v najboljšagostišča.
v razkosjtt duha. med čutov skrivnosti.

nju"
Dcľo J

ska acenjeval od daleč,da ne

bi nečesa padpiml brez ase«
bne izkusnje ali čemu na-

sprotoval iz nevednasti.
Skratka. vaso kulturnisko
ponudba sem 2elel doziveti
in preveriti z lastnimi očmi
in na lastno uSesa. Hotel sem

si pr'ivosciti tudi nekaj spra-
stitve ob spremljanju doga-
janj, ki jih obljubljavas pra-
gramsld list. Pa nič od tega.
Samo obilo bomega.Na robu
dna. Nesnagana vsakem ko-
raku, pahojene plačevinke
piva, ljudje,ki se komaj dr2e
na nogah, neurejenost in ziv
a up.
Pač.Ogledal sem si lahko tu-

di skupinska lupljenj'ekram-

pii7`asredi dvon'sčo.Ce je slo

pri tem za kaksen nov perfor-
mance. se vdam. Zelo izvir-

na.

Ob odhodu s tega smeti5ča
sem za hip pomislil: tudi
sam bi lahko nekaj naredil
za promocijo nase kulture.
Na Starem trgu bi' morda ne-

kega večera sedel na tla, ra-

zmestil okrogsebe sedem le

senih kock, postavil nanje
nekaj sveč in se predstavil
kot skulptum.
Dragi moji, smilite se mi. in

mogočeboste med sedmimi

blogi-inasli kaj primernega
tudi zase. Ni pa lepo, ni pa-
steno, da se pri svojih izzi-

vljanjih in begu iz osebnos-

tnih stisk zatekate k padlim
načinom zavajanja javnosti.
Uporabiti lutkovna predsta-
vo Rdečakapica kot nekak-

5na predskupina k videopra-
jekciji Roza kluba, iskati so-

misljenikemed ugledniiru'ja-
vnimi in kultumimi delavci z

namenom, da bi vam ti pa

magali rusiti mestno vlada.

je zaljiva in nevredno člove-

ka. Skregano z osnovnimi

moralnimi nonnami. Hkrati

pa dokaz lastne umetniske

nemoci.

Zato ne razumem Borisa.

Mete, Vlada, Tomaza. Tone-

ta in skupine [RWIN, da so

nasedli političnimigricam.
reziranim s strani bivSegare-

zima.

lmpotenca nase altemative

pa je 2e dolgopoznana. Sko-

da.

Mojmir Tozan,4' 40'
Dalmatinova 11.

za PU
Ljubljana



Naveličal
sem se podobe
svoje
generacije
in se postaral.

Ne, ker...9 ali ja, čeprav....
erjetno je to cinično. toda naj končno vendar počita cvforični
balon! Mar nista prav cinizem in to po krivem osowaženo vzpo-

stavljanje relativnosti od primera do primera točno to. kar rabimo

v podobnih situacijah. ko resnice preprosw_ ne moremo-iskati.jo
pa zato lahko naravnost najdemo? Ne vrdite. kako je vse to

zmešano okrog Metelkove? Soočata se dva benigna mozga, eden

mimo drugega: prvi nima kaj pevedati. drugi govoriči.

Ne zdi se mi ne vredno ne potrebno pred javnostjo razglašati,kaj
si osebno mislim o del0vanju predsednika mestne skupščinein
predsednika mestne vlade Ljubljane. Očitke bi nemara lormuliral

spretneje. bili bi pa zato manj pravi kakor tisti. ki so jih izrekale že
množice novinarjev in drugih pred menoj. Zakaj bi to počel?Se
kdo še trapi z iluzijo. da more javnost spraviti s prestola te

neupravičenazaver0vanca vase. ki mestu. narodu in bogu kradeta

denar in čas? Odveč mi je tudi opozarjati. da sem načeloma
- čepravzgolj [aure de mieux - na strani Mreže za Metelkovo.

Nočem namreč nobenega političnegain kulturnega alibija za to. da

povem taisti javnosü.da se mi zdi zasedba nekdanje vojašnice
zgrešena.v skrajni fazi pa celo škodljivau duhovno rast te

generacije. ki ji še sam pripadam - če ne'celo nasplošnoza civilni:)
družbo.ki da jo s prav takimi dejanji pridno izgrajujemo.

Pn'íć:'Tnalo mi je nerodno. da se moji vrstniki dandanes lotevajo
zasedbe prostorov. (potencialno) namenjenih produkciji umetno-

sti. To je pač spet perpetuaeija slovenskega kulturnega sindroma.
čes'. bodimo ustvarjalci. ker nas to gor drži. se pravi nas kot narod.
konkretno mestno skupnost. Biti najradikalnejši.zastaviti samega
sebe le in že za to. da imaš kje biti umetnik - kako skromno in

nazadnjaško!Ni naključje.da se okupatorji Metelkove sklicujejo
prav na zasedbo hiše na Erjavčevi.ki treznemu človeku ne pred-
stavlja bolj pomembne relerence kakor lanski sneg ali kvečjemu
bitka pri SiskuI in ne raje na vrstnike izpred desetletij. ki so zasedli

fakulteto. V primerjavi z njib0vimi cilji je to danes nezaveden

padec v zanko starodavne nacionalne logike, ki jo je cela generacija
poskušalaspodbiti. vendar jo je z urbanostjo' početjana Metelkovi

očitno zgolj zakamullirala. Ali z metaforo: generičniMiha Zadni-
kar poskušabiti v eni osebi zaprašenteoretik slonokoščenega
buditeljsrva kot Jernej Kopitar. ideološki polihistor kot Matija

op. političnivizionar k0t Henrik Tuma, patetičenmestoljub kot

Ivan Hribar po eni strani. po drugi pa mešanicanekompatibilnih,

ž llazq/eoči` I/.10.

9

se pravi-takopacifističnihkot militantnih liderjev. kakršnasta bila
Mahatma Gandi in TimOthy Leary - plus Dane Zajc. da je zadeva
še bolj konluzna in manj učinkovita -. in to k0t hermalrodit

političnekorektnosti. namreč vse te vloge tudi in na prvem mestu

v ženskemspolu. pri vsem tem pa misleč.da Ljubljani manjka
samo sesutje enega zidu, seveda tega okrog te vojašnice.pa bo že
alternativna in socialno praktičnakot kak Berlin.

Po svoje je seveda fascinantno gledati. kako nekdo poganja talt
v nacionalnem in političnem,socialnem in kulturnem. navsezadnje
pa predvsem v moralnem smislu dinozaversko težaven in okoren

projekt.pa'čtèpravleiz naivnosti in po pometi. ob vsem tem pa še

epševerjeti. a je prav tale generacija realnejšaod prejšnjih- glede
prav tega deklariranih - v hotenju nemogočega.ln vendar. drugič:
v službi koga ali česa je to prizadevanje. ki zdaj mobilizira in

polarizira celo nacijo. za kaj se troši od elektrike tem dragocenejša
nam energija? Ne gre tu v bistvu le za hipenroliranost pci-prečno-
sti. ki se ji reče pop. te urbane popularne umetnosti in kulture, če
hočetealternativne? Seveda, vsak še tako zahteven človek rabi to

povprehostzgjp'oéíčiífkulture, ker čepravse z njo umetniškotnev
ultmra. pa sèv'sOii.«nem in 'gotovo tudi v psihološkemsmislu
teše -to ni veliko in obenem sploh ne malo. vsekakor je pa nujno
in dragoceno. Bi torej lahko rekli. da je zasedba na MeteIkOvi pač
plodna kot socialni faktor? Spet ne: pravzaprav je Mreža vso

alternativo. kar je je. etablirala in osamila v getti_ 7 njo vred pa v ta

napol podrti krug p0tlačilaŠe cel kup ustvarjalcev. ki 7. njo nimajo
nobene druge zveze kakor to. da imajo radi svoje mesto. ne marajo
pa mestnih oblasti. Samo še en Cankarjev dom se nam manjka - kaj
pravite na 10!? Perspektiva Metelkove je udarniško serijska repro-

dukcija in konzumacija alternativne popularne kulture. kolikor pa

utegne biti v ateljejih dobesedno kreativna. a bo le v segmentih. ki

so že v izhodiščuveč kot alter pop. in ta konfiguracijaterena ne

more vplivatidrugačekot z znižanjemkriterijev. Povprečnise pat`
vedno znajdejo. in zdaj imajo res bajno priložnost:nekdanji

ljudski odri bodo zdaj pačmestni. a zato šeničmanj diletantski. in

v najboljšemprimeru se bodo tam slikarile pevodnjidandanašnjih
materializacij meščanskihlangusovskihplaten. le da se jim bo pač
reklo. da so urbane abstrakcije.

ln tretjič.v enem stavku vse ostalo: nikakor ni poštenoobujati po

duhu komunističnegajemanja in razdeljevanja dobrin v skladu

s potrebami; frustriranost prikrajšanihin opeharjenihtndrdaItores

nekako opravičujeali vsaj ponuja razumevanje, a tisti. .ki tako
ravna. naj se zaveda nulednjega: da je možno brez PlJČlllllľľl'ľl
samo tisto. kar sploh nima cene - in to ni logika kapitalizma.
temveč stvar poštenja-. in da tisti. ki dobiva v dar. v bistvusploh
ne more vedeti, ali tt' 'es rabi; kdor bo delil voluntaristično.bo dal

napačnemu,in napačnibo dobil pačtisto. česar si ne zasluži.četudi
mu pripada; če tako pogledamo. so samo na tej točki padli vsi
realni socializmi. in rad bi zvedel za en dober razlog.zakajjihje
treba smešno in patetičnorekonstruirati v pomanjšanihokvirih
zabačenegamestnega

kareja; prežaza Metelkova.kat nekdaj .dUl-
denti spet vzpostav ja meritomost mčdlokr'lltl.ki moralnotrium-

lirajo nad hipokritetami; in kako tudi ne bi. toda naj bo žekonec

tega življenjav hromečemparadoksu. da moramo dajatiprav le
tistim. ki se motijo; bodite reprijani. da je za izgrajevanje vase
državljanskečuječnostiveliko-bolje.če ne date prav mestnim

oblastem. ker se motijo. k0t če date prav Mreži za' Metelkm'o.
čepravse meti; in nenazadnje. če udarišnazaj, ko'dobiš_kloluto.je
to pačtaktika, a nekaj ne pozabite: lahkonasta'vištudi drugolice

- to je boleče,a ohranja digniteto čistih rok in se na dolgi rok

veliko bolj bogato obrestuje.
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Protestiram 2
Ga. Sonja Lokar

Slovencu, 27. septembra 1993.
veseli me. da prebirate Slovenca
inčeto elate dosledno.vambodo
morda stali jasnejšipojmi, kot
so totalitamost, pravila pravne

države,nezakonito ravnanje obla-

sti, civilna dmžba itd., s katerimi

uastopate v pismu.
Glede glasovanja poslancev

SMLo Mrejri za Metelkovo pa: .3

lahko poučiteizzapisníkaustrez-

ne seje skupščine.
Vase navedbe o samovoljnem

in nezakonitem ravnanju oblasti,
ki je izmaknila vsakemu dru-

gemu pravnch in političnemu
nadzoru, niste moin z ničemer

utemeljiti. ampak ste le ponovili
Že |l('.Šl('l()kľ`dlizrečeno in napi-
sano fmzo, ki služi nekaterim v

“nujimix-r Im'slno oblast.

Num" ru/,lujz namn -č ne more
izničiti knzniVPH" dciüniü-ki "(3

bilo storjenega 7. nasilnim vdo-

GMUQHľU 2'0.

rom in zasedbo nekdanje vojaš«
nice na Metelkovi ulici. Na-

peljevanje k storitvi kaznivega
dejanja je prav tako kaznivo.

Zato so vsi vaši argumenti. ki

naj bi opravićevalizasedbo objek-
tov, brez podlage. zlasti še zato,

ker so predstavniki mestne vla-

de že večkratzanikali. da bi me

sto začelo z rušenjem,saj želi
tudi samo, kot lastnik teh objek-
tov, ugotoviti in preven'ti stanje
(kar pa mu je zdaj onemogoče-
no) in potem ustrezno ukrepati.

O navedbi glede mojega po

manjkljivega strokovnega znanja
lahko rečem le. da se vam tudi v

tem primeru ni uspelo izogniti
preverjenemu načinudiskvaliñka-

cije, ob siceršnjempomanjkanju
pravih argumentov. Sicer pa je
Že France Prešeren dejal: »lp

čevljesodi naj kopitar.-
74.'leza dvblokudo ljubljanske
skupščinepa prosim naslovite se

na strankarske sotovarist- \-

skupščini.saj ti lahko za njeno
(lelilnkmlu sluñjoVH` kot jaz
('in'l Rotur
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Ovadb (še)2.1.1.!"0933.9
(shv) LJUBLJANA, 2. - Ljubljanski temeljni javni
tožilec Tomaž Miklavčič je obezačetku afere Metelkova

dejal, da ga
- po zakonski dolžnosti - zanima predvsem

6er del, pri katerem obstaja sum kaznivega dejanja. To

pa je sum nasilne vselitve Mreže v prostore nekdanje vo-

jašniceoziroma tistega dela vojašnice,ki je po njegovem
mnenju (tožilčevem)lastnina mesta Ljubljana.

Pred tednom dni jejavni tožilecTomaž Miklavčič mestni

upravi za notranje zadeve naložil,da (njena kriminalistična
služba)opravi dodatne pogovore, saj je policijsko poroči-
lo UNZ ocenil kot pomanjkljivo. Koga in zakaj naj bi še
»zaslišali« kriminalisti, javni tožilec seveda za javnost ne`

3

more povedati, saj to, kot je dejal, sodi v okvir preiskave,
ki še traja. Povedal pa je, da v krog teh pogovorov vsekakor

sodi tudi obisk kriminalistov (v`sred v uredništvuRadia

Študent.Po mnenju Tomaža Miklav Iča obstaja namrečpri
RŠ sum napeljevanja h kaznivemu dejanju (prek RŠ naj bi

javno pozivali državljane,da podprejo zasedbo objel to" na

Metelk0vi). Včerajnam je javni tožilec povedal, da \ tem

primeru ni dobil nobene ovadbe (jo/jih pa še pričakuje)in da

torej ni res, da bi ovadbo proti RŠ odalo mesto Ljubljana.
Da je preiskavo razširil na Radio Sptudent,ga zavezuje tisti

člen zakona, ki govori o tem, da mora javni tožilec »če
pride glas o kaznivem dejanju, ukreniti vse, da se odkrijeta
dejanje in storilec.«

S preiskavo, ki jo usmerja tožilstvo,se seveda poskuša
dokazati sum, da je Mreža za Metelkovo z nasilno vselitvijo
storila kaznivo dejanje. Torej lahko upravičeno»sumimo«,
da bodo na »udaru«pogovorov s kriminalisti predvsem nje-
m' člani oziroma tisti, ki jo (javno) podpirajo. V začetku tega
tedna je celo zavladal preplah ob informaciji, da se skupina
kriminalistov odpravlja na Metelkovo, ki pa se je kasneje
izkazala za netočne. Kot nam je povedal predsednik Mreže
za Metelkovo Marko Hren, pa njihovi člani v pogovorih
s kriminalisti ne bodo sodelovali, saj menijo, da so se za

-to že odprle sodne obravnave (na primer pred dnevi zaradi

odklopa elektrike).
Kaj pa je s tistim delom preiskave, v katerem naj bi (kon-
čno)našli »neznanegastorilca«,kije poškodovalobjekte na

Metelkovi (kar je bil tudi neposredni povod vselitve Mreže
v nekdanjo vojašnico)?Javni tožilec vztraja pri stališču,da

gre v tem primem - ker je lastnik objektov znan - lahko

le za prekršek,to pa v njegovo pristojnost ne sodi. Včeraj
je pevedal le to, da je ta del policijskega poročilasicer že

dopolnjen z nekaterimi dodatnimi infomacijami, ki pa ne

pomenijo bistvenega koraka naprej: tako je še vedno '.:radno

znano le to, da so bili pri rušenjuna delu stroji podjetja
POM d.o.o. katere lastnik je Pavle Omahen.

'



Razvejanackulfgrnzągejavnosfna Metelkovi
GT'QDLI

LJUBLJANA - Po treh te-

dnih delovanja. od katerih

je več. kot polovim potekala
v izrednih razmerah. se je
zivljenje na Metelkovi usta-

lilo. Notranja organizacija.
pri kateri sproti pn'haja do

sprememb in prilagajanja.
je 2e postala nitina aktivi-

stov Miele. ki se poleg tega
ukvarjajo .se z "dnevno po-
litikuu in obiski na sodisCu.

\'ode in elektrike kljub te-

tttll Se ni. kajti razprava na

tenieljnein lo7.i|stvu je pre-
lolena na 5. oktober.

Temi. podtaknjeni umam-

niji. pmdsodkom in zlona-

Inemim govoriunn. ki se v

mdnjem casu sirijo po nie-

stu in Zelijo Metelkovo

predstaviti kot leglo tako

imenovanega huliganstva.
se Mrem Se naprej zoper-
stavlja le 7. mzlieniini socia-

lizacijskimi dogodki in s

kulturo. V prihodnjese kot

novost obeta kinoteCni pro-

gmm in predstavitev razli-

Cnih. so neuveljavljenih
gledalisc.
VCeraj popoldne je sekcija
721 spodbujanje duševnega
zdravja pri zdruZenju Al-

pe-Iadran organizirala do-

brodelno prireditev. ki so

jo poimenovali Festival so-

lidarnosti. Obiskovalci so

lahko kupovali umetniske

in obrtne izdelke. zdravo

hrano in podobno. Na

ogled so bile razstave ina-

skih ustvarjalcev in vec

glasbenih dogodkov. Orga-
nizirali so tudi popoldan-
ski vrtec za otroke. Izkupi-
Cek prireditve je v celoti

namenjen Zavodu za men-

talno primdete otroke Jin'aj
llonaei v Splitu.
Uspesno je stekla tudi akci-

ja 1001 noc, v okviru katere
so doslej preziveli dan na

Metelkovi knjizevnik Boris

A. Novak. klasiCna tilologi-
nja Svetlana Slapsak. osem-

desetlelni ameriski pacilist
Theodor llennan in videas-

tka Aina Smid. Nekateri

med njimi so bili Zal izpo-
stavljeni provokacijamdru-

gaCe mislecih. ki prihajajo
na Metelkovo prostovoljno
ali pa jih kdo posilja z na-

menom. da bi motili kul-

lllľttl program in delali ne

mir. l\'17.lVl je ocitno kamen

spotike ne le mestnim obla-

stem. ampak po dosedanjih
izkuSnjah tudi vsem tistim

nazadnjaskim skupnostim
in posameznikom. ki si v

prihodnosti slikajo Ljublja-
ne kot zaprto. socialno ne-

obCutljivo in do vseh manj-
Sinskih skupin prebivaJCev
nestrpno prestolnico dr7a-

ve (za katero v isti sapi ne

strpno vzklikajo. da mora

takoj v Evropo).
lirikít Repovz



Izjava Delo LUO. z);
Mreža za Mere/kom (MzM)

s svojo akcijo nenasrlne ZdŠČllC

pos/opij in široko sociokultumo

dejavnostjo. ki presega ozko poj-

mOvanje kulture. vsekakor pn-
nasa novost. kakršne ta prostor

doslej ni poznal. Vec' ko 13 dni

živimo in delamo v izrednih raz-

merah - brez elektn'ke in vode
-

pa so na nas že začeli leteti

pričakovani predsodkarski
očitki:

l . MZM je ta hip največjaavto-

nom(istić)na civilno-družbena

posest v Evropi (5000 kvadratnih

metrov). Raznolikost kulturnih

interesov in socializacijskih prak -

tik je v njej izjemna. Brez osnov-

nih civilizacijskih pridobitev smo

dosegli visoko - in v današnjem
moralno skrahirancm ok olju red-

ko - stopnjo samoorganizirano-
sti in odgovomosti. V četrtko-

vem pogovoru za Radio Študent
jo je pohvalil tudi srarosta mirov-

nis'kega gibanja. naš gost. prul.
rlr. 'I'heodor Hermann iz ZDA.

Ustvarjamo \' mraku. in mrak je
za mestne opazovalee zrnerom

pomenil \'rr dornis'ljiie. vpuritan-
skem okolju pogostonia tudi lia-

lueinaerj. Občila so skrivnostne
in anonimne govorice začela in-

rerpretrrati v .škodo MzM - zato

znova opozarjarno na vrstni red

Jogodkov.
Poškodovali so nam 4 prepo-

lrebne objekte. UZJH'CŠČCHU smo

zašćitrlr preostanek. vzeli so nam

elektriko in vodo_ s tem skušali

prekiniti našo osnovno dejavnost
(ta je kljub liednim [Xigojent s'e

redno zjernna) 7daj pa nas

-

s tem da molće o svojem van-

dalrzniu - pehajo v socialno oz-

nako nenadzorovanejga dna.

3 MZM se zaveda. da se je
z zapleti krog Metelkove sprozi/l
suhrilen proces jmlitrćnegapritr-
ska na neodvisno kulturno pro'-
dukerju Nekaterim institucrjam,
ki so povezane z MZM eksplicit-
no ali implrcitno grozi. da jim bo

mesto ljubljansko ustavilo li-

nanćno pipico. e do tega pride,
bo neodvisna kutlurna produkci-
ja zamrla - unjo ne bo niti de-

narja. L'l navrh pa se bo imela

priložnostuveljaviti samo tista

produkcija. ki jo bodo samodržci

razglasili za vsebinsko zaželeno
in moralno-političnoneoporeč-
no. Cc do tega pride. potem ni

odveč poudariti. da se bo uvelja-
vila kulturniska avtocenzura; ta-

ko bomo z vsakim novim dnem

stopili za deset kulturnih let na-

zaj. Prav tisti oblastrriki. ki tako

veliko `govorijo o krivieah in na-

pakah iz preteklosti. te kriviee in

napake ponavljajo v sedanjosti.

3. MZM navsezadnje njmrana
ttrdi na `igrozećrazkol \ kulturni
javnosti. `as. ki s Svojo duhnniu

sironias'nmtjo propagira --]\\)(jjt'í~
nika in ohrtnrka« kot edina pr .'C

ka za »pnhodnostSlOľt'nle'nAa

prlalsko logiko pa urljuje ko;

edino pot k hlayrnp. /e dr'ueeinu
Že tuku .ili (ali) nenaklomai
()lioli nastopi kulturnega establi-

snienta. ki poleg vsega zameiij..jjr:
še temeljno pIJHCt) do priložno-
sti. za katero je MLM preprrćana.
da je edina prava pot h kvaliteti.

pa slo po enodrrnenzron.'rlnosti še

potrjUjCjo. MZM nikoli ni in ne

bo prikrivala. da hoče hiti doeela

avtonomna. s`e več. v Svojih vr~

stah plete antrnaeionalrzem. anti-

seksizem. antirasizem. antiprirni
tn'izcm, antrmilrtanzern boj pro-
ti pndohirništvu.slepemu lastni-

njenju in v `splošnemgoji radikal-

no drugačnoobnašanje;za rr.

.sv0jo pot se je odločila pet minut

pred dvanajsto, koje že kazalo.

da bo na Slovenskem na iseh

ravneh zmaga/o enorrmje. Če
etablirana kulturna srenja naše

dinamrke ne more razumeti kot

ponujenega dia/Oga. pac' pa jo
naša širina lrustrira do rrsre .stup-

nje. da ji vnaprej očita povpreč-
ništvo,potem naj zver Na Metel-

kovi bo Cvetclo vseh sto cvemv

Kdor prisega na eno in edino

Zveličavno in ozko pot kulture.

več kot očitno ponavlja brulultu'

vzorce iz ljubljanskih političnih
vrhov- NICK r). JEFFS

.NINA KOZINC

MIHA ZADNIKAR
Mreža Za Mele/karo. sltr'illa /.':

slike 7 jrnnostnn



Féslivalsolidamostina Metelkovi
LjUBLjANA - Na Metelkovi so imeli' ob koncu preteklega
tedna dan odprtih vrat, imenovan Festival solidarnosti.

