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Nekoč je šel v nos

Mirovniškčpuške
41. 5. .-ng

V

še ni dokončno vrgel v koruzo
Slovenska civilna družba je na psu. Nekoč je bilo povsem drugače.Marko Hren,

njen simbolni vodja in vodilni mirovnik pokojne Jugoslavije, je prepričan,da bo kmalu bolje

BoštjanVidemšek

arko Hren, sinonim sloven-

ske civilne družbe, mirov-

nik številka ena in pobu-
~ dnik številnihuspešnoizpe-

ljanih civilnodružbenihprojektov, se v

zadnjih letih v javnosti pojavlja kolikor

se le da redko. Našteti opisi in zaznam-

ki sodijo v osemdeseta leta. V tista leta.

ko je imela ulica srce in dušo, v leta, ko

se je zdelo, da lahko ideja prebija tudi

najtršebarikade. Potem pa je civilno-

družbena potenca
- kar nekako čez noč

- padla travmatično globoko. Devet-

deseta so, z uresničitvijovelikih pro-

jektov in predvsem osamosvojitvijo.
pometla s civilno družbo. Ali pa je sle-

dnja pometla sama s seboj. Marko

Hren, ikona osemdesetih, večni alter-

nativec, človek izbranih besed in ostre

misli, razlog za izgubljeno potenco išče
v kontekstu. »Konteks't osemdese-

tih let je bil znan po družbenih gibanjih
in je popolnoma drugačenod konte-

ksta devetdesetih. Tako po vsebini kot

formi. Spremenile so se strukture in za-

misli,«razlaga in ob omembi »osemde-

setih« le stežka skrije nostalgijo. »Prio-
ritete devetdesetih se povsem drugač-
ne. Vse se je spremenilo. Kolektivnost,

najpomembnejšipojem osemdesetih je
bilo sodelovanje, se je sprevrgla v radi-

kalen individualizem, ni več skupnih
idej, načrtov, prevladujeta tekmoval-

nost in komercialni interes.«

Kllnlčna smrt clvllne družbe

Kljub novim časom in spremenjenim
razmeram bi bilo od take sile, kot je bi-

la civilna družba na Slovenskem še

pred desetletjem, vsaj sem ter tja priča-
kovati kako akcijo, namig, idejo Ha-

ider rovari po Avstriji, Evropa nori.

Slovenija pa se ne zgane. Stanje duha?

»Ne povsem. Res pa je, da me (ne)re-
akcija niti malo ne preseneča.Bilo je že

nekaj podobnih primerov, pa se ni nič

zgodilo. Zelo blizu je Hrvaška. kjer je
civilna družba v minulih mesecih delo-

vala naravnost fantastično. rezultati

njenega boja so več kot očitni. Pa se pri
nas ni pojavil nihče, ki bil pripravljen
vsaj sodelovati 7. njimi ...<4 Hren pravi.

da za »začasno smrt« civilne družbe na

Slovenskem obstaja logična..klasično
sociopsihološkarazlaga. Nihanje. »Po-
tenca raste in pada.«Kljub vsemu se s

p0polno ničlo,z dnom dna, ne moremo

kar tako zadovoljiti. Včasih smo pri
vas, gospod Hren, čutili neznanski ak-

cijski potencial, ste morda tudi pri sa-

mem sebi zaznali padec potence.
»Ne, ha, ha, moja hčerkica je namreč
stara le dva meseca. Ševedno delam, še
vedno sem angažiran.Prepričansem,

da se bo potenca zopet dvignila, to se

enostavno mora zgoditi. Kontekst de-

vetdesetih bo enkrat treba preseči.«

Večnl oporečnik
Marko Hren je že v gimnaziji sodelo-

val v paciñstičnoanarhističnem krož-
ku. Konec sedemdesetih je, v času, ko

je bilo to precej tvegano, govoril o de-

militarizaciji družbe in pravici do ugo-
vora vesti. Ugovor vesti je postal nje-
govo vodilo, jugoslovanske zvezne