Dobrodelno prireditev je organizirala sekcija Alpe-jadran.
Celoten dobiOek prireditve bo namenjen Zavodu za hen-

dikepirane otroke juri Bonací iz Splita. Omenjeni zavod

deluje v nemogocih raznerah. saj je v 1 iaan tudi po 165

hendikepiranih begunskili otrok. Ti prezivljajosvoj dan

zaradi pomanjkanja prostora kar v telovadnici.

Na dobrodelni prireditvi je bila tudi druzba otroskih slik

in menih del. V druzałmerriprogramu so sodelovali gostje
iz Trsta. kjer je bila \' 'anetku juliju pridobim jtr'il'urlituv.

2C{.)Lľl)lrlćt}to. 'le

OMREŽINAJ VAS `METELKDVAI

ponedeljek 20.00 - koncert švicarskrhjazzis-
tov John Wayneon the Beach ln vse predob-
ro znanih Lauter lz Rijeke;v okviru prenočitve
nega projekta1001 nočse ob 21.00 predstavi
Jerca Mrzel; 1500-1900 vsak dan: vrtec za

otroke

torek 13.00 ~ študentskimarlonetnlld Klnetl-

kon s predstavo 0 Bibi, ki [o prehitro rastla
19.00 - video gledališkifestival po lzboru

Eduarda Mlllerja;21.00 - 1001 noč.All H.

Žerdingovorio svojihboleöhizkušnjahz novi-

narskim nogometom

sreda 19.00 - Eduard Miller video; 20.00 -

Eksperlmentalno gledallščeF lz Celja,
AugustStrlndberg:GospodičnaJullją21.00
- 1001 noč.ZojaSkušek

četrtek11.00tiskovka Soros centra Lj',17.00?
slikarskl projektSarajevo,Sarajevol;19.00 -

video Miller.20.00 - k0ncert Demolltlon Group
in Strelnlkotr. 21.00 - 1001 noč.psihotera-
pevt'psihiater/sucidologGorazd Mrevlje

petek 17.00 - video Sarajevo, Sarajevol;
19.00-r

4' '- '4

'g'r ,

društva + razstava Atanasov Todorčeta;
21.00 - 1001 noč.tenorlst Jure Kušar- Arlja
aMrez'o!

sobota 20.00 - začetekAntl-nazl projekta z

obroritvijorazstave: Mlzz, Borls Bačlć,_Strt-
pcore, Koko Art; Istočasno:video Sarajevo,
Sarajevo!

nedelja 20.30 - A'nti-nazr'koncert: 2227, Lollta;
22.00 - video: VS,Marko Kovač/č,Brls

Omreži naj vas

Metelkova
Mladina, št. 38

Bila so rama matolcevanja«,da Ce

bi objekti prešliv last Mreže za Mc-

telkovo, da bi se tam zadrževali in

zbirali narkomani. klošarjiin da si: bo

razširja]kriminal in pa razširilo delo-

vanje balk. mañje.Vodstvo se je kn-

tcgoričnodistaneiralo od narkomrinov

in drugih pol. ektrernnih pOŠ-Can'ŽL'ľ.
Šlonaj bi za kulturne dejavnosti mla-

dih in prebujajočihin perspektivnih
umetnikov in starejših(veterani

alter)... Sprašujemsebe in mnoge:

»Kjeso tisti ljudje, ki so se v pretek-
losti »Reševali« na račun alternative

(= bivšega»pobalinskega«dela

ZSMS). Oni že vejo!!! Čene gmotno

bijimlahko dali vsaj močno Moralno

podporo v vseh medijih ne pa da se

potihoma distancirajo od problema
Metelkova.

Mreža mora dobit prostore za svojo

dejavnost, za ostale pa (MO. Policija.

mesto. država).če se ne morejo odpo-
vedal v korist kulturi naj pa napravijo

kaj koristnega. Jaz osebno si ne pred-

stavljam delitve Kasamc na Mrežo in

npr. Policijo. Primer. koncert za prire-
ditev kjer »nori« skupina »razgretih

glav«in pa preisk0valne pisarne poli-

cije: Kaos Groza.

_

A _

LEXYVIRANT

5. 40. Mad/'rta Ljubljana

loto MARKO JAMNIK

. , .. s”

'

.. -. _ -V

MONEY FOR SOMEI'HING. V nedeljoje na Metelkovi zaživelbolš/'itrg. eden tisrih. na kalc-
rem dobiš vse, od bolhe do poljskega frata 126, in dokazal, daje v Sloveniji možnotrgovali še .r

Čimdrugim razen s kovnetično-prehmmbenimiprodukti kmsnega zahodnega sveta. Med tisti-

mi, la' so zapravili orjaškekoličine denarja je bil tudi Miha Zadnikar, Id si je za 1000 SIT omislil
zbrana dela Williama Sluzkespeam. Miha je z bimisom lahko zadovoljen, saj tn' četrtine .wem :

literarno srenjo na čelumeni, da so Wilixjevišpchivredni precej več. 5 16, ,W Gal-b., (lit
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. Gospaitlčio Metelkovi
Gospa julći je prijela za metlo

in kazalo je že. da nam bo priče.-
la pometati pod nogami. Kazalo

je. da je hotela s ponk-tanij
povedati še kaj već

--.-\li mella v vasih rokah sim

holizn'a rerl. l\'| bi ga morali na-

t't'tllll v l.jlll)lj.llll,'- jt' |lt`(ltllŽlln

Gologlavec je pri šanku nič

hudega slitteč srcbnl čajček
brez sladkorja. Gospa Julči

je vanj mpićilapogled in

\pnlšállíll»Zakajpa \i niste

na \lt'telkon'F'u

.\lj \'4- vaiii /(llln Lik. da bi

|.I!n lahko našel svoje mesto in vprašalatovarišit'a .-\malija ('io-
'

_

duševni mir):- je kratko vpraíal "|)Jl_ltllČleprikimala Naslonjena I" __ I '

'3

3.51.23
oaza' na metlo je pričela na glas . '_~._ .n,'._._.`..`

--ja. Ct- pišetestihe. kiparite. razmišljati:»Kar se tiče nasilnih
'

'

slikate. Dojete ali Če kaj takega \'St'lllCV- ni "NIH" llíľllhljílll I '~7755 4.." `.1 .Is
nameravatepoćetivprihotlnje.besed. Mujotu in Janezu .smo "P `.

_ 'V _.

"

7 bi utegnila biti tista družba na vsi \'l'(ll10 htirlo zanierili. Če so ç Lp`
'

.._'Il'
,' Metelkovi za vas kar pravšnja.« se kar Cez net` nekam vselili tr- ~ _ ,_ ,

~
"` 't`

'

jr: menila gospa Julći. deć. da so reveži in nimajo kam. /-
j

l (iologlavcc je pričelnekaj Menije zelo hudo gledati. da se j

j mencatipotem paje tiho rekel: mladi kultumiki Vt'(le0 natanč- I l
I. ..Veste meni daje moja mania no tako. Ko pa po drugi strani ." j

"

| Žt'pľlanpod pogojem. da se v pogledam vrlo ljubljansko oblast.
'

\ 7
'jjavnosti lepo vedem.« pa si spetne morem kaj.da ne bi `

( '-:\ll{l.''-:\ll{l.''-:\ll{l.' '-:\ll{l.'izvilogospcjulći.pomislila na bukova polena.«
I

"Hočete reči_mladi mož. da Gospa Julči je vzdihnila: »Ve- -- ` _...u/

se multikulturniki na Metelko ste. kar dozdeva se mi. da vem.

,
vi ne'Vedejo lepo?~ je vprašala kateri del politike je mlade kul-

'

; tovarišieaAmalijaSpovišanimtumike kot ovčice zapeljal na

5 glasom "Kot pribitoje res. da Metelkovo.«je nadaljevala. -~in

skodaje. da se bodo zdaj na njiho
`

'

vih hrbtih lomile gorjače.s kate-
ro v Ljubljani eni utlrihajo Čez

druge in obratno. Na koncu pa

bodo metelkovci ugot0vili. da so

nasedli lažnim obljubam in da

`

so sv nasilno vselili v tujo hišo
in to. da so jim jo pred vselit-

j vijo na pol podrli. stvan' niti

malo ne spreminja.«sem pri-
z

pomnil.

j --Gospod Jožek. vi ste proti

L_
NINEL

' kulturah-je vzkliknilatovarisica

j Amalija ogorčeno.»Kulturniki
j nimajo mesta pod soncem in

1 zanj prosijo že dolga leta. Pa

j jim je prekjpelo in vzeli so si

j Svoje in kar jim gre.«

so jih potegnili za nos. Posodili
bodo le roko. s katero bodo za

druge pobrali kostanj iz žerjavi-
ce.«

Opisani način zdrahavosti se

mi je zazdel Čudno znan.

»Gospa Julči. ali poznate
kakšno stranko. ki si upa danes

se zagovarjati nasilno vselitev.

jemanje tuje lastnine po lastnih

potrebah in podobne revolucio-
name prijeme?«

»0. poznam. poznam.« je
prikimala gospa Julči in se

prijazno zazrla v t0varisico

Amalijo. Ta pa ni rekla nobe

ne več.

Jožek

\

Mreža o Mreži 6- 10« DNI/V" '1

MZM se zaveda, da se je z zapleti okrog Mctclkovc spro-

žil subtilcn proces političnegapritiska na neodvisno kulturno

ustvarjalnost. Nekaterim institucijarn, ki so z MZM poveza-
ne eksplicitno in implicitno, grozi. da jim bo Mesto zaprlo
finančno pipico. Če do tega pride, bo neodvisna_kultuma
produkcija zamrla, uveljavljala pa se bo le tista, ki jo bodo
oblastniki razglasili u vscbinsko zaželeno in moralno-politi-
čno neoporečno- skratka, ponovila se bo preteklost. . '

Cu, ki s svojo duhovno siromašnostjopropagira »podjetni-
ka in obrtnike« kot edina poroka za »prihodnostSlovenije«,
kapitalsko logiko pa vsiljujc kot edino pot k blaginji,gotovo
ni namenjen kulturi. Če se tudi motmj te najdejovplivm
ljudje, ki prisegajo na eno in cdino zveličavnoin ozko pot
kulture, Mreži pa že vnaprej očitajopovprečmštvo,potem je

očitno,da je ura pet minut pred dvanajsto: enoum_ju se je treba

upreti z vsemi sto cvetovi.



Včerajnarok za izdąíozačasneodredbeo vklopu električni

O elektrilá
6. 10. Dnevnik_ ,

.eenergije na M etc/ko vi'

v nekaj dneh
Zaslišalitri pričeiz Dizaka - Stranke bodo o odločitvisodiščaobveščenepismeno

(mf) LJUBLJANA. 6. - V prihodnjih nekaj dneh bo

znana odločitev sodišča o tem. ali bodo v nekdanjih voja-
šnicah na Metelkovi v Ljubljani spet (vsaj začasno)dobili

elektriko ali ne. Včeraj je bil na ljubljanskem sodišču

narok za izdajo začasne odredbe za vklop električne ener-

gije. Mreža za Metelkovo namreč toži Mesto Ljubljana.
ministrstvo za notranje zadeve RS in Elektro Ljubljana
zaradi motenja posesti. Na naroku so zaslišali tudi tri

priče,predstavnike agencije za varovanje Dizako. s čimer

se je dokaan postopek za izdajo začasne odredbe končal.
o svoji odločitvi pa bo sodišče stranke obvestilo pisno.

Pooblaščenec tožeče stranke

Mreže za Metelkova Illnko Je-

nulije v začetkupoudaril. da se

odločanjeo tem, ali bodo ele-
ktriko začasno vklopili ali ne.

vleče že 12 dni. karje neobičaj-
no dolgo za takšenpostopek. V

zvezi s potrdilom o registraciji
Mreže za Meielkovo kot dru-
štva in s tem pravne osebe. ki

je lahko stranka pred sodiščem.
je dejal. da so zanj zaprosili že
pred časom. a ga še niso dobi-
ll. "izdaja potrdila je v pristoj-
nosti organov Mesta Ljubljane.
ki verjetno zavlaćujeprav zara-

di ie pravde. Gre za šikanozno

ravnanje do tožeče stranke.«je
dejal km" in ponovno ugo-
tovil. da je drušivo registrirano.
da ima svoj žiro račun. na njem
pa denar. Po tej i2javije sodnica
Mreži pn'znala lastnost pravne
osebe.

Zatem so zaslišali pn'če.Var-
nostnik Dizaka Dejan P. je bil
v službi tisto noč. ko so prosto-
re bivše vojašnicezasedli člani
Mreže. Pevedal je. da je prišlo
tja ob 23.30 pn'bližnopet ljudi.
ki so hoteli v objekt. Ker jih ni
mislil noter. so odšli. Pet minut
do polnočiso se ponovno zbra-

li. tokrat jih je bilo veliko več.

opolnočipa so začeli plezali čez

ograjo _bivševojašnice.»Proti
temu nisem iikrepal. Zbal sem

se velike množice.je pa res.

da niso razgrajali. niti mi niso

grozili.«je dejal in dodal. da

ima Mreža na Metelk0vi zdaj
agregat za elektn'ko. ki ga upo-

rabljajo za ozvočenje,medtem

ko za razsvetljavo uporabljajo
sveče. Dizakov uslužbenec.ki
kontrolira delo vamostnikov. je
na sodišču povedal. da jih je za

varovanje najclo Mesto Ljublja-
na. Tudi on je dejal. da članom
Mreže vstopa niso mogli pre-

prečiti.“razen če bi se z njimi
stepli. to pa ne bi imelo smisla«.
Rekel je. da so uradno smeli

noter le tisti. ki so imeli poobla-
stilo. na primer Lesar in Kova-

čič. Vodja varovanja pri Di7aku

pa je potrdi.I ..i so takrat pokli-
cali policijo .. je prišla,vendar

vstopa članom Mreže ni prepre-
čevala. Na vprašanje.če mor-

da vesta. kdo je naročil rušenje
objektov na Metelkovi. je prva

pričadejala. da ne ve. druga pa

je izjavila. naj na taka vprašanja
odgovarjajo predstavniki Mesta

Ljubljana.
llinko Jcnull je pojasnil. da

Mreža iačas ne pridobiva elek-
trike s pomočjoagregata, tem-

več si jo v manjšimeri izpo-
soja iz sosednjega objekta. toli-

ko. kolikorje rabi za del0vanji:
mobilnih telefonov in računal-
nikov. Na to izjavo se je ta-

koj odzvai pooblaščenecElek-
tra Ljubljana. ki je dejal. da je
to nemkoniio in (in bodo mo-

rali proti temu ustrezno iikrcpa-
ti Prav tako je poudaril. da je
uporaba elektrike v teh prosto-
rih nevama' za življenjeljudi.
zato Elektro Ljubljana ne pre-
vzema nikakršne odgovornosti
za posledice. »Vaša izjava le

potrjuje. kako zelo pomemben
je čimprejšnjivklop elektrike.

pred tem pa seveda pregled ele-
ktrične napeljave v poškodova-
nih objektih,«je odg0vorii Hin-

ko Jenull.



Izjava [Jaht (9.10.
\'nnCiod lU na ll. september

191)} je prišlodo vdora in zased-

be lllL'\ll)Ih objektov dela bivše

voj.i\'niee na Metelkovi ulici

v LjubljJľlls strani Mreže za Me-

iclkmo To dejanje. ki pomeni
nasi/nu \selitev v tuju lastnino. je
bilo po naših inlormacijah takoj

Pľll.lVIjL'nOpU/lCl/l in javnemu to-

ŽllleU Vloženi so bili tudi

mirean postopki pri pristojnem
sodišču PHČJKULJU je bilo. da

bodo ti organi \ skladu s )VO[lľTH

erlt'jntbl/'lll čimprej ukrepali
zoper \ll'ľliL'L' l).l_\l/nvľlSVO/lľ\'c
tUj: nepreiriiüninein jo vrnili

lastniku - .He-\tu Ljubljani.
Do danes se to .x'e ni zgodilo.

ugotmljaino pa nenavadno pu-

blieiteto nekaterih medijev do te-

ga primera. Vendar pa. začuda.

poročanjene obsnja nasilne pri-
svojitve tuje nepremičnine,pač
pa to javno odobr.: va in celo na-

pada mestno oblast kot predstav-
nika lastnika. ker skala svojo
lastnino s pravnimi sredstvi pri-
dobiti nazaj in se ne namerava

sprijazniti s tem. da je Mreža za

Metelkovo dobesedno ukradla

mestno lastnino. ki jo je Mestu

Ljubljana odkupila od Republike
julija meseca letošnjegaleta. To-

rej nekaten' slovenski mediji jav-
no podpihujejo kriminalno deja-
nje. napadajo pa lastnika, ki ho-

Ce smjo lastnino nazaj.
Ugotavljamo. (la nasilni) za-

la političnistranki LDS in Zdru-

tudi Mimstmvo za kulturo in ce-

Io sam predsednik SIOvenije Mi-

lan Kučan. Menimo da prav za-

radi tako velike podpore dveh

političnihstrank in nekaterih naj-
viłjih deJanh organ0v ter zain

po našem mnenju premalo učin-
komu

Ob tem je treba Še dodati. da

"Hull/\ka podpora kaže izknvlje-
no .sliko dejanskega razpoloženja
med ljudmi Po nasih podatkih in

po kIlClh ogorčenihprebivalcev
Ljubljane. predvsem tistih, ki

stanujejo v blizini bivše vojašnice
na Metelkovi. Ugotavljamo. da

ljudje obsojajo nasilno vselitev

Mreže za Metelkova. Zato se

sprašujejo,kdo ima lahko inte-

res. da se javno propagí..-,n na-

silna dejanja.
Od policije in pravosodnih or-

ganov zahtevamo, da v skladu

s svojimi prisrojnostmi ukrepajo
in naredijo vse, da se mestna last-

nina učink0vito zaščiti. Izvran-

mu svetu SkupščinemeSta Ljuh-
ljana pa ~Py-atamovso podporo
v boju zoper vse tiste, ki se na-

mesto postenega dela poslutuje-
jo nezakonitih in nasilnih dejanj
ali pa jih podpihuje-jo. Velik ko-

rak. ki ga je v zadnjih treh letih

naredila Ljubljana v smeri so-

dobnega in urejenega mesta. je

P0 vzorcu Metelkove
Glede na dogajanje v vojašnicina Metelkoviv ljubljani

da bo Slavensld etnograjski muzej

amreč že več let »pmsjači«za
.

me prostore. saj se v matični hisi stiska skupaj z Narodnim
e. Nima stalne

bi priča/cavall
Mladiko. Ta muzej n

muzejem in Prirodoslovnim muzejem Slavenij
v

zbirke. ker zanjo nima prostora. obcasne razstave pa tlaei v

dve dvorani.

Prostorska stiska tega mu:eja (čese o
t

_
'

je znana mnogim. sajje Slavenski etnografskamuzejposlal ze

nic' koliko pisem na različne naslove in pOjasnjevaIrazmere,

v katerih deluje. Zato se je še toliko bolj razvese _ _

da bi dobil prostore v Mladiki. la` so zanj kot nalasc. A se v

Mladiko (še)ni' vselil in je pravzaprav vprasanje, kaj' sploh

bo z Mladiko.

sedbo mestnih objektovpodpira-

Zena lista. javno pa jo podpira I

-

dokaz. da mestna vlada. kljub
izredno velikim Oviram. ki jih
mora stalno premagOVati. zasluži'

spoštovanjein zau anje.
MESTNI SVET NDS

LJUBLJANA

tudi` večine medijev organi pra- A

vosodja in policije delujejo vsaj
`

Izvršni svet mesta Ljubljana pa si prizadeva,
.

.

..
. .

ke)
ko t nekdanjo lastnino mestne obcmeljubljans _

nazgjpzapotrebe mesta. Mladiki bi namenilstaro - so

namembnost oziroma jo namenil kult'un.

Usoda Mladike je potemltakemnąnana
a zunan'e zadeve obdiz'a a za :vaje po

_

_

1[retoprenbvilo(projekti so že izdelana? Ajipa jo bo dobila

mesto Ljubljana nazaj po zakonu o denacwna

česar bo zahtevalo začasno prep _ '

taj? In kakšne so pri vsem tem sploh moznosti Slovens

muzeja? Jim preostane res samo »zasedba«
etnografskega
Mladike?

DMW/ML "l- i(@
DARINKA KLADNIK

e'
. .

M_

zasedel
doda-

mejimo samo nanj)

lil mož-nosti,

Mladika je bila pred drugo svetovno vojno lastnina mestne

obcme l ubl am'ke, po vajni pa jo je zasedla nekdanja __

V samoštojijiislovenski državi je vlada Republike-Slovenije
dodelila Mladiko brezplačnoministrstvu za zunanje Mlaj;

obil
Lsko

. Ja bo ministrstvo

babe in prihodnje

lizaciji (zaradi

iz;oved prenavljanja o



Zavijanje
v celoth

Odgovor na izjavo. ki

je bila objavljena v va-

šem casopisu s podpisi
Nick D. lej/s. Nina Ko-

zinc, Miha Zadnikar ter

sluzba za stike z ja-
vnostmi MreZe za Me-

telkovo

Zasedba Metelkove

»vsekakorprinaSa no-

vost«. Pr v tako je res,

da »prefegaozko poj-
m0vanj'e kulture«. je po

vprasanje. Ce je tako sr`~`

roko zastavljenaklul'tu-
ra. ki posega v tujo las-

tnino, Se kultum. Res je
tudi to, daje Mreza za-

sedla kompleks 5000

kvadratnih metrov in

ga spremenila v »najve-
cjo civilno druzbeno

posest v Evropi«.Vpra-
sanje je, kako so to »po-
sest« priposestvovali.
Predstavniki MreZe so

ves cas zatrjevali, da je
takale zasedba za civili-

ziran svet nekaj popol-
noma umevnega, in z

evropskimi normativi

pojasnjevali svoj »sa-
moumevni« poseg. se-

daj pa to kar naenkrat

postane »najvechcivil-

nodruzbena posest v

Evropi«.Seveda je lah-

ko s svojimi pettisoc
metri najvecja, ker so v

Evropi veljavni druga-
Cni nacini za pridobitev
posesti in takega lastni-
njenja prav gotovo niso

navajeni. Taka »sociali-

zacijska praktika«jim
je prav gotovo tuja. Se

manj je v Evropi zako-

reninjena navada. da s

tako pridobljeno lastni-

no upravljajo ljudje
brez eravljanstva ozi-

roma tujci, ki niti prija-
vljeni niso.

Izjava. ki so jo podpi-
sali v naslovu omenje-
ni, ni nic drugega kot

zavajanje javnosti. Z

vso navidezno UCEHO-

stjo in operiranjem s

pojmi iz sociokulturnc-

ga anenala bi radi neu-

kemu ljudstvu sporoci-
li, da jih preveva pamet
in UCenost, UCeni ljudje
pa imajo ponavadi
prav. Govorijo o kulturi,
kateri.nihCe ne opore-
ka, nekulturno pa je na-

silje in pohlep skupine
ljudi zavijati v celo/an
kulture in to ponujati
javnosti. NihCe ne opo-
reka temu, kar kot kul-

turniki poCnejo, temvec

samo temu, da to po-

Cncjo v tuji hisi.

Skupsc'tna mesta Lju-
bljana

IzvrSni Svet

Predstavnik za tisk

Andrej Meglic

Sorosev center

za sodobne umetnosti
=- Pavel Fajdiga

Včerajso v prostorih Art kluba na

Metelkovi predstavili delovanje lju-
bljanskega Scrosevega centra za

sodobne umetnosti (SCCA - Uu-
bljana). Do 12. oktobra si boste v

prostorih na Metelkovi lahko ogle
dali prva dva projekta SCCA - Lju-
bljana: »zvočni objekt«Sln'L'Cr

ameriške konceptualne umetni-
ce Kn'stin Oppenheim in Akcija
lxtak. ki joje pn'pravil graski Kun-

stverein na pobudo Elisabethe

Printsehitz in Petra Pakescha.

Shiver (angl.: drobec. odkrusek.

ćrepinja.trepet. drhtenje) je peta
melodija brez spremljave glasbe-
nega inštrumenta. Kn'stin Op-
penheim se izraža predvsem z

lastnim glasom: ta je nosilec Ču-

stev. zgoščenihv redkih besedah.
ki se ponavljajo kot preprosta pe-
sem. Ti Zvočni odlomki. ki sicer
niso pesem, se v nekaterih točkah

navezujejo na ameriškoglasbeno
izročiloiz petdesetih let in na dela
l'atti Smith. Kristin Oppenheim
seje rodila leta 1959 v Honoluluju
na Havajih. sicer pa živi in dela v

New Yorku. Sodelovalaje na sku-

pinskih mzstiwah v ZDA. Nemčiji.
Italiji. Avstriji in na Japonskem.

Akcija Letak je razstava `Cmo-

belih letakov v velikosti pisemske
ga papirja. s katerimi so avstrijski
umetniki izrazili svoje stališčedo

sprememb v vzhodni Evropi.
Akcijoje pripravil graski KunstVt`

rein. da bi zbrane letake raztrosili

po javnih mestih v vseh državah

bivšejugoslavije.Rustavo letakov

bosta prihodnji ponedeljek ob 12.

uri predstavila Eva Maria Stadler

iz graskega Kunstvere'uia in Pe-

ter Pakescli. dunajski galeñst.Ob

tej priložnostibo tudi okrogla miza

na temo Umetnost in vojna. pn'
kateri bodo sodelovali umetniki

in umetnosmi strokovnjaki.
stavo bo odprta vsak dan med 17.

in 19. uro.

Soroseva londadja (Soros Foun-

dation) je poleg Sklada za odprto
družbo (Open Society Fund) od-

prla v Ljubljani Se Sorosev center

za sodobne umetnosti (Soros
Center For Contemporarvľltns-

Ljubljana). SCCA- Ljubljanajedel

mreže. ki jo je madžarskitinanć-
nik George Soros razvil v deželah

srednje in vzhodne Evrope. da bi

spodbudil umetniško ustvarjanje
in ga mednarodno povezal. Cen-
tri pripravljajo razstave ter posre

dujejo podatke o umetniškihdeja-
vnosti po svetu in mednarodnih

Štipendijah.aLOJi-.tdtse diAO_i



Dan svetega Valentina ali

noč zombijev na Metelkovi
ti» Ivan Sedej

spolitiziranem ozračjuv Slo-

veniji je zelo težko obdržati

vsaj trohico razuma. predv-
sem pa ločiti zvoke besed

od njihovega pomena. Brez

zlobe lahko ugotovimo. da

se v besedah o pozabi pre-

teklosti (t. i. preštevanjeko-

sti) in pogledu v prihodnost
skriva natanko tisto. kar zanikajo. in še

več. to so besede. ki skušajokot Čarobni

obrazec ohraniti staro stanje stvari in na

novo oživeti eno samo. nespremenljivo
in večno interpretacijo preteklosti vsako

krat. ko govore o prihodnosti. Podobno

se isti obrazec uveljavlja v govoru o civi-

lni družbi.Masinerija občil in diplomanti
kumrovske sociologije nam namreč vbijajo
v glavo zelo izbrane predstave o tem poja-
vu. Tako`šoobčilaob razpravi o pravici
do splava predstavila zagovomike spla-
va kot civilno družbo.nasprotnike pa
kot zadnc oblastnike (čepravso od oblasti
vsak dan bolj oddaljeni). Zato se o »civi-
lni družbi« govon' le pri projektih, kijih
podpira slovenska devica«. Izrablja pa

jih za destabilizacijo šibkih demokratič-
nih procesov na Slovenskem. Raziskave

javnega mnenja. pq-dvsr-mpa interprrs

Nadaljevanje s strani' 2/

Skupne izjave Mreže za Metelkovo in

izjave posameznih vseljencev (Sqatte-
rjev) pa pričajo.dajih od vsega najmanj
zanima Metelkova, saj so v sporočilih
za javnost posvetili največprostora
rušenjuzakonite mestne oblasti. Ves

medijski hrup pa je pripravljen zato. da

ne bi kdo pogledal v pravo ozadje nasi-

lnega lasminjenja. Zato bi kazalo v priho
dnje strasti umiriti in se pomeniti o

nekaterih temeljnih zadevah.
Nedvomno je sporni del nekdanje
vojašnicena Metelkovi last mesta. Zato
lahko mesto del svoje lastnine odda
mladim ustvarjalcem zgolj v uporabo.
pa še to le na podlagi natančno določe-
nih pravil. 'l`ako imenovana alternativ-
na kultura je pri nas soznačuica za

nekouveneionalno kulturo mladih.
Mladi ustvarjalci in kulturniki pa se

starajo natanko tako hitro kot drugi
pripadniki človeškegarodu. Čepravse

nekateri čili štiridesetletniki iz Mreže
za Metelkovo počutijorosno mlade in
bi z velikim entuziazmom sprejeli bre-
me lastnine. Hkrati s staranjem in

prehajanjem v establishement se za

öLoveut-:o -

sob. \mama

tacije teh raziskav ozivljajo stare sociali-

stične "vrednote-- in povsem samoume-

vno .štejejoskrajue levičarske opredeli-
tve za pozitivni ideal. ki mu je treba

(zlepa ali zgrda) približalipredvsem
mladino. Zato se nam tudi vprašanje
usode nekdanje vojašnicena Metelkovi
in njene zasedbe kaže v drugačni.izrazi-

to spolitiziraui podobi. predvsem pa kot

prezgodaj izstreljena salva v pripravah
na krajevne volitve.

Zasedba nekdanje vojašnicebi imela

največjiučinek.če bi jo akterji izvedli tik

pred občinskimi volitvzuui. Vendar se

nestrpnih alternativcev in mladih

ustvarjalcev. ki želepolastniniti zgradbe
v mestu. ni dalo držati na vrvici. Hkrati

je prišlotudi do javnega negodovanja
manjšegadela kultuniiske (civilne) dniž-
be nad delom ministrstva za kulturo.
zaradi mnogim nerazumljivih osnutkov

zakonov. zaradi jemanja »pridobljenih
pravic«t. i. kultumikom itd. Ne ravno

spodbudni in »novi«kulturni politiki več
kot nenaklonjeni zapisi. članki in pole-
mike so se začeli nedzorovano množiti.

Notranja cenzura v »neodvisnih«obči-
lih je zaradi bralcev pačmorala malce

privzdigniti pokrovko. Vse skupaj pa je
n-'nr|\y'\,'n`11|f\ ç'\,`r`|7|r| .il-.w l,-.l--.

člani Mreže pojavljajo novi rodovi. 'li

se bodo seveda znašli pred zaprtirni
vrati. k* bodo Metelkovo zasedali

krepko -.areli mladeniči.ki jim niti

na kraj pameti ne bo padlo. da bi svojo
lastnino delili ali pa jo celo prepustili
umazanim. zadrogiranim in sploh
odštekanimsmrkavcem. Seveda lahko

o taki različici razmišljamole pogojno,
bolj verjetno bodo (novi) lastniki (ki
se bodo le še spominjali svojih norih

let) dragoceno zemljiščez objekti vred

dobro prodali: nekaj lepih ustvarjalnih
let pa bodo stavbe na Metelkovi spre-

minjali bodisi v pisarne. bodisi v kupe
rusevin.

Predno se sploh lahko začne razpra-
va o oddajanju zgradb nekdanje
vojašnicetako imenovanim alternati-

veem. je treba natanko določiti lastnin-

ska in najemniska (uporabniška)raz-

merja. predvsem pa določiti starostno

mejo. Stvari so jasne. Lastnik je mesto

in mora s svojo lastnino upravljati kar

se da gospodarno. Metelkovi naj bo

zato na voljo več ateljejev za mlade liko-

vne umetnike. in sicer za obdobje največ
petih let po končanem šolanju.
Gledališki prostori naj se po vsakolet-

je organizirala združena »levica« proti
prvemu nekomunističnemukulturnem
ministru vseh časov na Slovenskem. S

pa: , :odnjim odprtjem afere Metelkova
p.- .s a bila vendar dosežena dva name-

na. Pozornost obt'il se je prenesla dru-

gam. (inev. naperjen proti novokompo
nirani socialističnikulturni politiki v Slo

veniji. je bil uspešngmreusmerjenna na-

slov medijsko in. marketinškonajuspeš
neje sataniziranih politikov v novejšislo
venski zgodovini: na predsednika ljubljan-
skega lS Marjana Vidmarja in na ljubljan-
skega županaJožetaStrgarja. Posebej.
ker so začeli ljudje kljub medijski gonji
spoznavati, daje Ljubljana. (kljub bloka-
di opozicij)e postala čistoin varno mesto.

Problem Metelkove, je klasično
vprasanje kulturne politike in je seveda

takoj sprožilopredeljevanje. V tradiciji
samoupravljalske pseudopravne latov-

ščine so solzne borke za »delavske«

pravice in novi učiteljidemokracije
izpeljali vratolomno razlago lastninskih

razmerij in napovedali nov način nacio-

nalizacije in lastninjenja. S svojimi soli-

damostnimi izjavami Mreži za Metelko

vo so se pojavili tudi mestni zombiji. ki

so zaslutili svojo priložnost.

nem natečajuoddajajo tistim mladini

dramskim družinam.ki bodo prijavile
najboljšiprogram, enako bi moralo

veljati tudi za druge dejavnosti. za dela-

vnice za nova občila. za prostore za

koncerte in vaje glasbenikov. za mlade

plesalce. za družabnost.morda za mla-

dinski hotel itd. Natančenpravilnikmora

vsebovati predvsem določilo,kdaj je
treba odstopiti prostor novim rodovom

in kako je treba za lastnino skrbeti.

Približno pet let po končanem študiju
ali po dopolnjenem 301etu nima mladi

ustvarjalec (allernativec ali --a|ternati-

več«) na Metelkovi kaj iskati in mora

prepustiti prostor takrat aktualni alter-

nativi.
h

Za konec pa se vprasanje gospe Sonji
Lokal' in gospodu Cirilu Ribičiču - kako

bi se odzvala. če bi Metelkovo zasedli

mladi v imenu alternativne krščanske

kulture in umetnosti. Saj jih poznamo

preklele klerikalee. kajne? Sicer pa se

mi zdi čudno. da ni še nihče pomisli na

boljšorešitev. Ker so prostori na Me-

telkovi brez najnujnejšilisanitarnih in

drugih prostorov bi bilo mnogo udob-

neje, če bi mladi alternativci zasedli

prostore CK prenoviteljev.
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ZATlRAJ`0.ZATRETlNEMOREJOl
o vojni za slovensko samostojnost so nepremičninenek-

danje JA prešlev roke ministrstva za obrambo. Toda le

v

upnvljanłeèinne, kot nekateri zmotno mislijo, v nje-
govo last. pred dvemi leti so se začela barantanja,
kdo in kaj je upravičendo vojaškenepremičninskepo-

gače,ki so dvignila po mladi državici nemalo prahu. Kot

»varuh« objektov sije seveda levji delež prednostno zagotovila
obramba (pravica starejšegabrata, da si vzame pni?!), vendar

pa za vojašnieona Metelk0vi ni pokazala posebnega apetita.
Aprila lani so tako na ministrstvu za pravosodje in upravo

sprejeli sklep, da se ta razdeli med Mesto in` ministrstvo za

notranje zadeve: prvo dobi tretjino na severnem delu (okrog
5.000 kvadratnih metrov), preostali tretjini pa ministrstvo za

notranje zadeve.

Na nekdanjo vojašnicona

Metelkovi je štartala ljubljan-
ska alternativa že konec 80.

let. Pobuda je bila fonnalno

oblikovana z ustanovitvijo
“Mrežeza Metelkovo septem-
:Špbrą'19901javnostista jo pred-
?ngstayjlaR-_Gibanjeza kulturo

-,-> inínenasiljater Škuc-Fo-

:.-ug-.g'um)qPripraviliso posebno
sbciološko študijoin pilotski
projekt. v katerega se je
vključilavrsta priznanih (al-
ter)kulturnikov, skupin, gi-
banj. pa tudi tistih, ki so na to

pot ustvarjanja šele stopili;
začeli so izdajati revijo M'zin

.in si širiti možnosti za vzpo-
stavitev, ne marginalnega.

'

ampak sodobnega evrop-

skega alterkultumega centra.

Z njim naj bi slovenska pre-
stolnica postala bolj odprta.
svetovljanska. pn'vlačnaza

svoje prebivalce in obisko-
valce. In prav Metelkova bi

bila. že zaradi svoje lege
v središču mesta, za to ide-
alna. _Toda mestne oblasti
- poprej in danes -' so bile za

vrsto pobud in težav alterna-
tivne scene zelo rade na-

glušne.Še več. vedno so jo
`

skušale potiskati na margino
in jo sistematičnozatirati kot

ekscesno. nekultumo. pohu-
šljivoin še kaj- spomnimo se

samo zapletov z Galerijo
kuc. s proston' v Študent-

skem centru in preselitvijo'Č

znanega FV v šišenski (gasil-
ski) dom. dnganja prahu
okrog K4 in kasneje prega-
njanja gayev in lezbijk kot

nove mestne kuge (ukinili so

celo dotacije reviji Revolver).
udaru se ni izognil niti KUD

France Prešeren v Tmovem

Tudi elitniška kultura je

(Foto: Rafael Marn)

SONJA H. VOGRIČ

Za vztrajanje v ruševinah so potrebni vztrajni in (ali) stoič'ni

radn pristavila Svoje - če ne

drugače.z vihanjem nosov.

Strgar-Vidmarjeva oblast
sicer javno ni nikoli nasproto-
vala. da bi Metelkovo dobila
Mreža. ki je zanjo - z izdela-
nim programom - kandidi-
rala med prvimi. Le zvito se

je izmikala ne samo konkret-
nim dog0vorom z Mrežo. arn-

pak sploh srečanjemz nje-
nimi predstavniki. In prav

tega. da se bo namembnost
Metelkove prestižnodoločala
mimo budnih oči javnosti, se

je Mreža že od vsega začetka
bala in na to tudi javno opo-

zarjala. Mestni poslanci so si-

cer marca letos sprejeli sklep,
da se tretjina vojašnice,ki je
pripadla Mestu, nameni kul-
turnim in dmžbenim dejav-
nostim (v sprejetem gradivu
je povsem nedvoumna opre-
delitev za Mrežo). toda

mestna vlada se je doslej že
velikokrat na takšne sklepe
arogantno požvižgala.Tudi

na tega se je. na skrivaj pod-
pisala z obrambnim ministr-'
srvom (junija letos) menjalno
predpogodbo in jo, ko je sep-
tembra počilo.zavihtela na

dan kot dokaz o lastništvu

objektov na Metelk0vi.

Očitno je. da'je imela ozi-

roma ima z Metelkovo pov-
sem svoje načrte. v katerih pa
ñnančno zanemarljivo malo

vredna Mreža nima posebne
vloge. Ceprav tudi ljubljanski
javni tožilec trdi. da je takšna

predpogodba že pogodba in



lastnina, ampak je dogovor-
jeno, da z njimi le upravlja?!

Marjan Vidmar in njegova
vlada (vsaj njen večinski del)
seveda prisegata na svojo

Borut Brumen," lndok center pri Mreži: »V Evropi sta se

razvili dve različici organiziranosti alternativne scene. Prva

je bila Trans Halle Europa, združenjeprojektov iz različnih
'

držav. Trenutno jih je 12, med najbolj znanimi pa je Wuk
Rotte Fabrik iz Zuericha. V to evropsko mreža bi se lahko

vključilatudi naša Mreža, ko bo dokončno formirana, s to

povezavo pa bi dobila tudi določeno denarno pomočzdru-
ženja.Za omenjene projekte je značilnaprecejšnjainstituci-
onalna organiziranost, s tem pa so prerasli tudi svojo os-

novno ideja` Druga oblika organiziranosti, ki jo predstav-
ljata na primer berlinski Mehringhoff in Barcelona, pa se je
institucionalnosti izognila, ostala pri samoorganiziranju _in
pri svojem prvotnem paslanstvu - inkubatorju kulture. Kaj
pa Mreža za Metelkova? Verjetno se bo institucionalizirala,
ker se vsi bojijo samoorganiziranja in s tem nujno paveza-

'nega (samo)fínanciranja.Mislim, da bi bilo najbolje, da se

Mreža instituczbnalizira in ustvarjalcem služi kot servis,
`

ohranile svojo avtonomijo.
medtem ko bi posamezne dejavnosti, ločenepo stavbah,

da je torej Mesto z njenim
podpisom postalo lastnik

(Mrežapa je osumljena kaz-

nivega `dejanja nasilnega
vdora v tuje nepremičnine),
je vendarle močno. vprašljivo
vsaj dvoje: kako je lahko Me-
sto ponudilo obrambi v za-

meno za Metelkova objekte,
ki sploh niso last mesta in,
kar je še pomemnejše- kako
lahko obrambno ministrstvo
daje v last Mestu nepremič-
nine. ki sploh niso njegova

7...'

lastniško pravico in v začetku

septembra so predstavnikom
Mreže prepovedali obiske na

'Metelkovi;
'

v "odgovor na

javno zastavljena vprašanja
Mreže, zakaj je vojašnica
prazna in kdo bo končno do-

nazadnje' (javno) tudi repu-
bliška vlada...

_

Mreža je ponovno oživela,
na Metelkovi se že dobre tn'

tedne vrstijo prireditve. Raz-
delane so tudi že dejavnosti
(in namembnost objektov)
sociokulturnega centra, ki bo

vključevalne samopgnetnike_ .-

in umetniške skupine s šteyil-.ą
`

nih področijustvarjanjayem-,ii
pak tudi različnácming:
gibanja (vključenílľježe-preką
120 skupin in posameznikov),
deloval'pa naj bi tudi kot in-

kubator za nove kulturne in

socializacijske dejavnosti. Iu
naj bi imel svoj prostor tudi
mladinski hotel, ,turistične

agencije, založbe, restavra-

cija z alternativno prehrano.
Zaleta jim ni vzel Odklop
elektrike (po naročilu .Dian-
trija Kovačiča,mestnegase-
kretarja za občo upravo) in
ne odklop vode: prvo naj bi

i
I

1

jim, po odredbi sodišča,za-
-

=

časno vendarle priključili,za

drugo sodni postopek še teče.
Končna usoda tretjine nek-

danje vojašnicetorej še ni do-

.rečena..Kot.še tudišenido-
rečeno,kako se, milo rečeno,
(lahko) špekuliraz nepremič-
ninami bivše jugoslovanske

jo lahko povsem zatrli.«

Rnstko Močnik,sodolog: »Alternativnikulturni centri so,

se začelipojavljati že v 60; letih. Prvega, Paradise, so odprlif
v stari bajti v Amsterdamu. Mestni oblastniki v začetkusicer.

'

skušajotakšnepojave marginalizirati, vendar pa jih potem
začno sprejemati, tolerirati; Tu gre, tudi pri nas, za neko

zgodoviruko logiko. Kljub zatiranju je v Ljubljani vedno_
obstaja! vsaj en altemativni center, v najhujľihčasih tudi
samo kakšenlokal. na primer Sax Pub. In tu vidim logiko,
ki je nad majhnimi konflikti med lokalno oblastjo in alter-
kulturniki. Ti konflikti sicer dajejo vsej zadevi določen
pridih romantike in nujnost, da se ljudje ob tem artikuliraiož
vendar pa je vitalnost te kulture zelo velika, prevelika, da bi

bil objekte, ki propadejo. pa
pridejo v vojašnicestroji za

rušenje.(Kdo je naročil ruše-
nje in- kdo je ruši).uradno še
ni znano, ve se ...) Tupe
:. Anthm di vntnnlrn aha.-

vojske;Njihova lastnicaje to

vedno države in njobt
še najbolj zanimati. kaj _ee
z njeno lastnino dogaja (6e-

pnv je znano. da država:Ili-
ali m MHA'- ni HI. dm"

`



Anti nazi

projektproti
nestrpnostiml Nizozemskemu projektu se

j bodo pridružilitudi slovenski

: ustvarjalci na Metelkovi

V vsakdanjem tivljenju je vedno

I bolj prisotna problematika kseno-

lobije in drugih oblik nestrpnosti
I do drugačnih.Nizozemska AWA

; (Anti War Axction) Foundation

-Simpolon-r je koordinator manife-

1 stacij. ki se dogajajo po vsej Evro-

p
pi med 30. septembrom in IS. ok-

tobrom. S kulturnimi manilcstaci-

, jami izražajoevropski umetniki

l
svoje stališče do vojne in drugih

|
oblik nestrpnosti. Anti unzi je pro-

jekt, s katerim se maniíestacijam

; j pridružujetudi Ljubljana. začel pa

E
l'
l

i

f se bo danes v koprodukciji Strip
! cora in V. S. Vidca v prostorih na

i Metelkovi. Ob 20. uri bo otvoritev

razstave na to temo. nato projekci-
ja dokumentarnega filma Sarajevo.
Sarajevo, ki ga bodo prispevale

7

Obalne galerije. sledil bo nastop
`j glasbenih skupin 2227 in lolita.
'

nato pa bodo na ogled še video

projekti Brisa, Marka Kovačiča in
V. 5. Videa. V okviru projekta
Anti nazi bo v ponedeljek. li. ok-

'

Iobra, ob 20.30 še koncert ljubljan-
`

skih Heavy Les Wanted in franco-

skega benda Rosa cnu.

DELO q'lo- teli-Š'
A'

I

i

SOBOTNI" ?klimajo
Delo, 14. septembra

'

Mraza za Metelkovo bl lahko postala
model

K razpravi o zasedbi prostorov na Metal-
kovi ulici bi rad pristavil svoje mnenje.
Preden to storim, se mi zdi nujno opozoriti
na nekaj dejstev, ki so bila__doslejv razpravi
zanemarjena, a so za razumevanjeproble-
ma bistvena. Torej;

'

)_ -

Mreža za Metelkvaje bila, potem ko je že
lep čas delovala kot neformalno_ždruženje,
uradno ustanovljena 22. decerłrbra1990.

Tokrat so njen cilj - komando'jugoslovan-
ske vojske nadomestiti s kulturno vsebino

-

za svojega sprejeli skoraj vsi (uradni in

neuradni) segmenti slovenske družbe.
S svojim delovanjem je pomembno prispe-
vala k temu, da je leta [991 JLA zares

zapustila Slovenija in da so se nekatera

slovenska mesta razbremenila vojašnic,ki

blokirajo življenjeurbanih središč. Nadzor

nadltemi vojašnicami(ne pa tudi lasmi-

štvq)je prevzelo Ministrstvo za obrambo.

Ta 'nadzor je trajal tako dolgo, dokler niso

bili za posamezne objekte, ki so pripadali
JLA, določeni novi uporabniki.

V razmeroma kratkem času je bilo na dr-

žavni ravni odločeno (po mojem mnenju
napačno,vendar to zdaj ni predmet diskusi-

je), da večjidel kasarne na Metelkovi ulici

pripade MinisLstvu za notranje zadeve,

manjšipa se nameni za kulturne potrebe.
Tu se je začelozapletati, vendar je bila vsa

stvar še vedno v okvirih legalnosti in legi-
timnosti. Mestni možje,ki menijo, da je
kasarna last mesta Ljubljana, so se namreč

postavili na stališče,da mesta ne potrebuje
nobenega prostora za urbano kulturo.

O tem lahko z gotovostjo sklepam iz dej-
stva, da Mreže za Metelkova nikoli niso

imeli za sogovrnika, ampak so se nanjo
obrača/i le posredno, in ji tudi niso predla-
gali kake nadomestne lokacije za njeno de-

javnost. Možna je bila le javna polemika
o namembnosti teh prostorov. Prav na stra-

neh Sobotne priloge Dela je leta 1992 tekla

polemika med predstavniki »kapitalskega
lobijaa, prebivalci mestnega predela. kjer je
kasarna, in drugimi možnimi uporabniki
prostorov. Polemika je bila sklenjena na

javni diskthiji v KUD France Prešeren,
kjer so sodelovale vse zainteresirane strani

(stanovalci o'wra, potencialni uporabni-
ki, predstavniki Mreže za Metelkova in

zainteresirani predstavniki strokovne jav-
nosti - arhitekti, urbanisti, sociologi), in

sicer s sklepom, da mesto potrebuje dejavno-
sti, ki so zastopane v Mreži za Metelkova, in

da je predlagana lokacija primernih?te

dejavnosti.

Tu pa se začne tisti del zgodbe, ki je z legal-
u nega stališča najmanj vprašljiv,s stališča

legitimnosti postopkov mestnih uradnikov

pa nesprejemljiv. Najprej je vse potihnilo.
ko pa_ je minilo dovolj časa in so mestni

možjeocenili, da se je vsa stvar že polegla,
so začeli rustiti tisti del kasarne, ki je bil

namenjen kulturnim dejavnostim. Kdo je
rušil in v kakšne namene, se .ševedno ne

ve, eno pa je zanesljivo: mestna vlada opra-
vičujeto dejanje z argumentom lastništva.
ln tem je jedro problema! V demokratičnih
družbah vladar ne pomeni istega kot last-

nik. Tudi če je ntesto Ljuble zara lastnik
te kasarne (in ven'etno je tako -

pa ne zato,
ker so jo odkupili od Ministrstva za obram-

bo, kot sem slišal na TV, ampak zato, ker

jo je pred kakim stoletjem mesto Ljubljana
zgradila iz denarja svojih davokoplačeval-
cev), to nepomeni, daje njen lastnik trenut-

ni vladar, ampak da so njeni lastniki prebi-
valci tega mesta. Kot absolutni vladarji so

se obnašali politiki v socializma, v demo-

kraciji pa se odločitev o tem, kaj se bo

počelav stvarmi javnega pomena` odloča
v demokratičnem postopku, vlada pa ima

vlogo izvrševalcasklenjene odločitve. Ce
takšna diskusija ni bila mogočav mestnem

parlamentu, potem se je pačtreba opreti na

druge demokratičnepoti za doseganje odlo-
čitve. V tem primeru na odločitev Ministr-

stva za pravosodje in upravo, ki je nameni-

lo te prostore kulturi, in na odločitev,ki je
bila doseženav javni razpravi, da dejavno-
sti, ki jih združujeMreža za Metelkova,
izpolnjujejo kulturne potrebe mesta. S tako

vsebino sta soglašalatudi Ministrsvo za

kultura in Ministrsvo za obrambo Republi-
ke Slovenije.

Mestni vladi ne bom razlagal, kakšne kon-

sekvence bi morala potegniti iz dejstva, da

je Ljubljančaneprisilila k temu, da so z last-

nimi telesi in dejavnostjo pred njo prisiljeni
braniti demokratično odločitev. ' sekakor

pa imam od nje pravico zahtevaliodgovor
na vprašanje:Komu, če ne sebi, je teh nekaj
uradnikov mesta Ljubljana, ki se sklicujejo
na lastnino, mislila podariti ali prodati na-

šo last? In kdo bo pobral dobiček.

SašoGaulić, Ljubljana
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VSEM KULTURNIH REDAK-
CUAM IN ODDELKOM
DNEVNIH OBJAVl

Spoštovani.
pošiljamovam program Mreže za

MetelkOvo za naslednji teden in

vas prosim, da ga uvrstile v vaš

redni kulturni spored ter v obve-

stila. Zahvaljujemo se vam za va-

lovanje in vas pozdrav-
ljamo,

Nataša Serec.
PR MZM

SOBOTA. 9. 10. 1993
Soros Center za sodobne umetno-

sti - razstava (An klub)
17.00: OBALNE GALERIJE IZ

PIRANA bodo predstavile video

Sarajevo, Sarajevo. Sarajevo (Art
klub)
20.00: ANTl-NAZJ FESTIVAL:
razla" (B. Račič. Kako an.

Mizz, Strip core),_y5deo-Sanjevo,
ra GVO.

20.40: KONCERT SKUPINE
2227

21.30: KONCERT SKUPINE
LOLlTA (Gala dvorana)
22.00: VS video: Mare Kovačič

- Bris (Art klub)
1001 noč: dr. Lev

Zaopremosoben gostesezah'-
*valjmemostarinunicí'ľiziamLa-

pisin Alenki Ogrin.

'NFD- A 0.10.1993
"11'le:BIO lTR
Soros center za sodobne umetno-

sti - ranlava (Art klub)
17.00; __

galerije-- video-
.

mika”Sarajevo, . . . (Art

20.00: (Imel zero vüeoprojek-
dia: Elm preseneüm'

'

Art klub
21.00; Komen le: CA)-
PONESHIAJK 11110 (čelo,vi-

na, viola Gala dvorana

tenorist: Arija za Metelkova
Za pomočse zahvaljujemo resta-

-

ure operni
'

vraciji Okann' in iz Bleda. _'

PO
'

.

ŠROSCENTER ;
UMEFNOSTI

, . .

SODOBNE

(SCCA)
V okviru

.. dejavnosti
- Ljubljana bosta od 7. do 12.
oktobra v prostorih na Metelkavi
predstavljena dva projekta:

- zvočni objekt ameriške kon-

ceptualnc umetniee Kristine Op-
penhe'un

-

akcija Lelak
To akdjo in razstavo Evropejec
bosta vponedeljek 11. 10. 93, ob
12. un predstavila Eva Maria
Stadler (aner Kunstverein) in

Peter Pakesch (P. P. Galerie, Du-

naj), hkrati pa bo tudi okrogla
miza na temo Umetnost - vojna.
SCCA - razstava (Art klub)
17.00: OBALNE GALERIJE
-

wdeoprojekdja Sarajevo,...
(Art klub)
18.00: MAKEDONSKO KUl/
TURNO DRUŠTVO SE PRED-
STAV] z razstavo slikarja Atana-

:w
Todorüe (Pelaki. 1.

19.00: AVTORSKI VIDEO
PROGRAM GRZINIC a ŠMID
v sodelovanju z inlormaeijskim
centrom Moderne galerije v Ljub-
ljam (Labirint,Ženska,ki neneh-

govon sestre. Sejalee. Bi-no
, Tri

lokacija (Art klub

20.00:2DCI'EABELA KNJI-

20.30: ANTI - NAZl KON-
CERT skupine Heavy les wanted

(Artna00! N - Marina

Zalivali le Gasilski enoti
občine na pomoč.

SCCA
5

nadst. .

ľšľł?3-/0-9'z SRD/dmC*-
)910, 14. šeptembra
Neža za Metelkova bl lahko postala

model

K razpravi o zasedbi prostorov na Metal-
kovi ulici bi rad pristavil svoje mnenje.
Preden to starim, se mi zdi nujno opozoriti
na nekaj dejstev, ki so bila doslej v razpravi
zanemarjena, a so za razumevanje proble-
ma bistvena. Torej:

Mreža za Metelkova je bila, potem ko je že

lep čas delovala kot neformaan združenje,
uradna ustanovljena 22. decembra 1990.

Tokratso njen cilj - komando jugoslovan-
ske vojske nadomestiti s kulturno vsebino

-

za svojega sprejeli skoraj vsi (uradni in

neuradni) segmenti slovenske družbe.
S svojim delovanjem je pomembno prispe-
vala k temu, da je leta 1991 JLA zares

zapustila Slovenija in da so se nekatera

slovenska mesta razbremenila -vojasnią'ki

blokirajo življenjeurbanih središč.Nadzor
nad temi vojašnicami(ne pa tudi lastni-

štvo)je prevzelo Ministrstvo za obrambo.
Ta nadzor je trajal tako dolgo, dokler niso

bili za posamezne objekte, ki so pripadali
JLA, določeni novi uporabniki.

V razmeroma kratkem času je bila na dr-

z'avni ravni odločeno (po mojem mnenju
napačna,vendar to zdaj ni predmet diskusi-

je), da večjidel kasarne na Metelkovi ulici
_

pripade Ministstvu za`
manjšipa se nameni za potrebe..
`üTu se'jelzačelozapleten",vendar_je bila vsa'
"j-{stvarše vedno v .okvirihle'galnostiin legi-
Štimaosti. Mestni možje,ki menijo, da je

kasarna last mesta Ljubljana,.sqse namreč

postavili na stališče,da mestone potrebuje
nobenega_ prostora za .urbano :.kulturo.
O tem lahko z gotovostjo .sklepam ìz dei-
stva, da Mreže za Metelkova nikoli niso

imeli za sogovrnika, ampak so se nanjo
obračali le posredno, in ji tudi niso predla-
gali kake nadomestne lokacije za njeno de-

javnost. Možna je bila le javna polemika
a namembnosti teh prostorov. Prav na stra-

neh Sobotne priloge Dela je leta 1992 tekla

polemika med predstavniki »kapitalskega
labija«,prebivalci mestnega predela, kjer je
kasarna, in drugimi možnimi uporabniki
prostorov. Polemika je bila sklenjena na

javni diskusiji v KUD France Prešeren,
kjer so sodelovale vse zainteresirane strani

(stanovalci Tabora, potencialni uporabni-
ki, predstavniki Mreže za Metelkova in

zainteresirani predstavniki strokovne jav-
nosti' -' arhiteer urbanisti- sociologt), in

sicer s sklepom, da mesto potrebuje dejavno-
sti, ki so Zastopane 'vľMreB:a Metelkovo,'üt'
da je predlagala lokacija u'te

dejavnost' ~
' ' *

Tu pa se začne tisti del zgodbe, kije z legal-
nega stališča najmanj vprašljiv,s stališča
legitimnasti postopkov mestnih uradnikov

pa nesprejemljiv. Najprej je vse potihnila,
ka pa je minilo dovolj časa in so mestni

možjeocenili, da se je vsa stvar že polegla,
so začeli rus'titi tisti del kasarne, ki je bil

namenjen kulturnim dejavnostim. Kdo ji
rusi! in v kaksne namene, se še vedno 'It

ve, eno pa je zanesljivo: mestna vlada opra-

vičajeto .dejanje z argumentom _lasmil'tva
Intern- ', Jedro problemąlz'lćdçíñbglsľaüčñü` `

vladar ne ponigiiiistegakot-last-
v'-.

te kasarne
ker so jo odkupil: od Ministrstva

u rav
' '

`

la te prostore kulturi, :znaobdtlbk'eitgsm/:ľj-biladoseženav javni razpravi, da dejavndesti, ki_jthzdruz'ujeMreža za Metelkav
-

izpolnjujejokulturne potrebe mesta S tako'vsebino sta saglas'ala tudi Ministrsvoz:kultura in M'
-

ke `Sval/(mia:nistrsvoza obrambo Republi_

Mestni vladi ne bom razla al

sekvencebi morala pategngiti'izk(31,25::0:2;
je_Ljubljančaneprisilila k temu, da so z last-nirru teles:in dejavnostjopred njo prisil 'eni
branitidemokratičnoodločitev.Vsekakor
pa imam od nje pravico zahtevati odgovorna vprašanje:Komu, če ne sebi, je teh nekajuradnikovmesta Ljubljana, ki se sklicu/ejana lastnina, mislila podariti ali prodati na-sa last? In kdo bo pobral dobiček.
SašoGazdić,Ljubljana

nik' M Čejemet'ľoLjubljana zareslastn
'v

(m "WWW/`e z“ko -

panezata .'

`
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MREŽA ZA METELKOVO

Projektmladih proti
nacionalistićninorosti

LjUBLjANA - Sinoci se

je na Metelkovi z otvoritvi-

jo razstave vec avtorjev na

temo druzbene represije
mcol multimedijski projekt
Anti naci. Na ogled so gra-
fiti skupine Strip core,

skulpture Mizza, slike
Marka Kovacica in foto-

grafska razstava Borisa Ba-

ciCa. V sklopu projekta vr-

tijo tudi video Sarajevo,
Sarajevo. ki so ga prispeva-
le Obalne galerije iz Pirana

in prikazuje zivljenje urne-

tnikov v obleganem Saraje
vu. Prireditev se je vCeraj
zaradi nastopa glasbenih
skupin 2227, Lolite in vi-

deoprojekcije z naslovom

No MorreHeroes Any More

2513054401,

DNEVlJilL M 4 O

40-

zavlekla pozno v noc. na-

daljevala pa se bo v pone-

deljek z nastopom glasbe-
ne skupine Heavy les

wanted.

Projekt Anti nací na Me-

telkovi je le ena od maniie

stacij proti nacizmu. nacio-

nalizmu in vsakrSni (lru-

zbeni represiji, ki se od

konca septembra do srede

oktobra dogajajo v vec

evropskih mestih s sku-

pnim naslovom Stop the

Madness. Koordinator

evropske akcije je nizo-

zemske ibndacija Anti War

Action. organizatorja slo-

venskega projokta pa sta

skupina Strip core in V. S.

ViOdeoizLjubljane. (E. R.)
/1

Novo o

v'..- .hair-x.. saJ I Im'

sVprostorihbivševojašnicena Metelkovi delujeS orosov center za sodobne umetnosti

0 za slovensko umetnost
S pomočjocentra se bodo slovenski umetnišia'projekti'lažjevključevaliv mednarodno mrežo

LJUBLJANA, 11. - Konec minulega tedna so v prostorih
bivše vojašnicena Metelkovi odprli Sorosov center za sodobne

umetnosti. slovenski člen v verigi, s katero je George Soros

povezal dežele srednje in vzhodne Evrope. Ljubljanski cen-

ter se tako pridružujecentrom v Bratislavi, Pragi, Bukarešti,
Rigi. Talinu, Vilniusu, Varšavi. Kijevu, Moskvi, Petersliurgu
in Zagrebu. Njihov osnovni namen je spodbujati umetniško
produkcijo ter jo vključevativ mednarodni umetniški sistem.
Centri pripravljajo razstave, posredujejo dokumentacijo in in-

formacije o umetniški produkciji ter mednarodnih štipendijah,
poleg tega pa tudi soñnanclrajoumetniške projekte.

Zgodba o nastanku mreže
centrov za sodobne umetnosti

je pravzaprav zgodba o uspe-
šncm povezovanju poslovnega
sveta z umetniškim.George So-

ros, eden najuspešnejšihfinan-
čnikov in investitorjev na svetu,
je Madžar,ki je leta 1947 emi-

griá]v Veliko Britanijo, se za-

tem preselil v'New York in tam

`ustanovilQuantum Fund, enega
najuspešnejšihsvetovnih inve-

sticijskih skladov, ki je postal
vir financiranja Sorosove fon-

dacijo. Za podpiranje boja za

človekom:pravice v Južni Afri-
ki in predvsem za pomočpri
odpiranju Vzhodne Evrope je
domiseini poslomežprejel kar

nekaj častnih priznanj in dok-
toratov. Leta |985 je v Budim-

pcštiustanovil srcdiščcbodočih
centrov za sodobne umetnosti;
v četrtek smo člani omenjene

mreže postali tudi Slevcnci.

Med dejavnosti ljubljanskega
centra sodijo predvsem: podpi-
ranje slovenske likovne ume-

tnosti (finančna,materialna, or-

ganizacijska podpora, za katero
bodo javni razpisi objavljeni v

dnevnem časopisju),razne raz-

stave in akcije, video, računalni-
ška in fotografska dokumenta-

cija o likovni umetnosti (vsako
leto bodo pripravili obsežno do-

kumentacijo o petih slovenskih

umetnikih), programi izmenjav
in izobraževalni programi, sve-

tovanje in informacije 0 medna-

rodnih štipendijahin kulturnem

dogajanju, poslovanje knjižnice
centra in posredovanje publika-
cij mednarodne mreže SCCA.

Direktorica ljubljanskega centra

je postala Lilijana Stcpančič.
njena pomočnicaje Barbara

Borčič, koordinatorka progra-

mov pa Helena Pivec.

V prostorih na Metelk0vi te

dni predstavljajo prve projek-
te nomnastalega centra: zvočni

objekt ameriške konceptualnc
umetnice Kristino Oppcnheim
ter akcijo Letak in razstavo

Evropejci v sodelovanju z gra-
ško Steirischer llerbst 93. V

okviru akcije Letak je graški
Kunstvercin pozval umetnike in

kulturne ustvarjalce (Slovence
zastopata Marko Kovačič in

skupina Irwin), naj oblikujejo
čmo-bel letak v velikosti pisem-
skega papirja in z njim izrazijo

svoje stališče do sprememb v

vzhodni Evropi, predvsem do

vojne in pretrganega pretoka in-

formacij na območjubivše Ju-

goslavije. Več o akciji Letak

bosta v Art Klubu na Metel-

kovi povedala iniciatorja ideje,
Eva Maria Stadler iz graškega
Kunstvcreina in dunajski gale-
n'st Peter Pakesch. Ob tej pri-
ložnosti so na Metelkovo pova-
bili tudi več umetnikov in te-

oretikov, ki bodo sodelovali na

okrogli mizi na temo Umetnost
' `mina- PETRA POGOREVC
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( JMHEŽlNAJ VAS METELKOVA!
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Ponedeljek; 19.00 - avtorskl videoprogram
Gržlnlč a Šmld,20.00 - llteraml večerMag-
nus/Roza klub Coteau bela knjiga, 20.30 - Anti-

nazl koncert Heavy les wanted. V okviru 1001

noči- Marina Gržinič.
Torek: 17.00 - video Sarajevo... ln Študentska

skupina Klnetlkon s predstavo O Blbl, ki je ne-

nehno rasla. 19.30 - gledališkilestival na videu

(E. Miller. Hamlet). 20.00 - predstava Gledallščo,
kl prihaja. 1001 noč - Olga Kacjan.

Sreda: 16.00 - otvoritev razstave slkarske šola

Zmaga Modlca, 17.00 - video Sarajevo... 19.30

~ video (E. Miler. Ela), 20.00 - predavanjas prepi-
rom in spravo (samo za ženske).20.30 - 'Th'wel

Zero: film Balkanski špljon,1001 noc u-:nitnj
Ru cl.

etrtek: 11.00 - oddaja vžjvo (RadioŠtudent),
17.00 - GledalščoPapllu, Kozlovska sodba.

19.30 - video (E. Miller_ Traumsplel), 20.00 -

večerpoezije (samo za žemke),20.30 - lilm Ma-

tonci tečejočastnl krog. 1001 noč - Lela B.

.ijatin
Petek: 19.00 - nastop plesne skupine Anuba,

19.15 - plesni studio lntakt. 20.00 - Birthday
show žur in film Mojster ln Margareta.21.00 -

Podjetje za proizvodnjo llkclje, Carovnlkov žl-

roskop_ 2 del modnega spektakla. razstava toto-

grañjDamjana Jennančlča in literarnl večer,
1001 noč -Mateja KožuhNovak.

*"ašs*A~-v.r'?žeT E 0 's N

3/me začetekna-I'Š
atelje'ia'nke'Detekozor dzgodovinislovenske

'-: televizije'rrvs'1.20.1o);.

-

`

IMV sili: otvoriteviazstave del portugal-
”

skegaarhitekta'EduamSoro de Moure (ga-

'I'OIIEIL :Vrhunec QetMZMMarko Hren
'

navprašanje rakaerdr.

HribarravnatvmemMrezezaMetela
_ _ _(20:00.klub Penatij.
tdiodvsilr.plranskoprlmnlščebodo stla-

čiliv-Mestnogalen'joPiran,vendarvminiaturki.

ľ'r

Vtolažbovas zato čakavožnjaz ladjoLaho. V

naravnivelikosti!
'

'MananeLFlazstavaiotogralij Diega A.

v: KlubuB 51 'na Gerbičevi.
'

Maslcapromessa: Ero: namenom v Hali
ivoli (20.00).Verjetnorazprodano.
Š SREDA. Vrhuaeąnogometnatekma Slo-

.1

g

; :J _ČETRTEK.Vrhunec:Razstava največje-

ąvenljaaMakeitbnija.(Kranj.Stadion stanka-
Mrakaiją.

'

.

ga slovenskegamodnega fotografaJani/a
Štravsa(Modernagalerija).

.-
A

PETEK. Coctait Koncert Električnega

'r

FI

'1

orgazma v MKC Koper.
SOBOTA. Vrhunec; Jazzisti Gonzan

Rabalcaba Cuban Group.kvartet. ki bo nav-

dušilužitkarje.(CD,20.30}
. _.,çgllzhoqvsili:Revijapihalnihorkestrov ljubljan-

giegije'in novim časomprirejenírepertoarji!
špaueklborcvx

Dan za kino (Sommersby).

cooltivator 4110. MLADINA

ŠMean-"I NA_ 2 A M E'_'Iv'y-E`.L"o-..v 0._

1001 noč Iorck: Ali H. Žerdinv vlogi herezad Prisotnim"
i

"' '

I

,
n _ _ __

. je razlozr. konce te novma -

skega nogometa, jih podprl z dokazi,ki se jun reče boleče izkušnjein brazgorirłie,rer opozro-ni na vse vCCje vmešavanjepolitičnihstrukrur v notranje zadeve tega grobega športa.
'r

\x

no c : je, psihoterapcr , psihra er in srucr-

dolog.V .moji predstavitvi naj nam bi predstavil duševno podobo Metelkove, pa je ni, ker

pravi, da razmere premalo pozna in jih nasploh s remlja samo od zunaj. Poudaril paje, da
na dogajanje gleda z naklonjenosth in spomini. gianimorajo biti bolj agresivni, torej vsak

trenutekopozarjati nase z dobro predsta vl/'eno vsebino. Za konec še vprašanjepodpornega
clana mreže:je bil večer podoben sekti, ki si želipotrditve svojega stališča?

1:.
"

., .

`

*.V

:aL-.b -.daugh'

.4

1001 noč,petek: Roman Brilej in Srečko Meh sta z orgliCami in violina podprla dokumen-
tarec Iča Vidmarja o Robertu Johnsonu. Ičo je ostal in zaigral, Romanje ostal in prespal,
Srečko paje odšel.



Spuščanjemegle, 41-40-

ampak slovenske Delo

Spoštovanimestni možje
Očitate nam. da zlorab/jama

pojem kultura, in pravite nam.

da smo nekulturni. V teh krajih
je potreben samo majhen pre-
skok in nekultura postane sino-

nim za printitivnost, Balkan in za

[Ujü: Ti pa. kot je znano vsake-

mu strumnemu Slovencu in Slu-

venki. smrdijo. Iažejoin kradejo.
In kaj drugega naj bi potlej tava-

Iu pu) Metelkovi. navsezadnje jo.
kot pra vite. vodijo ljudje brez dr-

žavljanstva.torej tujci? Toda. tu-

di (2: so tchi med nami. jih ver-

jetno nihče. ki tukaj dela in

':stľarja.niti ni .-ľzil.kajti kse-

not'obic'nosl je občutek, ki ga na

Metelkovi ne poznamo.
Prav tako je Metelkova odprt

prostor za vse, ki želijodelati, in

je vedno. kot je mestni gospodi
najbrz znana, pripravljena na di-

alog. Ampak veliko lažjeje okoli

sebe širiti meglo, ki preprečivpo-

gled in preverjanje odgovornosti
pisarn na Magistratu - kajti go-
spodje še vedno niso pojasnili.
kateri hudobni škratjev začetku
septembra razbijal in se znesel

nad tremi stavbami na Metelko-

vi. ki jih je varovala od mesta

plaćes'anavarnostna služba. Ga-

spadie se kar naprej sklicujcja na

mestno lastnina. doslej pa še niso

pokazali (vsaj kar zadeva Metel-

kova). da so dobri in zaupanja
vredni gospodarji mestnega pre-
moženja.

Glelde kulture pa tole: kdo so

tisti, ki že skoraj dve leti delajo
brez nadzora skupščine.ki prete-
paja navinarje. v sumljivih oko-

liščinah rusija hiše na Vilharjcvi
in na Aškerčevi. .. In tako na-

prej, seznam je dolg in lahko bi.
bil dolgočasen.Razumljivo je. da

dialog (ki presega pisemca v čas-

nikih) med Mreža u' Metelkova
in Vami ni mogoč,kajti zakulis-
no delovanje je edina zagotovilo
vašegaobstoja.

NINA KOZINC,
Mreža za Metelkova

v 1
O

CaSI se spre- !
- o - 41.40.

mlnjaJO SLOVEMEO

Odgovor dr. Cirilu Ríbičíču
in poslancem, ki podpirajo
Mreža za Metelkova

Tisti hip. ko komunisti ni-

majo v rokah vse oblasti, zać-
no z »nezaslisanim terorjem
oblastnikov«. Žev stari Jugo- :

slaviji, med obema svetovni-

ma vojnama, se jim je godila
nezaslišana ktivica in teror,
kadar so propagirali revolucijo
in prevzem oblasti. Po ječah
in temnicah so veselo študira-
li marksistično literaturo. se

sli delavske in podobne uni-

verze ter pisali revolucionar-

no propagando in poezijo.
Ko pa so prišlido oblasti,

kar so si tako želeli,njihove
žrtve niso uspele prebrati več
kot lastnega priznanja in obtož-
nice. Še teh nekaj srečnikov
ni bilo veliko. Po gozdovih med

koreninami leže kosti, katerih
lastniki niso nikoli izvedeli.
Česa so krivi.

Zdaj je spet nastopil čas. ko

se dogaja »nezaslišan teror«,
če skupini mladeničev,ki se

vselijo v tuje stanovanje, odklo-

piŠelektriko in zaprešvodo.

Zdaj je spet čas, ko bo treba

prevzeti vso oblast in zatneti

ostanke »staregarežima«.Kaj-
ne, gospod Ribičič,časise spre~

minjajo, spomini pa bledüo?
Edo Gregorič



lJUBLJANA / SEJA IZVRSNEGA SVETA

Ševeliko
MMO. Ilcpvblílćą

problemov
MZM izgub/'lo podporo

LJUBLJANA - lZ\'ľSni
svet ; \2...,s _'ine mesta Lju-
bljana se je na svoji seji po-
.svetil predvsem problemati-
ki notranjega mestnega ces-

tnega ohm, razpravljalje o

dolocítvicen na odlagalism
Barje, privatizaciji stanovanj
v mestu Ljubljanater o aktu-

alni Mrezi za Metelkovo.

_
Gradnja ustreznega ces-

tnega omrezja je ena temelj-
nih Sostavin urejanja prome-
tu v mestu. Zato se je mesto

Ljubljana odlocilo. da vrne

stari del mesta od Kongre-
snega trga Cez Tromostovje
do Kopitarjeve ceste spet pe-
smm in kolesarjem. Da bi ta

arhitekturni biser ohranili

pred motornim prometom.
bodo morali najprej zagoto-
\'ítl hiter pretok vse vecjega
srcxdla vozil okoli ozjega sre-

disca mesta. zlasti v smeri

SZ-IV. Mesto Ljubljana je
mestnemu sekretariatu za

komunalo. promet in zveze

nalozrlo. da pospesi pripra-
ve za dograditev mestnega

notranjega obroCa (povezava
Roske in Njegoseve ceste) in

ureditev jumega dela mesta.

Kolicine nenevarnih po-
sebnih odpadkov. ki so jih v

letosnjem letu odlozili na

odlagalisar komunalnih 0d-

padkov Barje. predstavljajo
21? 55 odstotkov, komunalni

pa 45 odstotkov. Prehitra za-

polnitev deponijskega pro-
stora je zahtevala gradnjo
tretjega polja. zato je mestni

sekretariat za komunalo pre

dlagal. da je treba bolj obre-

meniti uporabnikaodlagali-
sca. Predlagal je visje ceno.

se posebej za tiste. ki v 5th-

kturi odpadkov, za katere

deponija ni bila zgrajena.
predstavljajo najvecji delez

(nenevarni odpadki).
Oktobra letos se bo izte-

kel dveletni rok za nakup
stanovanj pod zelo ugodni-
rni pogoji. Do 30. 9. je bilo
na mestnem sekreteriatu za

gospodarstvovlozrenih 3816

zahtevkov za nakup stano-

vanja (od tega 65 kadrovskih

stanovanj). skupno pa je bilo

podpisanih 3571 kupopro-
dajnih pogodb.Predstavniki

sekretariata so povedali. da

zaradi blizajocega se izteka

roka v prihodnjih dneh pri-
cakujejo povecano prodajo
in zanimanje obrnnov.

Marjan Vidmar, predse-
dnik Skupscine mesta Lju-
bljana, je glede aktualnega
dogajanja na Metelkovi po-
vedal, da je [5 mesta sklenil

prostore nekdanje vojasrrice
oddati v najem za doloCen

Cas. Uporabljale jih bodo

lahko skupine ali posarne-
ki se ukvarjajo s kul-

turno dejavnostjo. kar pa bi

za Mrezo za Metelkovo, po

njegovih besedah. tezko re

kli. Kandidati bodo morali

predložitiza Ljubljano spre

jemljivprogram in zagotovi-
ti. da prevzamejo ñnancno
obvemost usposobitve obje-
ktov. Predstavniki Mmzu za

Metelkovo so z nasilnim

vdorom storili kaznivo deja-
nje in tako izgubili legitimi-
teto nad pokroviteljstvom
kulturnih' dejavnosti. zato je
mraza tudi izgubilakala'srro-

koli podporo mesta Ljublja-
ne, je zakljucilVidmar.

Margareta jan:
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Mreží za Metelkovo ni bilo

nič obljubljeno!
ob Biserka Kamoia

ljubljana - Mestna skupščina
Ljubljane je na svoji zadnji seji
marca 1993 sprejela gradivo o

uporabi zemljiščin objektov
nekdanje jugoslovanske arma-

de v Ljubljani, po trditvah pred-
stavnikov Mreže za Metelkovo

pa naj bi poslanci sprejeli tudi

sklepe o podelitvi prostorov
Mreži za Metelkovo. Koliko so

trditve predstavnikov Mreže,da

mesto ni izpolnilo danih obljub,
resnične,in zaradi česar naj bi

bili prisiljeni v nasilno vselitev v

prazne objekte, se lahko pre-

pričamo na podlagi gradiva
skupščinemesta Ljubljana.

Objekti nekdanje vojašnicena

Metelkovi so po osamosvojitvi
Slovenije na podlagi sklepa vla-

de prešliv roke ministrstva za

obrambo in ministrstva za no-

tranje zadeve. Po dogovoru med

ministrstvoma sta bili ministr-

stvu za notranje zadeve leta 1992

dodeljenih dve tretjini vojašnice,
ostali del paje na podlagi menjal-
ne predpogodbe prevzelo v upo-
rabo mesto ljubljanajulija 1993.

Menjalna pogodba med mestom

in ministrstvom za obrambo bo

sklenjena. ko bo ministrstvo za
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obrambo uredilo zemljiškoknjižni
vpis in bo na podlagi zemljiško-
knjižnegapredloga vpisana pra
vica uporabe nepremičninna

mesto Ljubljana.
Pri kratkoročniuporabi objek-

tov na območjuMetelkove na-

merava izvršni svet mesta Ljul}
ljane uresničiti sklepe, ki so bili

sprejeti na seji mestne skupščine,
iz njih pa je raZVidno, da bodo
lahko objekte uporabljali vsi in-

teresenti, ki bodo predložiliustre

zen program in bodo ñnančno

sposobni vzdrževati dodeljene
stavbe. Služba za mesmo lastni-

noje doslej prejela prek 70 različ-
nih vlog, ki pa za zdaj niso bile

obravnavane, sajje praktičnovse

lokacije bivše JLA zadržalaRe~

publika Slovenija za svoje pou-e-
be. Nekaj vlog se nanaša tudi za

območjeMetelkove; poleg Mre~
že za Metelkovo, ki prosi za

dodelitev prostorov za altematív-
no kulturo, so se med interesen-
u' znašli tudi Srednja glasbena
šola.podjetje [MOS lnženin'ng.
Mestni zavod za informatiko.
Mestno gledališčeLjubljansko,
Slovensko narodno gledališče.
Karitas, Zgodovinski arhiv...

Vseh vlog za dodelitev prosto
rov na Metelkovi je tako 25. Pro-

store zaradi nasilne vselitve za-

seda le Mreža za Metelkovo, kar

seveda pomeni, da se lahko vsi

drugi interesenti obn'šejopod
nosom.

in velikih narod/h sveta ludi za-

radi tega je izredno pomembno
dati ku/IurI in umetnosti pravo
težoin jima zagotoviti potrebne
In 'ustrezne materialne pogoje na

primerni ravni. Pri tem pa mora-
ta tudi kultura in umetnost poz-
nati pravo mero in razumne okvi-
re. sicer iznic'ujela svoje lastne
vrednote.

Netreznost, ki jo je demonstri-
ral tisti del kulture in umetnosti.
kije zaobjet v Mrcži za Metelko-

v_o,je nepojmljivo in nesprejem-
ljivo dejanje. s čimer ta negira
sama sebe. Umestno in prav bi
bilo, da bi svoje prostorske po-
trebe in željepredstavila vladi in

javnosti. Nevzdržno pa je. da si
je sama določila prostore bivše
vojašnicena Metelkovi in se jih
polastila.

jNarobesvet tostran

Alp 417.40. Deto
_Rcsje, da je človek duhovno

bitje, a je kljub temu toliko nc-

trezen, da je obseden z nenasitno
slo po materin/nosti. ki ga vse

močnejein vse globlje poneum-
Ija. Zal gornje izrazito velja za

sedanji evlorični Čas zgrešenega
In :tveganega sploćnegapogon::
za pridobitnišli'om.ki ne pozna
več meje.

Za potrebe Mreže za Metelko-

vo so primerne tudi druge lokaci-

je. medtem ko za določene speci-
fičnepotrebe pre:.tolt)iee lokate
I'll na izbiro. Lokacija na Metel-
kovt ima izjemno vrednost in je
kot taka prepotrebna za potrebe

Podatek. da je mednarodni po- mam/"icc-
lctni festival v Ljubljani v mesecu
In pol. kolikor je trajal. obiskalo
lc l.2000 ljudi, medtem ko je
obrtni sejem v Celju v desetih
dneh obiskan 240. 000 obiskoval-
cev. je verna in resna podoba
slovenskega naroda.

Pri tem je nerazumljivo in ne-

sprejemljivo, da se Ministrstvo za
kulturo vede, kot da je stanovska

organizacija in ne državna insti-
tueija. odgovorna za vodenje kul-
turne politike na državi ravni. ki
mora upoštevatikompleks-nost

Za majhen narod je nujno po-
držal/nm 'mercsov'

trcbna visoka kultura. da bi lah-
- Mcstne oblasti na' M 2'ko b" 'azpoznaven ob stavi/enih

J 'c ' 2”

Metelkova zagotovijo druge

ustrezne [TŠ/(VC. lw aeijo na Me-
telkovi [lit je treh.: obravnavati
\ pravim čutonr lll jim določiti
pravo namembnost. upoštevaje
nujne potrebe mesta kot prestol-
niee, ki danes nudi reven videz

prestolniškegumesľu.

GERMA N LA MO vSEK.

Lipis. d. d.. !

Goljarjeva [2.
'

Ljubljana
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Županpremog, predsednikpa frak
Ne samo Amerikanci. zdaj imamo tudi mi

združbo vojnih veteranov; ljudi, ki so bili
- v nasprotju z vami - v pravem trenutku na

pravem mestu. Ali kot je rekel prvi med ena-

kimi Janez Janša: Šenikoli ni bilo toliko ljudi
dolžnih tako malo ljudem. Citiral je Winstona

Chruchilla, ki si je po teh besedah prižgal
cigaro. In ta zadnja desetdnevna vojna ni tra-

jala samo deset dni, ampak dve leti. Seveda

veterani vojne nam ne verjamejo, če pravimo,
da vojna še traja. Kot je nekoč revolucija tra-

jala in trajala. Dva tisoč veteranov v Cankarje-
vem domu je burno aplavdiralo samemu sebi

in posluša/o,kako imajo nekdanji oficirji do-

bre pokojnine, za naše heroje pa je slabo po-

skrbljeno. Krivi seveda nista tisti, ki zdaj vo-

dijo obrambno politiko, temveč tisti, ki so pod
kožo in nad njo rdeči. ln proslave se nista

udeležilane Milan Kučan in ne Janez Drnov-

šek. Opravičilapa sta se. Škoda,na ekranu bi

lahko gledala krvave prizore iz zadnje vojne.
No, zato pa je Milan Kučan pretekli teden,
med eno in drugo p. procesijo, našel čas, da se

je udeležil otvoritve modne trgovine v stari

Ljubljani, ki bo prodajala predvsem večerne
toalete za dame in gospode. Si lahko predstav-
ljate predsednika Milana Kučana v fraku?! Če
vas ni na seznamu za Združenjeveteranov

vojne za Slovenijo, vas lahko potolažito, da je
_

na njem teve zvezda Lado Ambrožič.
Bitka za Metelkova se nadaljuje. Ljubljan-

ske oblasti ne popustijo in se nočejopogovar-

jati s kulturniki in alternativci, zbranimi
v Mreži szetelkovo, ki so zasedli del nekda-

njih prostorov vojašnicev Ljubljani. Vokviru

akcije »1001 noč« vsako noč dežurain prespi
na Metelkovi eden od članov mreže ali simpati-
Zerjev. Ob tem se ves teden dogajajo prireditve
in kulturne predstavitve. Ob koncu prejšnjega
tedna je bil ustanovljen Sororosov center za

sodobne umetnosti, ki je le eden od centr0v

v verigi institucij, ki jih je osn0val svetovni

donator madžarskegarodu George Soros.

Centri naj bi povezovali vzhodna in srednja
Evropo. Madžarski biznismen Sores, 'ki je leta

1947 pobegnil z Madžarske in v zahodnem
svetu obogatel, podpira take centre v Brati-

slavi, Kijevu, Moskvi, Zagrebu, Petersburghu,
Rigi in Talinu. V Ljubljani bo center podpiral
likovno dejavnost, razstave, videoprojekcije,
knjižničnifond, pripravljal programe izobra-

ževanjain izmenjave, svet0val, informiral, po-

magal posameznikom do mednarodnih štipen-
dij. Tako so trenutno v Mreži na Metelkovi že
tri prireditve; zanimiva je akcija Letak, katere

organizator je graškiKunstverein, na katerem

so različni umetniki upodobili'letak v velikosti

pisemskega papirja, njegovo sporočilopa za-

jema odnps umetnika do sprememb v vzhodni

Evropi in do vojne na Balkanu.

Medtem ko ljubljanski županJože Strgar
nima časa za pogovore z altemativci o Mreži za

Metelkova, o katerih pa sicer mimogrede go-
vori kot o vandalih, je našelčas,da je z delega-
cijo odpotoval v Indonezija nakupovat pre-

mag, s katerim se bomo Ljubljančaniogrevali
to zimo. e se mu bo seveda uspelo vrniti pred
zimo v Ljubljano. Do Miklavževegase vseka-

kor ba, kajti to je njegov dan. Medtem pa

Ljubljančanina obrobju hitijo in prezidujejo
barake na lžanski cesti in v Rakovi JeLši v trde

zgradbe, plačuieiadepozit za črne gradnje in se

smejijo, saj bodo tako prišlido hiš na nezazid-

ljivih območjihBarja. Toda popolnoma dru-

gačeso se razburjali Moščani,saj jih je 10 tisoč

dobilo položniceza plačilonadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča,Ha katerih so

bile milijonske številke. Seveda v tolarjih. Po

velikem razburjanju občanov so na občini

Ljubljana Moste le odkrili krivca: računalnik.
ki je zapisoval tri ničle preveč.

Pasje poletje je zamenjala deževna,a gobja
jesen/ Za gobe dal bi Ljubljančanvse! Po-

sebno še za tiste iz tujega gozda. Na tržniciso
en mesec kraljevali jurčki;njihova cena pa se je

od 1700 tolarjev za kilogram spustila na 700.

Tudi v Kliničnem centru_ vedo, kaj je dobra
gobja letina. Pač po tistem reku: vsak goba je

užitna, žal ene le enkrat!
MARJAN HORVAT
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LJUBLJANA'/-MZM

Boj pro fi »huliganski-ku/iuric?
Po torkovi tiskovni

@Iger-end
IS mesta. Liu"..-

stav, koncertov,gledali-
predstav, literarnih

. a,'n'a 'kateri 'je pred'-L-;_:"WeCe`rOv;instalacij, preda-
sednik mestne vlade Ma-

rjan Vidmar; j;>oiasn`1'-l.;lmii.-`
vanj itd., ki_jih vsak dan

prirejaMszľocitnoob-

novejšaStaIiSCa v žv'eZizdi" siajajo, drugaCe si je ne-

dodeljevanjem in _na-

membnostjo' prostorov na

Metelkovi, kaZe, da se je
`

mesto v prihodnje odloci-
lo ravnatipo'zeípreizku-
Senem 'nacelu »deli .in

vlada`j«';:Kako naj bi `Sicer-

razlagali njihovo odloči-`-
tev o javnem razpisu__'za'
dodelitev prostorov'v
kulturne namene,
terem -pa ne'bodo uposte-
vali kandidatureMZM,
Ces da' program
posameznih umetnikov
in skupin, ki že mesec
dni poteka na MetelkOvi,
nima _niCesaI opraviti.:s

".__doima torej po Inne-
nju mestne vlade v Lju-
bljani'_opraviti s` kulturo
in kaj {naj bi po njihovem

to bilo. Zal ni jasno.. Ali

gre za popolno neobve-
scenost mestnihoblasüii-
kov `o tem, kaj se` na 'Me-
telkovi- dogaja, 'ali'vpa 'za
namerno zavajanje javno-
sti svtr'ditvami, da je nek-

danja vojasnica z naseli-

r;

tvijo postala leglo narko- -

manov, huliganov. 'bre-
zdomcev, anarhístov_:ali 'v

najboljšemprimeru orto-

doksnih komunistov, ki
so preziveli spremembo'
sistema in se zdaj tolazijo
z getom na Metelkovi.
Tak3ni strahovi nekate-
rih, ki si doslej 8e niso

Udali
nobene od raz-

mogoCe razlagati akcije
krajanov za zbiranje pod-

'

pisov proti MZM. Ker od-

'klOp-elektrike in vode
`-` -`UstvarjaJCevni odvrnil od

.-..hj'ihovegadelovanja. ka'

i`7i'7zešídase bodo morali po-
'-" 'slej zoperstavljati druga-
"Cnim poskusom onemo-

gocanja njihovega delova-

nja; s_.p`opolno'diskvaliñ-
'kacijo._'
""lEden izmed novih na-

cinov boja proti »huligan-
ski kulturi«, ki pa jo v

Ljubljahi'predstavlja, so-

dec po njihOVihnastopih
'na 'Metelkovi, vecina'
umetnikov in kulturnih

delavcev.(tudi tistih 2e

uveljavljenih in tistih
brez predznaka altemati-

vni), bodo poslej ocitno

tudi.'raz.liCnediverzant-
ske akcije > posameznih
meatíih'šveñlceva

- :litra v sredo, očitno
ogorceni nad kulturnim

programom (na svoje pre-
davanje z zgovorm'm na-

slovom Slovenci in kul-
tura se je ravno pripra-
vljal Dimitrij Rupel). za-

Zgali agregat in p'ovzroci-
li materialno skodopri-
bliZno tisoc nemskih
mark. Predavanja pa nav-

zlic predhodni dragi in-

tervenciji borcev za slo-
vensko kulturo niso od`-

povedali.
Repovz

LjUBLjANA - Mraza za

Metelkovo bo vztrajala v

OpuSCeni nekdanji voja-
snici in v okviru svojih
moznosti sanirala del na-

merno poskodovanih obje-
ktov, z vsemi pravnimi in

drugimi sredstvi si bo pri-
zadevala, da bodo obram-

bno ministrstvo. mesto in

druge ustanove uresnicili

dane obljube, medtem pa
bo, kljub pravi vojni. ki jo
mesto Ljubljana bije proti
skupnosti. pripravljala bo-

gat kulturni program za

najsirSO publiko, so pou-
darili Marko Hren in nje-
gova sodelavca na sino-

anem pogovoru v okviru

Hribar-jevih veCerov. ki je
stekel ob naslovnem vpra-

sanju »Kako bi (nekdanji
ljubljanski Zupan) dr. Ivan

Hribar ravnal v primeru
Mreze za Metelkovo?«

Mraza za Metelkovo (-
MZM) je nastala pred dve-

ma letoma in pol v okviru

prizadevanj mirovnih in

drugih civilnih gibanj za

demilitarizacijo Slovenije.
ko je bilo za jasno. da bo

jugoslovanska armada v

doglednem Casu zapustila
510vcnijo in da bodo voja-
snice. predvsem tiste v

mestih, na voljo za druge
dejavnosti. Vzporedno z

dogovarjanjem za uporabo
manjsaga dela objektov na

Metelkovi se je MreZa

konstituirala kot organiza-
cijska skupnost predvsem
mlajsih. neinstitucional-
nih kulturnih in socialnih

skupin najrazliCnejsih
usmeritev. katerim je bilo

skupno to, da niso imele

prostorov za delo.
V minulih dveh letih je

nekaj ducatov skupin
MZM samostojno in v so-

delovanju s skupinami, ki

delujejo po lastnih progra-
mih (Skuc. Radio Student,
KUD F. PraSeren), pripra-

rJUIBLJANA turo. 'trpijo/.tra

Mrežabo vztrajala
na Metelkovi

Kako bi ravnal nekdanji Zupan dr. Hribar?
vilo vrsto pomembnih in

odmevnih projektov (ure-
janje in ciscanje bregov
Ljubljanice. razstave in

predstave v stari elektrar-
ni. festival Ujeti modo, vi-

deo in ñlmska dejavnost,
M-zin itd). Mraza je do
danes narasla nč `priblizno
145 skupin. med katerimi

imajo svojo pomembno
vlogo tudi socializacijske
(razlicne svetovalnice, ta-

borniki). ob tem pa je po-
membno. da Mreza ni ni-

kakr5na krovna organiza-
cija, ampak vezivo, ki

omogoca njihovo samo-

stojno in skupno delova-

nje. MZM ima tudi jasne
naCrte o tem, da bo - takoj
ko bo to mogOCe - konsti-

tuirala svoj status kot zase-

ben ali rnesan neproñten
zavod, ki bo ob najmanj-
sem moznem mened-

Zmentu s skupinami vzpo-
stavil pogodbene odnose.

To za zdaj Se ni mogoce
ker so. poudarja Marko

Hren. prisiljeni delovati

po naCelih »lo-izneekono-

mije«.Ko gre za vprasanje
odnosa mestnih oblasti do

MZM, so njeni clani - v

skladu s svojo naravnano-

stjo k nenasilju - celo »ra-

zumevajoci«:Odklop vode

in energije sprejemajo kot

»pr-ilomost,da svojo voljo
Se bolj okrepijo«,ocenjuje-
jo, da je mestni izvrSní

svet »podvelikim priti-
skom ekonomskih intere-

sov« tistih, ki bi Zeleli v

objektih (ali na mestu)

nekdanje vojaSnice zgradi-
ti »trgovskiimperij«.do-

puscajo pa tudi mOZnost.

da so »njihovi«objekti na

Metelkovi »napoti«nedo-

sanjanim urbanisticnim
zamislim o prestavitvi po-
teka Massarykove ceste

bolj juzrro. kar pa je po nji-
hovem mnenju (samo) Se

ena od mnogih fantasti-

cnih urbanistiCnih 7amisli
v Ljubljani, ki po pravi-
lu ne (ali se le elno) ure

snicijo.
-

MZM ima razciSCen
odnos tudi do »vsiljevanja
politike in politicnih
strank« v zapletene in

konfliktne odnose med
Mre20 in` mestom. »Poja-
vljajo se (stranke). da bi

pomagale ali da bi nekaj
dosegle, mi pa se nocemo

in se ne nameravamo

vplesti v nobene politicne
igre,«je kategorican Hren.

Popolnoma jasno nam je,
da je nase poslanstvo
omogOCanje in odpiranje
prostora za razlicnost.
multikulturalnost in sozi-

tje. v okviru Mreže in nav-

zven, pri tem pa ni prosto-
ra za 5 ke parcialne
interese, dodaja

Sloatka. projekt zasedbe

in delovanja Mreza za Me-

telkovo je »epilogprizade-
vanj civilne druzbe v 80.

letih, projekt simbolnega
in politicnega pomena v

smislu nadzora samovolje
oblasti«,so predstavniki
Mreze zaokrozili pomen

dogajanja na Metelkovi in

z njo. »Obstojin prezivetje
tega projekta pomeni tudi

mozaost prezivetja "se-

men multikulturností tole-

rance in sozitja" v tej dru-

zbi ali pa se bo obrnila v

smer konfliktne druzbe,«

je 5e poudaril Marko Hren.

Ko so ob koncu Hriba-

rjevega vecera povpraSali
Marka Hrena, kaj bi sam

naredil kot Zupan Ljublja-
ne. je opisal Zupana kot

cloveka. »ki mora poslu-
Sati, upostevati interese.

se znati pogovarjati in di-

hati z mestOm«, dodal pa

je Se, da si - kot je sam

ugotovil - nasi politiki in

predstavniki iZWSne obla-

sti ne znajo najti sposo-
bnih svetovalcev. (STA)



Kriminaan dejanje
V noči 1 IO. na 11. septem-

ber 1993 je Mreža za Metel-

kovo `vdrla v mestne objekte
dela nekdanje vojašnicev Me-

telkovi ulici v Ljubljani in jih
zasedla. Tb dejanje, ki pomeni
nasilne vselltev v tujo lastnino,
je bilo po naših informacijah
takoj prijavljeno policiji in jav-
nemu tožllstvu. Vloženi so bili

tudi ustrezni postopki pri pri-
stojnem sodišču. Pričakovati je
bilo, da bodo ti organi, v skla-

du s svojimi pristojnostmi. čim
prej ukrepali zoper storilce na-

silne prisvojitve tuje nepremi-
čnine in jo vrnili lastniku - Me-

stu Ljubljani.
_

Do danes se to še ni zgodilo,
opažamopa nenavadno publicite-
to nekaterih medijev, kar zadeva
ta primer. Toda poročanje,začu-
da, ne obsoja nasilne prisvojitve
tuje nepremičnine,pačpa to javno
odobrava in celo napada mestno

ASJO. Ona/miz.

oblast, kot predstavnika lastnika,
ker skuša svojo lumino s pravni-
mi sredstvi dobiti nazaj in se ne

namerava sprijazniti s tem. da je
Mreža za Metelkovo dobesedno
ukradla mestno lastnino, ki jo je
Mesto Ljubljana odkupilo od Re-

publikejulija letos. Torej nekateri
sloyenski mediji javno podpihu-
jejo kriminalno dejanje, napadajo
pa lastnika, ki hoče svojo lastnino

nazaj.
Nasian zasedbo mestnih

objektov podpirata političnistran-
k' LDS in dežena lista, javno
j .rjo podpira tudi ministrstvo za

kulturo in celo sam predsednik
Slovenije Milan Kučan.Menimo,
da prav zaradi tako velike podpo-
re dveh političnihstrank in neka-
terih najvišjihdržavnih organov
ter zato tudi večine medijev orga-
ni pravosodja in policije delujejo,
vsaj po našem mnenju. premalo
učinkovito.

Ob tem je treba še dodati, da

medijska podpora kaže izkrivlje-
no sliko dejanskega mzpoloože-
nja med ljudmi. Po naših podatkih
in po klicih ogorčenihprebival-
ccv Ljubljane, predvsem tistih, ki

stanujejo v bližini nekdanje voja-
šnice na Metelkovi, spomavamo.
da ljudje obsojajo nasilno vse-

litev Mreže m Metelkovo. Zato

se sprašujemo,komu je lahko do

tega, da se javno propagiľajona-

silna dejanja.
Od policije in pravosodnih or-

ganov zahtevamo, da v skladu 5
V

svojimi pristojnostmi ukrepajo in

naredijo vse, da se mestna lastni-
na učinkovitozavaruje, izvršni:-
mu svetu skupščinemesta Lju-
bljanapa izražamovso podporo v

b0jU zoper vse tiste, ki, namesto
da bi poštenoravnali, posegajo
po nezakonitih in nasilnih deja-
njih ali pa jih podpihujejo. Velik
korak, ki gaje v zadnjih treh letih
naredila Ljubljana v smeri sodob-
nega in urejenega mesta, je dokaz,
da mestna vlada kljub izredno ve-

likim-oviram, ki jih mora stalno

premagovati,zasluži spoštovanje
in zaupanje.

Mestni svet NDS Ljubljana-
odbori NDS ljubljanskih občin

»svetloba«na Metelkovi ááijí'm
LIUBLIANA - To, kar se dogaja okoli »okupacije
nekdanje vojasnice na Metelkovi, redni
spremljamo v medijih. Torej tudi vemo, da Sl

prostori že dalj Casa brez elektrike - odklopila jin
jo je (trenutna) oblast. Kulttuniki Mre-Ze za Me
telkovo pa se pred tako ovirico niso umaknili na

vzu-rio. ampak so se znašli na vse mogOCe »parti-
zanske« nuCíne - elektriko med drugim proiz-
vajajo tudi z agregati. In tako je v sredo ZveCer

eden izmed njih - postavljen je bil v kotlovnici
delno porušeno zgradbe - » pregorel «. Pozar so

pogasili kar obiskovalci Mreze za Metelkova.
skodc pa je za okoli petdeset Lisocakov. (V. K.)
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Metelkovi

spet
elektrika
LJUBLJANA - Vceraj do-

poldne so delavci podjetja
Elektro Ljubljanapriključili
elektIiCni tok stier nepo-

skodovanim objektom na

Metelkovi. kjer za dober me-

sec potekajo razlicne

zacijske in kulturne dejavno-
sti MzM. 16. septembra je
mestni sekretar za obCO

upravo Dimitrij Kovacic za-

hteval Odklop elektriCne

energije brez soglasja tedaj
edinega evidentiranega odje-
malca na lokaciji. ministr-

stva za notranje mdeve. Po

mesecu dni ob svecah in

agregatih je MZM uspelo
zbrati vso potrebno doku-

mentacijo za ponovni pri-
klop. Pridobili so soglasje
ministrstva za notranje zade-

ve in pristojne sluzbe za pre-

gled elektriCne napeljave ter

zagotovila ministrstva za

kulturo. da bo prevzelo vse

obvmosti. vklquno s placi-
lom stroskov priklopa in

stroškov porabe. Podjetje
lMP'je strokovno pregledalo
objekte in odklopilo elektri-
Cno energijo v poskodovanih
zgradbah.Direktor sploSnega
sektorja Elektro Ljubljana
Franc Kokalj je o tem dejal,

.
da jim je narocilnioo za pri-

'

klop poslalo ministrstvo za

kulturo. ker naj bi del prosto-
mv potrebovali za lastno de-

javnost. Na mestnem izvr-

Snem svetu pa so povedali,
da bodo takoj v ponedeljek
vlozili tozbo zoper odgovor-
ne v podjetju Elektro Ljublja-
na, kar naj bi dovolilikršenje

i
zanasne odredbe sodisca po
kateri priklop elektrike ni

mogoc. Ant'sa Korljan

teto. 796123'
SKD svetujepregledvse?
alternative na Metelkovi
Ignac Polajnar ne vidi dileme med vprašanjemali :
vojska ali sociala - Gradnja cest je Spodbuda
LJUBLJANA. 15. oktobra - lgnac Polajnar je na današnjiredni

tiskovni konferenci Slovenskih krščanskih demokratov ocenil aktu-

alne razprave o obrambnem zakonu in strategiji nacionalne varno-

sti. Dilema ali vojska ali sociala je zanj napačnopostavljena.

Pravilno vprašanjese po l'o-

lajnarjeven. mnenju glasi. alt

s tistim. kar v tem trenutku na-

menjamo obrambi. zagotavljamo
Vttl'llt).\l države ali ne. \'pričo
vojne v .soseščtttt tn dogajanj
v .svetu je I'olajnar prepričan.da

je denarja. ki pa /daj namenja-
rtto obrambi. premalo` Poleg te-.

ga Polajnar vrdi vlaganje
v obrambo tudi kot možnost do-

datnega /agona .slovenskega go-

spodarstva.
Podobna spodbuda za gospo-

darstvo je gradnja cest. Polajnar
želi. da bi proračunza prihodnje
leto zagotovil toliko denarja za

ceste. da bi gradnja in obnova

potekala nemoteno. Kot meni

Polajnar. Ima Slovenija dobro

operativo za gradnjo cest; »kon-
kurenca od drugod« pa laltko
h kvaliteti opravljenih del le pri-
speva.

Stališče krščanskih demokra-

tov ob dogajanju na Metelkovi

mestna skupščina.Polajnar me-

ni. da bo prej ali slej potrebno
ugotovrti. ali je vsa alternativna
kultura zbrana v Mreii za Metel-

kovo. še posebej pa pa zanima.
»ali se ni morda pod oznako

Mreh'. za katero ve. da je v pre-
lorttmlt trenutkih veliko naredi-

la. nabran tudi kaj. kar k njej
ne sodi«.

l'redstavniki SKD so se udele-

Zrli kongresa angleškeKUDZCU'H-

trvnc stranke in se dOgovorili za

sodelovanje in pomoč.Tako bo-

do predstavniki konzervativne

stranke vodili seminar v Maribo-

ru o delovanju SKD na lokalni

ravni.
Sicer pa je na tisk0vni konfe-

renci SKD izvršilni direktor Go-

spodarskega foruma Matej Ko-

vač napovedal prvi kongres foru-

ma. ki bo 5. in 6. novembra

v Portorožu. Združili ga bodo

s seminarjem o privatizaciji. jav-
nem dolgu. sanaciji bank. prora-
čunu ttt podobnem.

je. naj se »problemu«posveti DEJAN PUŠENJAK

Metelkoya46.49. na 'DW/'I'

z elektriko
(shv) LJUBLJANA. 16. - V

prostorih nekdanje vojašnicena

Metelkovi so včerajopoldne pri-
ključilielektriko. ki so jo pred
točno mcscccm dni izklopili na

zahtevo Mesta Ljubljane.
V začetku prejšnjegatedna je
sodišče izdalo začasno odredbo.
da se električni tok ponovno pri-
klopi, pred tem pa so morali

v (poškodovanih)objektih pre-

gledati vse električnenapeljave.
Mreža za Metelkovo je morala

za pregled odšteti 36.000 tolar-

jev, medtem ko je ministrstvo za

kulturo prevzelo stroške priklo-
pa in plačiloračunov za porabo
električnegatoka v prihodnje. s

čimer pa je soglašalotudi notra-

nje ministrstvo.
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Kot je pri latinskih rekih skoraj običaj,tako tudi

v primeru reka, ki ga imamo pred seboj. ne po-
znamo ne avtorja ne časa nastanka. Zato tudi ne

moremo govoriti o okoliščinah, ki so ga nareko-

vale oziroma 0 kontekstu. iz katerega je bil vzet.

Prav časovna in siceršnja neopredeljivost pa

omogočatanjegovo abstraktno in nadčasovno

razunieutnje.
Na pni pogled nima gornć'i

rek nobenega spe-
eilično pravnega pomena. e pa ga pogledamo
nekoliko pobliZe, vidimo, da temu ni tako. Red je
namreč bistveni element prava in temeljrti pred-
pong pravne vamosti. Brez reda si prava nl mo-

goče zamisliti.

Kot sistem pravil vedenja in ravnanja posega

pravo na praktičnovsa področjadruzbenega Ziv-

ljenja. S tem. da zapoveduje in prepoveduje. urav-

Iiaia ravnanje in vedenje ljudi in po tej poti pre-

prečujenastajanje sporov. Namen pravnih pravil
je. da v raznolikost in nepredvidljivost človeških
ravnanj vncsejo element enotnosti in predvidlji-

-' "sti, s tem da skušajonačine vedenja in ravnanja
nekaterih področjihzivljenja usmeriti v vna-

prej predpisane tirnice. Z zmanjseianjem mozno-

sti za samovoljo skuša pravo zagoton'ti mir in so-

Zitje v druzbi tudi takrat. kadar prihaja do večjih
naselitvenih koneentraeij in v skromnejšihmate-

rialnih razmerah.

Praina pravila potemtakem po eni strani ome-

jujejo možnost da se v eeloti odloča

po .svoji prosti presoji, po dmgi strani pa prav s

tem zmanjšujejomoznost sporov in zagotavljajo
mir in sozitje v drqui. Cena za mir v druzbi sta

torej strpnost in spoštovanjevnaprej postavljth
pravil vedenja in ravnanja.

Glede na to. da pomeni spoštovanjepravnih
pravil omejevanje ( moznosti) samovolje, je tisti,
ki tega ne počne.kratkoročno v prednosti pred
vsemi tistimi. ki taka pravila upoštevajo.Dovoljuje
si namreč tisto, kar pravo prepoveduje. s tem pa
ima tudi večje molnosti Zł pridobivanje mate-

rialnih ali sieeršnjihkoristi. Če pravo takih kršitev
ne preprečioziroma nanje Ustrezno ne reagira,
potem se pojav razširi in iz izjeme postane pra-
vilo. To pa seveda pomeni konee pravnega reda.
Ne le. da prato s tem izgubi moZnost dejanskega
vplivanja na vedenje in ravnanje pravnih subjek-
tov, temveč se zriianjšatudi legtttmnost sankcij, ki

jih predvideva: če so kaznOvani samo nekateri, je
to 'ľiľit'J in krsitev načela enakosti.

Č#ravni red opusti ustrezno reagiranje na kr-
st. _ pr-.unih pratil. se poleg samega pravnega
reda poruši tudi solitje v (Intzhi. saj je le-to nepo-
sredni odraz sposunanja pravil vedenja in ravna-

nja. ki tvorijo pravni red. Ravnanje v nasprotju s

pravoni L'tlt) nujno vodi v anarhijo in nasilje. Ker
ni nobene druzbe. v kateri bi :si Ijttdje spoštovali
pravne predpise, in v kateri bi bili vsi krši/ei us-

trezno kaznovani. je začetek razkroja ravnega
reda izjemno tesz pravočasnoopaziti. . tele pa
je preprečiti.da bi ta pojav razrastel do tiste

meje. ko-bi načel samo suhstaneo pravnega reda.
Cim večjaje nekonsistentnost pravnega reda. tem

manjšaje mo2nost. da bi se tak razkmj ttčinkovito
zaustavii.

'

Ltčetne stadije tega pojava spremljata poglob-
ljena_premozenjskain s tem tudi socialna dife-

renetacija. Kršilei si namreč brezobzimo jemljejo
pravice, ki jim ne gredo, s tem da izrabljajo po-

manjkljivostiin zlorabljajo slabosti pravnih pred-
pisov._Takadruzbena praksa pomeni tle lštt'tn raz-

veljavrtevpravnih pravil, ne da bi hkrati prizade-
jala njihovo fomialno veljavo. l)e iure veljajo
pravna pravila naprej, kar še dodatno poglablja
nezaupanje v pravni red (besedo red bi bilo treba
v tej fazi druzbenep auro/a pisati le v narek0va-
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POZABLJENA

LATINŠČINA

Neglecto pereunt
ordinc magna brcvi

Če se zanemari red,
bitno propadejo (tudi) velike stvari

jih) in daje krši/cem še večjemoZnosti kršitev.

Svoje ravnanje bodo namreč formalno opirali na

različne predpise in se zla-sti glasno sklicevali na

svoje. predvsem človeške praviee. Dejanska anar-

hija bo dobila `saj začasno dokaj prepričljivopo-
dobo skladnosti s pravom. 'nrdi ko bodo kršilci
dobili dovolj veliko moč in vpliv v druzbi. se

pravu ne bodo odpovedali. Frama pravila bodo

skušali oblikovati po svoje, tako da bodo koristi,
ki so jih pridobili s svojim predhodnim ravna-

njem. čim bolj zavarovane.

Če skušamo odgovoriti na vprašanje,od kod

taka ranljivost pravnega sistema. potem moramo

zlasti opozoriti na dve njegovi temeljni lastnosti.

Pravo je prechscm kulturni fenomen. Frama kul-
tura je zato del splošnekulture. Cim nižjaje le-ta,
tem niZja je tudi raven pravne kulture in s tem

pravne prakse nasploh. Po drugi suani pa prava ni

mogočeučinkovito ločiti od sistema moralnih

vrednot. Moralne norme, ki skušajousmerjati
človekove vrednostne odločitve, so podlaga
pravnega sistema. ki lahko reagira šele na posle-
dice dejanj. do katerih je prišlona temelju takih

odločitev. e se raven morale v družbi zniža ozi-

roma če izgine ali se zniža vrednostni sistem v

druzbi. ki ga v veliki meri opredeljujejo moralne

norme, se tudi pravne norme znajdejo brez pra-

vega varstva. Ceprav stoji za njimi aparat državne

prisile. ta ne bo mogel uspešnoreagirati. Zaradi

kompleksnosti sodobne druzbe popoln nadzor

sploh ni mogoč. hkrati pa so tudi predstavniki
drzavnih institueij praviloma subjekti istega vred-

nostnega sistema kot ostali ljudje. Z vidika dejan-
ske morale v druzhi ho postala v takih razmerah

krSitev pravnih nomi nekaj povsem sprejemlji-
vega. če ne eelo pozitivnega. Preganjan/e kršitev

bo štelo za nepotrebno ali celo nesprejemljivo.
Pri izpodkopavanju pravnega reda bodo imeli

zato največuspeha tisti. ki se bodo pri tem skliee-

\ali na razloge, ki bodo z vidika vrednot v druzbi

splošnosprejemljivi. Ce jim bo uqxlo prepričati.
da jih pravne norme pravzaprav ovirajo pri ures-

ničevanjunjihovih pravic, potem uspeh njihovega
destruktivnega ravnanja praviloma ne bo izostal.

Ljudje bodo namreč morebitno reagiranje prav-

nega reda šteli za neutemeljeno in morda celo za

krivično. Anarhičnost bo s tem vsaj učasno
nbudiia videz, kot da se trudi za počlovečenjein
posodobljenje pravnega sistema Nobeno na-

ključjetorej ni. da spremljajo mnoge primere ru-

šenjapravnega sistema visoke besede 0 pravni
tlrzavi. demokraciji. človek0vlh pravicah, kulturi

ipd.

Žal opisani procesi v naši državi niso nobena

redkost. Vedno znova prihaja do izgredov_ iz ka-
terih je razvidna vsa krhkost našegapravnega si-

stema tn negotovost naše pravne uvesti. Eden od

medijsko najbolj razvpitih primerov za to je pri-
mer Mreze a Metelkova. Potek dogodk0v in nji-
hova pravna kvalilikacija sta jasni: skupina. ki ni
lastnik prostorov, ki pa trdi, da ji le-ti pripadajo_
se vanje nasian vseli. S tem stori kaznivi dejanji
samovolje po 233/ l še vedno veljavnega kazen-

skega zakona SRS (Kdor si samomljno vzame

svojo pravico ali pravico za katero misli. da mu

gre. se kaznuje z denarno kaznijo ali uporom do
šestih mesecev) in nasilnega vdora v tuje pro-
store po prvem odstavku 71. člena istega L'lkOl'L'i
(Kdor neupravičenovdre v tuje stanovanje ali u-

prte prostore ali kdor se na zahtao'upravičenea
od tam ne odstrani. se kaznuje z denarno kaznijo
ali z 'zaporom do enega leta ). Nasilno vseijena
skupina svoje dejanje predstavlja kot kulturno de-

janje. Z njim kultura odločno posega proti v

pravne íormalizme uvitim presega bi-
rokratsko udrtost in si jemlje tisto, kar ji gre
glede na njeno vodilno vlogo v druzbi. Njena kul-
tumost naj bi torej skupini (L'ljJL'ipravieo do pro-
storov oziroma pravico do tega. (L1 se ne meni za

nobeno konvencijo in s tem tudi ne za pravo,
temveč si postavlja svoja lastna pravila vedenja in

ravnanja.

To dejanje. ki pomeni eno od številnih repriz
kulturne revolucije, ki jih v zgodovini ni bilo

malo, je zelo značilen primer rušenjareda in s

tem tudi pravne varnosti. Pravo le od samih za-

četkov ne trpi sunopomoči,ker pomeni njegOvo
negaeijo. Kot izraz stun0volje pomeni namreč kr-

šitev načela enakosti. hkrati pa ogroZa monopol
pn'sile, na katerem temelji slehemi pravni sistem.

Popuščanj'esamovole in nasilju pomeni zato ko-

nce dejansk' e veljave prava in konec pravne ena-

kosti kot temeljnega postulata pravičnostiin
pravne drzave. To je tudi razlog. da naš kazenski

zakon kaznuje dejanje `mt'novolje tudi takrat. ka-

dar si nekdo po tej poti pomaga do praviee. ki jo v

resnici ima Tudi če bi šlo v primeru MreZe za

Metelkova za resnične kulturnike in tudi če bi v

resnici imeli pravico, ki si jo lastljo, bi pomenilo
njihovo dejanje rusitev pravnega reda. ki je ta ne

bi smel dopustiti. Žal je naš prostor prepoln
strankarskih in drugih tazprtij, ki pri
zmanjšujejozrnoznost objektivnega. še zJastt_
pravnega razsojanja Zato se tudi med pravniki
najdejo nekateri. ki zagovarjajo dejanje Mreže in
zahtevajo, da jim je treba dati pravico. ki si jo

iastijo. S tem seveda neglrajo u'sočletjepravnega

razvoja. ki ga pregnantno izi-ah rek Spoliatus ante

omnia restitueudtts (Predvsem je treba orvpa-

nemu vrniti vse tisto, kar mu je bilo nasilno od-

vzeto). Popuščanjemomlji je za vsako družbo

pogubno. saj prav vabi nove samovolje in s tem
nove kriviee. Zato so ze v antiki vedeli, da je

stroga pravičnostboljšaod popusti/ivosti (Dur-.t
iustitia gratior est veniae). Dokler to spoznanje ne_
bo prodrla v prakso in v zavest večine, nrvrdetr
konca naraščajočianarhiji in brezpravju, ki je za-

jelo našo ddavo. Red kot temeljni element
pravne varnosti je vrednota. brez katere ni pra-

vičnosti in brez katere ne more obstati nobena

druzba. Zato je le vantiki veljalo,da lahko uspeva

le država. v kateri vladala red in zakon ( Urbs ilo-

rida est. ubi ordo. ubi Iex imperat).
V tem pogledu ima primer MreZe nekakšen

simboini pomen Ob njem se bo namreč poka_-
zalo, ali smo sploh še zmozni pravno razmišljati.
ali pa je 0253 su-oka klonila pred dejanp kulturne

revolucije in njenih gardistov.



OMREŽINAJ VAS METELKOVA

TOREK: 20.00 - Koncert KAPELA LA CHA-
TELLIEHE (Galadvorana).21 .00- 1001 NOČ:dr.

Igor Kramberger: Otroškein hišnepravljice
(Hangar).22.00 - Channel zero video projekcije:
Pink Flamingos.

SREDA; 20.00 - 1001 NOČ:Koncert: Mia Žni-
daršič(Gala dvorana), 20.00 \ñdeo - I've heard

the marmaids singing (Lovci),21.00 - potopisno
potovanjepo Litvi,Latvijiin Estoniji(Klub»Vsemu
ČrniMravrr).22.00 - Channel zero video projekci-
je: Divjak(Gaiadvorana).
ČETRTEK:19.00 - Channel zero video projek-

cijez.Performance (Gala dvorana), 20.00 - kon-

cert:_Zona lndustriale (Gaiadvorana). 21.00 1001

NOC: Vito Flaker: Mrežamami(l)l?(Hangar).
PETEK: 20.00 - Gayshow; Roza klub (Lovci).

20.00 - tematski večer:Veze in podvezice feminiz-

maz lezbištvom(Lovci),1001 NOČ:Sonja Lokar:

Marginalcivseh deželzdružimose (Hangar)
SOBOTA: 17.00 - Glasbeno-lutkovna predsta-

va: Pedenjped (Galadvorana). 20.00 - Channel

zero video projekcije:Being there (Gala dvora-

na).1001 NOC: dr. Lado Kralj (Hangar)
METELKOVA NEWS. *“ V petek se je

na Metelkovi zgodilprvirasističniincident. igraliso

The Prulers. ki imajonacipubliko.Marko Hren je
imel ravno predavanje za udeleženceiz tretjega
sveta, torej za črnce.Trije so odšliz njim na

koncert in enega izmed njih so drugiobiskovalci

napadli.Hujšihfizičnihposledic ni bilo,vprašanje
pa je. ali se je s tem odprl prostor za manifestiranje
rasizma. Dogodek je za zdaj šibekin neznaten,

vendar je svarilen. Opozarja na težavo,ki jo bo

treba odpraviti.
1** Prva okvirna razdelitev prosto-

rov je opravljena, poglejmonekaj stvari, ki so na

Metelkovi dobile prostor: pub. skladišča.kuhinja(v.

nekdanjemhlevu), kiparskiateljeji,Slikarski atelje-

ji, pisarne. youth hostel (pozimi ga še ne bo),
Radio Študent,trgovine z glasbo.

*** Vseljevanje
prvihzačasnihčlanovse nekako končuje.Začela
so se prva gradbena dela, pri katerih sodelujejo
tudi težjezaposljivi in brezposelnr iz Centra za

pomočmladim, iz Društvaza razvijanjeprostovo-

ljnega in preventivnega dela, iz Odbora za zaščito

norosti. m Mrežaza Metelkovo ima status gosta
v združenjuevropskih multikulturnih centrov

Trans Halles Europa. To jiomogočakulturne iz-

menjave in gostovanja.
m

metal/'Mot .2. 44, 33'
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FRANCI zAGonIčmK: NOVA ATLANTIDA

9. pontsko pismo

Napad na Ljubljano
Za poetiko para(lclne)-realnosti

Obsedcnim od usode, ki nas

obseda. je že zamah metuljeve-
ga krila lahko usoden po

teoriji kaosa. Kako je šele na

naši poti v raj, ki je v resnici bolj
ot iz raja - v nebožanski

omediji ali burki -

po takšni

usodnosti neznatnih premikov.
'Mi se. realno vzeto. iz nižin

zcmskega pekla ne dvigujemo
proti nebu ali v vesolje, pač pa

iz matere ali zemlje utenu -

Gea) po zakonih turb entnosti
v vse večji nered. Današnji
Dante bi svoj ideal'izem brez

.idvoma lahko utemeljeval in

črpal iz napake v Raju. in bi se

potem šele prebijal skoz Vice

do začetnegaPekla. kot edinega
in zaslužnegadomovanja vsega
njegovega bitja.

Pa takšen obrat, takšen za-

_mahmetuljevega krila na svo-

jem začetku še ne kaže prav
nobene vznemirljive spremem-
be. Niti en sam prahcc s tega
knla ne bo padel ali se dvignil.
tudi če bi govorili o krilu

angela. Pa reCimo, da tudi pade
tisti prahcc ali kakšno an elsko

percsce,
lahko tudi hu 'čevo.

ako bi tudi za začetek slovens-
ko jugoslovanske vojne lahko

dejali, da je bil prav romanti-

čen.Lahko bi dejali: takrat je
bilo še lepo! Ne brez žrtev in

go 'a. ln nc brez trepeta za

pri odnjc dni nas samih in

našegaprihodnjega rodu - na

tem koncu drugega tisočletja
vseh križanih in križanjakriža-
nih zastran križanih! Pravi kaos
z vso Svojo predvidljivostjo, ki

je za mnoge tudi idealiteta,
čeravno tudi z nepredvidljivos-
tjo, je bil tedaj šele na vidiku
čl0vekove zavesti. Lahko bi

dejali, da je bil tak po
zamisli, da zgodovina uči. In
tako naprej. Uči nas popol-
nosti. ki je preprosto izra-

čunljiva. In tako kot
računske operacije so tudi
vsa človekova dejana zako-

nita. pa najsi so to obra ali
zla dejanja.

Ko je na oblasti absolutna

zakonitost. temu se navadno
reče kar civilna oblast. je na

najvišjemtronu tudi dvopol-
nost, v eno združujočihse

skrajnosti. Lišp in kinč navz-

ven, navznoter pa skrajni

pohlep.
In v ravnovesju,

ga o ran'ata represua in

strah pre njo. Ljubljana je
okupirana pod to sumljivo
enostjo. Prej pod tujci, zda'
so tujci domači. Prej po

*

daljnim beograjskim pašalu-
kom, ki `e že

dolgoizgovor
zavse, ajje Ljubjanasama
ašaluk novih oblastnikov.

anje je Mesto sovražno
tako kot meraj. Recimo, vse

Zmeraj je

p: tem naj-
lj oeovra-

žena kuhura
Mesta - na

vseh

n e h ,

vrhunske,
reprezen-
tančne, do
tiste os-

novne in te-

meljne, ki
zadeva vse

ljudi tega
Mesta in še

najbolj mla-

dino. ki je
zmeraj naj-
bolj v zago-
nu svojega
duhovnega

'

1%?
razvoja in ki se v Ljubljani
povezuje v Mrežo za Metelkovo.

Ne mislim torej, da bi bilo
Mesto samo sovražno svojim
nesrečnim ljudem, katen'h ust-

varjalnost je treba zatirati in

onemogočati. je v Mreži za

Metelkovo kaj
simbolike, po-
tem lahko Vidi'-
mo še več

simbolike tudi v

razdiravcih te

mreže,v imenit-
nikih kaosa. v

samih ljubiteljih
in zaljubljencih
v uničevanje
grozeče in ne- 3.1

redvidljive sti-

`je plebsa. raje,
ki ji raj ne pn'-

'

pada, sodrge, .I

vsesorte umetn-

jakarjev in pes- f
nikunov in njih

`

častivcev, ki si
zmotno domišl-

'ajo. da svet ne

obstal brez njihovih blodenj
po duhu časa in času duha.

Morda tu ne bi ponavljali
kronike 10. se tembra 1993 in

dni po tistem. odatki o tem so

do podrobnosti znani `iz dnev-

nega časo-

pis j ti in
d r u g i h

medijev.
TeleVIZija
je bila po-
sebej naro-

čena, da

spreml 'a
. celotno 0-

> gajanje na-

ada na

" e s t o .

Zmotl'ivci
bi deja '. da

so es-kadre
.

notranjegasovražni a

v soglasju s

svojimi cen-

tralami v

Beo radtt.
na unaju
in drugod,
sistematič-
no napadale
vse ključne

...muhu

.



točke Mesta. Tako rekoč srce

Mesta. Povsod tam, kjer se

dnevno zbirajo ustvarjavci nje-
gove kulture, saj 'i ravno oni

dajejo svoj lasten ivi utn`p, in

kamor se zgrinjajo tudi številni

njihovi somišljemki.

Jutro novega Nereda je vsta-

lo brez odstiranja zaves in brez

odpiranja oken. Prostost, Frei-

heit, Freedom, Dom svobode,
bi lahko dejali, in namesto

“zasijalaje" - je “zazijala”z
razbitih pročelijcelotnega kul-

turnega kompleksa. od Cankar-

jevega doma, Narodnega muze-

j ja. DSP. Moderne galerije. Nar-
odne galerije. Opere, Drame in

Filhannonije tja gor do Ljubl-
janskega gradu in vseh neštetih

. drugih kulturnih in kultnih

spomenikov nekdaj in nikdar
več kulturne prestolnice Mitte-

leurope.
Lahko si mislimo, da tudi še

tako topoumni opazovalec tega
uničenjane bi mogel ostati brez

navdušenjaali prizadetosti ob
vsem tem. Kakor komu! Da le
ni zaman plačeval s svojim
turističnim obolusom. Jaz bi se

kot homo dramaticus vsekakor

raje odločil za ogorčenje,ki se

a nisem zaman izučil ob vojaš-
em na adu na Brnik in na TV

oddajn' Krvavec. Pri tem gre
še za neko posebno vrsto nes-

ramnosti: saj to ni nobena

vojna! Spominja
me

"

na trezno Milo.cviče- :

vo trditev, da Srbija ni

v vojni. kakorkoli je že
ta trditev večpomens-
ka in tudi ničpomcns-
ka, ko rihaja iz ust

bolnika. q'hdiSlovenija
ni v vojni! Uničenje
L'ubljane je takšnaoblikainterne stvari
države in ljubljanske
oblasti, ko policija ne

prime nobenega
“neznanih ston'vcev".

Nemara ima preveč
dela z napačno arkir-
animi vozili. i ne

duha ne sluha 0 na a-

davcih in ti se ne je
hahljajo, češ naredili

smo, kar se je zaenk-
rat dalo. otem pa
bomo že vi eli. Važno

je, da se jim nič ne

zgodi. Ne bo jim treba

plačatiodškod-
nine do zadnje-
ga cegla. Saj do
tod seže Bal-
kan! Ne bo jim
vzeto premo-

ženje in pros-
tost. Ne bojo
odšli na risrl-
no delo, a po-

ravnajo škodo
`

na duši in tele-

su Mesta, ki ga
je treba ubiti in

znova ustvariti

po naši enkrat-
ni zamisli. Saj
je vseeno, kdo
so tisti "mi".
Ne sramotni

steber, ne zgo-
dovina jih ne

bosta izbezala iz njihove ano-

nirnnosti.

Nemara mitska previdnost
kdaj počaka,kot bi se za hip
ustavrl čas, in potem steče

naprej v veselo novo katastro-
fo. Neki načrti te revidnosti so

prav gotovo zve 'čavni. Ned-
vomno je tu mitska Evro na

svojem modastem biku. e kot
veliki nedvomni izgovor, ki se

mu je treba brez odlašanja
prilagajati in še terja posebno
obzimost, skoraj umetniški čut.
To je tisto veličastno krilo, ki
lahko vzdigne celotno obzorje
od izhoda do zahoda. Loči
svetlo noč od mračnegadne.
Da zasije nedosežno vesolje z

vsemi svojimi lučcami. Tako kot

pokopališčana dan vseh živih in
vseh ostalih. Lahko ta dan kar

zažene nekam, v vse, v nič. Iz
neke realnosti v para-realnost.
V pesem čez vse to sve-to. V

pesem uber alles. Nemara tra-

vestijo pesmi nad

karkoli, kar bo kdo ahko kupil.

Besedilo Franci Zagan'čm'k,
fotografije Egist Zagoríčm'k

SE RMS . \IRIAQ
\ASOKO 770, 64212 Visoko pri Kranju
tel.: 064/ 43-019, 43-072

PBEIISIAVIIEV
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Ponedeljek. 8. 11. 1993, od 11. do 18. ure

na GORENJSKEM SEJMU v Kranju.
Ob ogledu-avtomobilovvam bomo nudili

vse željeneinformacije!

Alllll '94
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Še o pravnem (ne)redu
Ob članku dr. Janeza Kranjca »Ne-

gledo percunr ordina magna brcví-, ali

po slovensko -Pctclin najlepše zapoje
na gnoju-

HINKO JENULL

Dr. Jane; Kranjc je v pp 22/93 (28. 10.

1993) komentiral navedeni Iatinski rek, nje-
gov nastanek in pomen, še zlasti v današ-

njem časti. Pri tem se v potrditev svojih sta-

lišč nekajkrat sklicuje na primer »Mreže za

Metelkovo«.
Po dr. Janezu Kranjcu sta potek dogod-

"
'I in njihova pravna kvalifikacija jasni:

( pina_ ki ni lastnik prostorov, je storila
kaznivi dejanji samovolje po 233/1 in na-

silnega vdora v tuje prostore po 71/1 členu

Kazenskega zakona RS. Nasilno vseljena
skupina naj bi svoje dejanje predstavljala
kot kulturno dejanje, zaradi česar naj bi si
lastila pravico, da zanjo ne veljajo pravni
predpisi, pač pa si sama postavlja lastna

pravila vedenja in ravnanja. Dr. Kranjc
ugotavlja, da je -naš prostor prepoln strankar
skih in drugih razprtij', ki pri mnogih zmanjšujejo
zmožnost objekiimega, še zlasti pravnega ramoja-
nja. ?am se tudi med pravniki najdejo nekateri, ki

zaignuirjajo dejanje Mreže. . .-, S čimer taki, po
mnenju dr. Kranjca, negirajo tisočletje
pravnng thVOja.

Ker sem med tistimi, ki si po poklicni
dolžnosti, pa tudi iz osebnega prepričanja
jemljem v pravico in dolžnost zagovarjati
dejanje. Mreže, čutim potrebo pravniški
javnosti sporočiti:

S tem, da zagovarjamo dejanje Mreže za

Metelkovo, nikakor nimamo namena zani-
kati tisočlctijpravnega razvoja, ki ga izraža
rek, da je treba oropanemu vrniti tisto, kar

r(
'e bilo nasilno odvzeto.

.ičakujemopa, da bodo tisti, ki v imenu

stroke tzražajovrednostne sodbe in poda-
jajo kategoričnepravne kvalifikacije naj-
prej spoznali pravo dejansko stanje, raz-

loge,_.povode in cilje posameznih dejanj.
Kajti: »Nazablodah drugih se rodijo na-

pake tretjih«.Stvari namreč še zdaleč niso,
ne glede poteka dogodkov, niti glede
pravne kvalifikacije tako jasne, kot se zdi
dr. Kranjcu. Tudi pričelese niso z zasedbo
prostorov na Metelkovi, pačpa precej pred
tem dogodkom.

Vse od druge polovice leta 1990 dalje si je
Mrežaprizadevala pridobiti prostore zdaj
žebivšev0jašnicena Metelkovi ulici v Ljub-
ljani. Po zamisli Mreže naj bi prostori slu-
ztli zainteresiranim organizacijam, skupi-
nam in'posamcznikom, ki se ukvarjajo s

kulturnimi, umetniškimi in drugimi nepro-
l'itnimi dejavnostmi. Sprva se je o tem do-
govarjala s predstavniki vojaških oblasti

JLA_.Po njihovem umiku iz Republike Slo-

venije, pa se je o pridobitvi prostorov poga-
jala s pooblaščenimipredstavniki države
Sl Icnije.
eži m Metclkovo, kot enemu nosilcev

prizadevanj za pridobitev teh objektov, so

24/93

2 6
25. nm'embcr

slednji večkrat zagotovili, da bodo v legal-
nih in legitimnih postopkih odločanjanji-
hove potrebe in željeustrezno obravnavane
in upoštevane.Le-te so bile večkrat podprte
s strani pristojnih organov, v zadnjem ob-

dobju s sklepi in javnimi izjavami npr.
Vlade Republike Slovenije, Ministrstcv za

kulturo in za pravosodje Republike Slove-

nije in skupščinemesta Ljubljane.
Celo »menjalnapredpogodba«,sklenjena

med Republiko Slovenijo in Mestom Ljub-
ljana, na katero sc slednje sklicuje v sodnih

postopkih, omenja, da bodo pri določanju
namembnosti spornih nepremičninupošte-
vani dogovori obeh pogodbenih strank in

sklepi Mestne skupščineLjubljana.
V nasprotju z vsemi navedenimi zagoto-

vili (in tistim, da: »Obljubadolg dela«),so v

času, ko je dogovarjanje še teklo, neznani

storilci, če ne po dogovoru pa najmanj 1

vednostjo lzvršnegasveta Skupščinemesta

Ljubljane, začeli rušiti objekte, katere si je
prizadevala pridobiti Mreža za Metclkovo.
V postopkih, ki tečejopred sodiščem,je lz-

vršni svet Skupščinemesta Ljubljane trdil,
da je objekte zavaroval in da v objekte ni

imel dostopa nihče, razen tistih, katerim bi

to dovolili pooblaščencimestne vlade. Ru-

šilci so torej lahko prišliv objekte samo v

soglasju ali vsaj z dovoljenjem, najmanj pa
brez nasprotovanja pristojnih uradnikov

mestne oblasti.

Koje na navedeni način prišlodo rušenja
oziroma namernega poškodovanjaobjek-
tov (in ker še vedno velja »Kar se počne
ponoči,se razkrije podnevi«),je Mreža za

Metelkovo od pristojnih organov takoj za-

htevala, da ustrezno ukrepajo. Odziva ni
bilo. Se do danes javnost ni bila obveščena
o tem, kdo je protipravno (brez določene
namembnosti, brez ustrezne upravne od-

ločbe)in na splošnonevaren način (v objek-
tih, ki so bili pod električno napetostjo)
opravil rušenjein po čigavemnalogu.

Na tej točki bi se (pristojni in poklicani)
morali spomniti, kar upravičenonavaja
tudi dr. Kranjc, da je -pOpušČlnjcsamovolji za

vsako družbo poguhno, saj mv vabi nove samo-

volje in s tem nove krivico. a tej točki bi mo-

rali opozoriti, kar so že v antiki vedeli, -da

lahko uspeva le država,v kateri vladala red in L'l-

kon.- Navedeno spoznanje pa na žalost ni

prodrlo v prakso in zavest večine,še zlasti
ne pristojnih organov pravne države. Od-
ziva na vprašanja,ki jih je Mreža zastav-

ljala, ni bilo. Pogajanja so bila pretrgana.
Nezakonitega početjani nihče preprečil.
Soočeni z namerno povzročenoškodo, ko

je vse kazalo, da: »Vragvragu rogov nc iz-

bije«so se udeleženci zasedbe Metelkove

odločali med dvema zlcma. Ali z zasedbo

preostalih objektov preprečitinadaljnje ru-

šenje,ali pa (lopustiti njihovo uničetije.lz-

brali so prvo zlo in na miren, nenasilen na-

čin zasedli preostale objekte in jih zavaro-

vali pred nadaljnjim rušenjcm.
V tem pogledu ima primer Mreže res

simbolen pomen. Pokazalo se je, da smo

pravno sposobni razmišljatišele takrat, ko

PP

se posamezniki in skupine sili uprejo z ne-

nasrlno zasedbo in se v zavarovanje »tujih«
nepremičnin(z nevknjiženoin neoverjeno
menjalno predpogodbo se ne pridobi last-

ninska pravica, še manj pravica do rušenja)
izpostavijo tudi morebitnim posledicam
kazenskih postopkov. Takrat pa se oglasi
kritična strokovna javnost in v imenu

pravne države zahteva deložacijo»nasilni-
kov«iz zapuščenihin po samovolji oblast-
nikov uničenjunamenjenih objektov, da bo

tako vzpostavljen pravni red. Mreža naj bo
pridna tn se umakne, objekti bodo dokon-
čno porušeni,pa ne bo zamere. Temu se

reče »Od hvale je pes poginil«.
Sodni postopki še tečejo.Brczpravnost

dejanja, ki so ga storili posamezniki in sku-

pine civilne družbe ni tako samoumevna

kot bi izhajalo iz omenjenega članka dr.

Kranjca. Pravni red tako v kazenskem kot v

civilnem pravu dopušča,da se zoper silo

uporabi samopomoč, silobran, skrajna
sila... Pravijo: »Sila silo goni«.

Pravni red celo zavezuje državljanek
preprečevanjukaznivih dejanj in ukrepanju
tam in takrat, kjer pristojni ne morejo ali

nočejoukrepati. Meja med samopomočjo,
samovoljo in silo v posameznih konkretnih

pn'merih še zdaleč ni tako jasno začrtana,
da bi bilo mogočezgolj na podlagi tistega.
kar je bilo v javnosti objavljeno, storjena
dejanja kategoričnopravno kvaliñcirati kot
kazniva dejanja. e zlasti če so sporni po

vrsti, kar vsi znaki očitanih kaznivih dejanj
(»samovoljno«,»vdre«, »neupravičeno«,
»tuje«,»zaprte«,»upravičenca«. . . ), hkrati

pa so podani možni razlogi za izključitev
protipravnosti oz. kaznivosti.

Ker pa bi tisti, ki mislijo drugače,očitno
že naprej lahko bili spoznani za nezmožne

pravnega razmišljanjain pod sumom, da

utegnejo kloniti ~pred dejanjikultumerevolti
cije in njenlh gardist0v-, ve ja opozoriti, da je
zadeva vendarle »sub judice«.In na prego-

vor, ki pravi: »Kdor hitro sodi se hitro

kesa«.

Dr. J. Kranjc je dejanje Mreže moralno

ovrednotil kot reprizo -kultiime revolucije-

Velja spomniti, da etičnost in _moralnost
posameznih dejanj ne moreta biti_vprasanje
dcmokratičnegapreglasovanja ali pa negla-
sovanja, tudi ne nasilja v imenu oblastne
večine nad manjšino,in da le neodvisna
sodna oblast lahko udejanja objektivno
pravičnomoralo.

Prepričansem, da pozivanje k pravnemu
linču zaradi ravnanj, katerih okoliščine
sodno še niso pojasnjenc, ne pomaga. 'lo

tudi ne bo najboljšeizhodišče niti_ podlaga
strpni, demokratični in poglobljeni razpravt

o tem, kje so meje samovolje, kdaj, komu in
do kod je še dopustna in oprawcljiva ter kje
in kako jo kaže (začeti)odpravljati. \elja

previdnost in preudarnost: »Kdor se med

otrobe pomeša,ga prašičipožrou'.

' Vsi pregovori so iz knjige Stanka Preka:
»Ljudskamodrost trden je m0st-, Ljubljana.
1970



Ostali so samo tisti,ki zares estetsko in moralno sodijo v takšnookolje

LJUBLJANA. 29. - Na koncert Imo prllll uro pred začet-
kom In tako] začeli postavljati neprijetna vprašanja.Nekje na

polovici drugega stavka na! Je Monika (ki skrbl za program v

Gala dvorani) poslala po rum, Id Je nujno potreben za prlpra-
vo kuhanega vlnn. Takrat je postnlo Juno, da se dogaja nekaj
nenavadnega. Ko je otrok (podplsan pod te vrstice) prltekel lz

trgovine, so blll odgovori pripravljenL_

0- cele velikanske skupin ranosti ljubljanske scene'- osta-

umetni ov
'

I -= -
,

`

o lisosamotisti,kizares estetsko

ustanovile Mrežo za Metelko- in moralno sodijo v takšno oko-

vo, so nes ta še Strip-
_Čomch Erse eu I, nekaj
društev v Sociostavbi in ekipa
iz Gala dvorane. Metelkova je
postala še en spomenik proñli-

lje, odpadli pa so tisti, ki so

sklenili postati najmlajšiembli-

rani umetniki in inštitucijesta-

re celine. Poleg kontinuiranega
programa koncertov, videopro- . .
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Lutkovnl studio pod vodstvom Saše Jovanovića v nezakurjcnlh
prostoth prlpravljn predstavo za otroke ijaček hlačck ln

čudeína srajca

jekcij, m7stnv in okroglih miz se

obeta tudi odprtje »zelene naro-

dne kuhinje«v nekdanjem Art

klubu, pa tudi svojevrstno itali-

janska zasedba januarja, ko naj
bi na Metelkovo pridrlo oko-

li sto predstavnikov podobnih
ustanov iz vse ltalije.
Naša fotografija ne prikazu-

je klošarjev,narkomanov, idio-

tov, kriminalccv, jugonostalgi-
kov, tihotapcev, posiljcvalcev,
dclinkvcntov, čevljmjev,piro-'
tehnikov, lctalccv, oñcirjev,po-

licajev, podoñlov,novinarjev,

umetnikov, borznih posredni-
kov.

Na posnetku ni mogočevide-

ti pločnikov,avtomobilov, svin-

čnikov,krompirjev, likalnikov,
čevljev,kolačev,dežnikov,pira-
mid, ovojnic, knjig, traktorjev,
letal, preservativov, zvonikov,
pralnih strojev.

V tej rcportažitorej niste bra-
li o posilstvih, umon'h, krajah,
političnihkarierah, prevarah, la-

žch,podtikanjih, bančnih tran-

sakcüah- M
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Ponedeljek, 6. decembra 1993

METELKOVA POZIMI
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Kmalu bodo minili trije meseci, odkar je Mreža za Metel-
kovo zasedla tretjino zapuščenegavojaškegaobjekta na

Metelkovi v Ljubljani. Zapadel je sneg, elektrike nimajo,
oz. jo uporabljajo le za najnujnejše(z agregatom ali pa' sije
malo »izposodijo«),ata so prostori mi'in in zaživijole na

katerem od koncertov v Gala' dvorani, ki jih organizira
osemčlanska s'ku ina pod vodstvom Monike Skaberne,
v prostorih t.r'. ole, kjer Dario Ser-aval (ex Borghesia)
pripravlja 1001 noči -

pogovore z znamenitimi Slovenci in

kjer vrtijo tudi video projekcije,- živahno je lahko tudi
v Eisen Kreuz klubu. Dejavne so še nekatere socializacijske
skupine v socio stavbi.

'

Pritisnjeni so ob zid in znajdejo sesvsak po svoje. Gosti
1001 noči ne spijo več na Metelkovi, v tisti »posebejzanje
opremljeni sobi«,ki je po svoje Vplivala na njihovo razpolo-
ženje,da so razvijali svoje misli na temo »civilne družbe,
mestne samOvolje, alternativne kulture ipd. «, in jih zapiso-
vali v knjigo gostov. 2 večinoma maloštevilnim občinstvom
se gosti pogovarjajo v sobi, ki jo nekaj ur prej se reje_taDario

in_ šankist (za šankam strežejokuhano vinaí»Stala« je
največkratuporabljen izraz, s katerim stalni in naključni
obiskovalci ožigosajodvorane oz. sobane, kjer se trenutno še
dela program. Prikriti boj za prostore je trenutno brezpred-
meten, saj je dejavna le peščicaljudi, ki vztraja kljub temi in
mrazu.

,

Krajani v neposredni bližini Metelkove krivijo Mreža za

vse razgrajanje in nered, ki se dogaja pred njihovimi vrati.
Hišnik novega objekta na Kotnikovi nam je pokazal en

mesec staro iglo za vbrizgavanje mamil, ki je skrita v omarici
z gasilsko cevjo v kletnih prostorih. Res pa je, da na bližnjem
zdravstvenem domu pomagajo zasvojencem z metadonom,
tako da bo teh bolnikov v tamkajšnjemokolišu vedno veliko,
ne glede na Mreža.

_

Sodni mlini meljejo počasi.Mesto Ljubljana je tožbo proti
Mreži (ker sije ta prilastila tuja, meštno lastnino) na sodišču
umaknila in jo ponovno vložilo, s čimer je dosegla spre-
membo sodnika. To bi lahko počelatudi tolikočasa,dokler

ne bi dobilo »pravega«. Sedanji jim verjetno ustreza, saj je
(zaradi zakonitosti postopka) sam izjavil, da ni v bližnjem
sorodstvu s katero od strank. Sicer pa je njegova mamamala
sestrična predsednika IS SML Ljubljana Marjana Vidmarja,
kar pa je že daljšesorodstvo od 4. kolena, ki je še dopustno.
Ker je mesto zamenjalo sodnika, je Mreža dala pobudo za

zamenja va novega sodnika na ustavno' sodišče. .- .

Zdaj je najpomembneje, da se stroka, predvsem urbanisti,

dogovorijo o_dolgoročninamembnosti obeh karejev bivše
vojašnice.Mestni 18 je pod velikim pritiskom ekonomskih

interesov, tistih, ki bi želeli v abjektih nekdanje vojašnice
zgraditi »trgovskiimperij«.-Nekateri na Mestu veda pove-
dati, da že obstajajo načrti,po katerih naj bi' vsi objekti
pripadli policiji, ki bi uresničilazamisel o »policijskempenta-
gonu«. Po njih naj bi bilo v petih letih celoten teritorij že na

novo pozidan. Je glede na mamljive predloge, ki bi morda

kratkoročno na`vrgla Mestu lepe denarce, kultura že črtana iz

dolgoročnihnačrtov? _

Minister za kulturo Sergij Pelhan je na sredini 1001 noči

dejal, da si je njegovo ministrstvo že od začetka prizadevalo
za predloge Mreže. V začetku junija letos je Marjanu. Vid-

marju poslal dopis, v katerem ga je pozval, naj se IS SML
Ljubljana končno opredeli do Mreže, a odgovara ni dobil.
Sledila so pisma, da je Ministrstvo 'za kulturo že dobilo vajaške
objekte na Roški, in sicer zastonj (za ,Metelkova je moralo_
Mesto plačati,oz. ponuditi v zameno druge objekte) in da bi

ji vlada lahko dala še Metelkova, _čebi bilo ministrstvo
vztrajnejše.Priznal je, da so bile pravne možnostiza pridobi:
tev te tretjine Metelkove zaigrane že lani. Tako je Sergij_
Pelhan na koncu večera dejal, da je treba pačše naprej_
pritiskati na Mesto, to morata početitako Mre'žakot.tudr
ministrstvo, ki pa bi k čimprejšnjemurazPletu zadeve prrspe-
vala tudi z denamimi sredstvi. Kakorkoli že se bodo zadeve

razplet/e, bo Mreža obstajala, na Metelkovi ali pa izven nje.
kakor je dejal predsednik društva Eisen Kreuz. Prostorske
teža ve »altemativne kulture« bodo vse hujšein jih bo moralo

Mesto prej ali slej obravnavati in tudi rešiti.
JELKA šUTr-:JADAMlČ .
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Brez

Vidmarja,
s paradoksom

'

Slovenske politike je en sam, včasihbolj, včasih
man` zaznate paradoks. Dober predsednik
stranke je le po definiciji tisti, ki se najbolje

nese na sodniji. Eni se tam znajdejo zaradi

oborolenih'izpadov zoper tujce, druge spet
dajejo nerau'asnjene peripetije z odpusčenimi
piloti Nekateri pa si privolčija.ie več: vi 'ejo
jih poneverjeni in sprivatiziranl devizni m' 'jo-
ni, pa poskušajojusn'ci ubeiati pod krinko

driavnega svetriistva. -Siango- jim drlijo
.sveta ieleta- najviije oblasti, in to z targo-
nam. ki bi se mu čudili .ie najbolj izurieni
sholasriki Ko v gosto napredeni meglenici
nepovedne iogoreje uton'ejo če zadnji razlogi,
zakaj bi kdo sploh odgovarjal za gospodarski
ali gospodarsko-političnikriminal, je prečtudi
nasa skrb. Končno,jezik je izraz stvarnosti: če
ni v njem nič. bo .le toliko manj v resnici.

S paradoluom je seveda tako: če ene gladi.
druge tepe. Mnogo slovenskih politikov npr-

vec. Demosove generacije, ki so slavili na - -

jasen jezik, na vsem umljive relerence(demo-
nopolizacija oblasti in vse.

'

pojmujemo), je na! aradolu le postavil
v kot: odtel je dr. Capuder, senca je zastrla dr.

Pučnika,celo humor ministra Peterleta nima
več onih ostrih. znanih kontur. Pri tem seveda
vrste bolj zagretih, spopadljivih, npr. glasbne-
ga Schwarzbarila, lupana žalostneslave. pioh
ne omenjamo: ti so le sami po sebi elaempla-
rična potrditev onega reka, ki nas uč da o

"IJľvlin najbolj glasni peielini najprej zreli za

onec.

V resnici se danes Slovenija zdi kot po po-

obedku:generacija se je zamenjala, prejšnje
stanje, retorika je preteklost. Da miza .te ni

la pospravljena. osnažena,pa skrbijo da-
nes predvsm trije. Prvi .je Janez Jania. ki pa
nas _nitoliko ne zanima: recimo zato. r zna
v ključnihtrenutkih vselej uiti skozi votel zob.
to pa pomeni predvsem redefinirati položaj
7e. ravnati tako, da je njegova strasełkalega
'ar najmanj prizadeta. Dokaz: ko 'e naznanil
vlado Petele : Bavčar,je s tem sicer objektiv-
'I povečalsvojo moč.vendar ipsa facto ravnal
per slovensko demokracijo: Bavča ev stal
'd samoupravno-sociaiističnodLs' nca je
namreč vse premajhno -dotaa za optimalen
Iokratičnirazvoj Slovenije. Enako pomladi
'ozimi 1992, se je socialdemokracija
'uliia vladni kaalici'i (tudi) zato. da bi

podpredsede zav rovai ministrski sta-

"rugije Marjan Podobnik. dober politik
,eregttpa vselej ni mo 'očenatančno reči,

:raj ,ana p dkoallclj-ł'avo rzna vz an ro
.

iiiičih zgolj [elja ttisniii najrealnejłega
`

.

_
privlačijomanj nevarne reči,kot je politika.

. parlamenta - danes mu je za pet- ali .iesimi

partnerja (in seveda konkurenta) .SKD v_kot
ali so zadaj bolj objektivni motivi. _Treijiin
najbolj trd primer nase teze pa je - nihče drug
kot prav kontroverzni predsednik mestne vla-

Ali: kje v resnici e njegova krivda? V njem ali

zunaj njega? O govor na to v ratanje je bi-
stven. Nedvomno, tudi njemu [se dalo mar-

' slkaj očitati. Tu ne mislimo toliko na zadnjo
de v Ljubljani, Marjan Vidmar. gobaflollkw? inkriminacijo v zvezi s proračunom:ne toliko

zdrave prestolnice: človek.Iti-'830 OgIPFIDV-"u zato, ker SDK doslej k poslovanju ni imela

razume in podpre pa nihče. Postavtli bi 8" pripomb, temveč redvsem zato, ker je po
sicer lahko v tandem z lupüłlpłľlSVBWICM- ustavni definiciji čLveknedolten toliko časa,
vendar se vsaj za slednjega zdi. da 80 bol M dokler mu krivda ni jasno dokazana. Parla-

milul več.da" mu ko' VOIIGVOVCT"Kana?" mentarria preiskava naj pokaZe, ali je'sio res

po vseh zgodah in nezgodall Palm," WHW” za rekoračitevpristojnosti ali a je vse sku-

prava alternativa: -il faut cultlver notre jar- pijezadnji, :jaa/m' poskus pa itičnegalinčo:
din. (Posvetimo se torej lasinemu vrni): :0-

. tangaa, ki se iz relilne brvi po potrebi
bujenega s tem spoznati/'2m80 mo V" Il spreminja v veiaüi.

I

-

_

-

-_
-' No, nekaj se v tej smeri' le svita, vsaj na

Marjan Vidmar torej; uvedli750' "P5 dam" :relacile indonezijski premog - draga ekolo-

pel, .da se ubranimo slehenuh osebnih P'dľ' ska posojila. Namreč: meči prvega, ki ima
rene. Zakaj ravon? Zato, kerje-inlesmo_ -m in,
v paradoksi:ki ga bo izjemno tezkodokazno_

1 P a'

- tisto. kar bi imenovali optimalen ap

politika. Smdno? Sploh ne. Vidmar
'leto. kar

mnogi' v Sloveniji niso. .le praene jlv _zgled
političnekonsistence, jasne retorike z najmoč:
nejčimirefereni'ami (govorimo' o vsebinski

plati). Brezkornprorru'sno se sklicuje na pro-

gram, ki ga je na to mesto pripeljal. Od njega
se - kot znana rasa tovornih tivoli - ne pre`-
makne za_ped.Opozarja na skupnildoigdo pozabu_ dam, in pndudnü,malu vlade pa

,.

preteklosti'napotrebopo radikaini cm.sz bi ga po :ju Ka, pñbüal."al-M :suha Je M

med danes in včeraj.Kdo si to se upa? Pa nidt: koncu konc" le boji" m nm, in ,Opla
na dani funkciji se je, v čistopolitičnemsmislu, Ljubljana_
izkazal kot nihčepred njim Ne samo. da seje
kot kaki'en ptičsamoliv prerodil | sleherni

zanki, ki mu jo je nastavil levi blok
mestnegai- -_

v pečtoplanie, pa tudi dnigega
ne bo! potrebovaL Zelo preprosta in kaj ko-
ristna og' le, da bi nekateri namesto

plemeniie eksotičnenidnine v kotiu dra oce-

nega insiiruia mesoie oblasti raje videi kaj
drugega, najraje Vidmarja samega. Gotovo bi
si potem izmisliil .ie ekoloi'ka posojila, za

vsak primer, .saj se ve, česa vsega je ta .Demo-
sov vraga zmolen: ob smrti bi se láhko prav

Vrnimo se nazaj: kakršen koli te bo rezulzi
parlarmntarne preiskave, nase teze o D/GľIOg'i

menologiji- poslednjega Demosovih ma! ne J

rizadeval. Priza a pa bo -fenomeno-
'

logijo- (slovenske) politike v splošnem:radi

se obvetemo, da tudi o tem napiiemo daljši
komentar.

jontno grolnjo s -konsiruktivna- nezaupnico
najverjetneje toliko mar kot piscu pričujočih
vrstic za čipke-zarjovene devič'ce- nekdanje
Socialističnemladine ospodičneVike Potoč-

nik, temveč je za Ljubljana,v čisto ob `ektiv-

nem smislu, ravii toliko, kot m o kdo

pred njim. Kdo ist le mislil, da je mogočeza

tridesetkrat zmanjsati vsebnost ,

v smrdljivi ljubljanski megli? Pa tudi: tisoči

prebivalcev. ki jih je priključilna toplovod, so

mu lahko v resnici hvaleini: za gretje in pra-
nje dajo dosti manj: toplo pa jim je kot malo-

kateremu eksotičnemuplaziicu, ki ga v mena-

leriji pod Ročnikom s skrajnimi viri energije
ohranjajo pri zivljenju in gib 'iL 5an na

stran: celi redeli starega mesta, ii'e, ulice in

trgi. so dogiiinovo podobo. Obnavljalo se 'e

to
`

kot nikdarpoprej: Če ima danes L`

ljana nov, uglednein obraz je s tem neločljivo
povezana 'njegovo ime. Kajpa Plečnikove
Žale? Kdo jih je rdi'l pogube in jih izročil
prvotni namembnosti? Prav mesma vlada. Da

ne govorimo o- tem, da je po gendernansko
počita'ias staro nesna o, `. do beličaodplačala
dolgove, ki so jih p

'

i prejsnji gospodan'i.

Povzemimo, večina napak ni bila napaka
v pravem snu'slu, temveč napačnereakcije, na-

pačnakoncipi'rana obramba. Poglejmo le zad-

nje zaostrovanje na Metelkovi pa se nam

razkrije paradigmatika, ki jo lahko pomerimo
ob vse, kar se mu je p

'

isovalo, dosti pa nam

pove tudi o značaju la slovenske politike,
tiste, ki se je posioviia z razpadom Drmosa.

Nedvomno je, da so meielkova' z zasedbo

vojasnice Vidmarja potisnili ob zid Gre za

dejanski primer ozemeljske osvojitve. V ta-

kem primeru je najbolja moznost ri'dobiti si

.firoko javna podporo ter z -mar nini- priti-
skom pregnati vsiljivca Ce bi se z Vidmarjem
solidan'ziraii mediji in del političnerrioči na

Slovenskem.. bi tamkaj naseljeni aitemasivci

obviseii v zraku; preprosto zgubili bi legirimi-
tem. To je bilo mgoče.celo verjetno: zgodilo
pa se ni Taktika odnosa do medijev. pridobi-
vanja javne podpore je ostala na remenjena:
zaverovanosi v svoj prav je ila njihove

. , _ _ simpatije. Vidmar je spregledal zlata pravilo,
ljen. Naravnost pod rdečo marelo, ki je spričo m da s" mja, ..njej za "kupno rama

dolgotrajnega -demokratičnegadezja- zble- m; ,nm mi' ali 3, 'a ,Placa “samimi au
dela v roza odtenke. Med kvazi/iberale, med M_ K" v ,o m' Pri., "1. ,a mediji alu-www"
ljudi, ki bi na vsak način leleli delovati v skla- ,nm mlekom' njegova pa i.an

' '

a je
du l -znamen'i časov«.pa je njihov intelektu- celo ,ako dm da n i, zgodijo Pray neurja.
alno-etičnt'zivec toliko otopeL da jjh preprosto ,w Hvar_- ,Mdj/j in prede dd pomik: ,0, M

"Š 'upamo/0 VCČ- zalo 5' K'ľdo"'ilľl Zim" glede na to, da niso imeli zadasmih objektiv-
nike ženskihpravic,feminizem. drugi ščitijo ,Iul "njegov, "op",- v oknu-v," blok' in ,0 do
ka' ŠIDVľkOVCPMW" V ľplo-Šnľm-P" i'm P" te mere, da se je vprasanje alternativne kulture
"0 'hm/(.0'malo pac* V 05"' 'hklul'v'w 3' sploh zastranilo. Govorilo se je samo .le o nje-
OFF/"I'll, "0 “Padu/Šmal?f4m"ľ_"'"'9'30' govi krivdi: na obzorju se je ie kazal blilnji
nizirane slovenske desnice, ki je političnoirele- "na
vantna in je v prihodnjem parlamentu gotovo
ne bo. V resnici. človekapopade sveta jeza. ko

prebira spise Pavleia Gantarja: Ta strelja naj-
bolj kitmme, bolehne zajce, za toLste kunce. ki
se .le danes redijo po glavnih institucijah slo-
venske obhsti', od parlamenta do vlade. pa mu

je :koda siber. Zanj je temeljni problem slo-
.venske dnizbe ogroženostNeslovencev po
Slovencih, bistveni krivec tega pa lider Jansa.

Ubogi Vidmar./'ioleg
vse a se mora spopadati

le z mizerijo de a slovens e humanistične inte-

ligence. s pojavom, ki ga je paradigmatično-

izrazil Cankar v - vemo kateri drami. Ko smo

le pri gledalii'čit:omenimo se umetnika Bibi-

ča,priznanega igralca, eno prvih violin v onli-

vidmarjevskem orkestrit mestne skupi'čine,ki

mu gre sicer vse spočtovanje,bremeni a ga
huda hipoteko: svojeimein ugled je zas'tavlil

Poglejmo zdaj. v kaksno okolje je bil postav-

Napačnokoncipirana obramba? Morda do

neke mere. Zdi pa se. da je bil nje ov položaj
že prej brezizhoden. Nekako bi ahko rekli,
da se je znai'el v isti koli kot E. Kocbek, ko je
poslal v javnost svoj Strah in pogum: dol 'e

kančen in defusitiven povod za lastno politično
likvidacije. Zato si ga v danem trenutku ni

upal (ni mogel) nihče več podpreti, niti lasma

stranke ne. Bilje preprosto prevečrizičen

Ponuja se zanimiva primerjava: Vidmarja je.
spodnesei isti bananin alu ek kot pred dobri-
rna dvema letoma dr. ČZpudra.To, da je
Zivadinov zasedel njegov kabinet z namenom

izsiljevanja finančnihsredstev. je bilo, milo

rečeno.nelegitimen Jtos. Največjaskrivnost
seveda je, kako da njegove prozomosti nihče,
morda .le minister sam, nl spregledal. Ce bi jo,

ne skupinena Sldveriskem.ZK ali ŽL (eri
bi bil' "MI" “imeu”-

K oz. L gor ali dol. stvar ostane nespreme-

"I'Mi-

Zjenež'allbisávzZakaj so nekateri,,kot v kaki'-
sre ev teoilicei, v re določe

'

,Cezdajvse, kar smo navedli, v geografskem pogum/"Ve, dn,ng pl"pmmvp"lepñpozoí:smuiu nehali/w uma/(nemo, objektivtzlra- k zveličanju?Kaj je v ozadju vsega? Gre mor-
mo, osupnemo red paradoktom. Kako do

"Maji" ,amp k "da
Vidmar velja _za enega najbolj spornih. da ne

Skrivnost, ki je skrivnost slovenske politike'

[Zakamtančnoľo iti j
.

._g

'demo mrzth politikov, če pa izpoin'uj, v"
p 130/ 4: lica v SIQ-dalqćulvąrlowi

_

Pogo/C la #Akti/0, ki 0 zmeda_ K a bi le_
_.

..

I '

V 'mmm' mil" 'm MIIrToh spotaan Zií'íišíiľií'ľáuIŽT”“Im” "m"

obenj? Ko a bi motilo
Zonda/g

M _mmm_
? Kpolitike

DIMMWHIOIW-Boga." Tm*

smrdljivo uparil. Odsvetujemo: .mesčani bi ,4

i

pf_



Petek, 17. decembra`l933`

O Metelkovi

niso rekli

nobene
Zaradi prekinitveseje mest-

ne skupščineje razprava
o Metelkovi odpadla

LJUBLJANA, 16. decem-

bra - Čepravje mestni izvršni

svet za današnjosejo skupščine
mesta Ljubljana pripravil in-

formacijo o objektih nekdanje
vojašnicena Metelkovi. po-
slanci o tem niso razpravljali,
ker je skupščinaprej postala
nesklepćna.Sicer pa informa-

cija ne nudi odgovora na vpra-

šanje.kdo je naroćil podiranje
objektov na Metelkovi, kar je
povzročilo,da je Mreza za Mc-
tclkovo zasedla objekte.

Po dolgoročnemnačrtu me-

sta je vojašnicanamenjena za

upravne dejavnosti, do izdela-
ve zazidalnega načrta pa naj bi

jo oddajali. Služba za mestno

lastnino je dobila več kot 70

prošenjza uporabo teh objek-
tov. Prostore na Metelkovi bo-

do oddali na podlagi razpisa za

promocijske potrebe mesta ter

za kulturne, mladinske in hu-

manitarne dejavnosti. (Z. M.,
foto: Miško Kranjec)