oblasti so leta 1989 dokončno sprejele
njegovo pobudo. Oporečnikomni več

grozil arest. A na področjuugovora ve-

sti tudi nova, slovenska vojska ne delu-

je ravno bleščeče. Politiki in vojaškilo-

bi hočejopodaljšaticivilno služenjein s

tem civrlnike degradirati v drugorazre-
dne državljane.»V Sloveniji je za civil-

no služenjevojaškegaroka radikalno

premalo možnosti,informiranost je ka-

tastrofalna, tri leta sploh ni bilo razpi-
sa Če že naši vojaki sodelujejo v me-

dnarodnih odpravam, bi morali tudi ci-

vilnikom omogočitisluženjev tujini.
Recimo pod okriljem Amnesty Inter-

nationala v Tibetu To je stvar sindi-

kata oporečnikov,ki bi bil sila dobro-

dOŠCl.«

Diplomirani matematik je kot stro-

kovni sodelavec dolga leta delal v Iskri

Delti. »Denar sem služil,da sem ga vla-

gal v svoja, naša prizadevanja. Takrat

sploh nismo razmišljalio kakršni koli

pomoči.V projekte smo pač vlagali
svoj denar. Toje bil čas entuziazma. ja.

sodelovanja. Zdaj je vse drugače,pre-

vladuje tako imenovani projektni ma-

nagement. vsi kulturniki. okoljevar-



mi);

stveniki, vsi se trudijo le za pn'dobiva-
nje podpore od zunaj. recimo Sorosa.

To je nekakšen larpurlartizem. Ume-

tnost zaradi umetnosti same.« Krože-

nje na enem in istem mestu. Napredka
ni. »Za civilno družbo je to katastrofa.

odpade vsako sodelovanje. vsaka sku-

pna pobuda. osnovno vodilo je pn'do-
bitništvo. Treba pa je priznati. da so

d

vojne v naši neposredni bližini sprožilo
hud kulturni šok. kulturni milje devet-

desetih je bil zaznamovan s povsem ne-

pričak0vanokrutostjo. Posledica se ču-

ti v padcu vrednot. jezik osemdesetih -

avtonomnost, drugačnost.pluralizem.
pravica do drugačnihslogov življenja-

seje izgubil. Diskutzje nadvse sebičen.

pozicijsko usmerjen. ni več skupnih

Foto Blaž Samo:

Marko Hren. 2000: -Potenca se bo spet dvignila.-

*12.3.2000 “ Nedelo'

projektov. ekipe so manjše.prevladuje
ozek. zasebni interes.«razmišljasivola-

si 4l -Ietnik` kije leta l990 uradno usta-

novil še zdaj delujočiMirovni inštitut.

Hren gre v nos

Konec osemdesetih so Ljubljano
preplavili protestni grañti.Hren pa je
postal simbol mirovništva in upora z

argumenti. »Hren gre v nos« je bil pra-
vi grañtnihit. Na isti strani so stali kul-

turniki, subkulturniki. geji in lezbijke.
intelektualci, mladina. nekateri časopi-
si (Mladina. Katedra. Tribuna) Cilj
je bil isti. ambicija enaka. Volje izredno

veliko. Marko in njegovi so v starih. ci-

vilno na moč organiziranih časih ves

čas »težili«jugoarmadi. tam sojih ime-

li polno glavo. pa se niso dali odgnati.
Vzporedno z Mirovnim inštitutom,ki

muje direktoroval,je kot »predstavnik
za stike s tujino«aktivno sodeloval pri
Odboru za človekove pravice in orga-
niziral legendarno Mrežo za Metelko-

vo. Zamisel o vstopu ljubljanskih kul-

turnikov in umetnikov v mogočno.v
sam mestni center porinjeno vojašnico
se je porodila leta 1990. Pogajanja z ju-
go vojsko seveda niso bila uspešna.se

spominja Hren. a tudi po njenem umi-

ku iz Slovenije se mreži ni godilo naj-
bolje. Septembra 1993 je imelo širno -

»omrežje«d0volj lažnih obljub. potr-

pljenja je bilo konec. pripadniki mreže
so v noči 5 petka na soboto preplezali
ograjo stare avstro-ogrske vase se po-

grezajočekasarne in jo zasedli. Metel-

kova je postala prvi. za vsa evropska
mesta tako značilni skvot v Ljubljani.
Zasedba je razburila tedanjo konzer-

vativno mestno oblast. težave so si sle-

dile po tekočem traku. In še zdaj. šest
in pol let pozneje. jim kljub formalno-

pravno urejenemu statusu ni videti

konca.

Omrežen z Metelkova

Ravno v teh dneh bo na knjižnepoli-
ce prišel zbornik Metelkova

1990-1999. v katerem je avtor Marko

Hren strnil metelkOvsko esejistiko.
Dokument časa in prostora. »Tisto kar

je najbolj zaznam0valo Metelkovo. je
vandalizem. V petih stopnjah. Najprej
JLA. potem mestna oblast.'ki je rušila
vsepovprck. zapleti z mestom so. kot
kaže. večni. pa ulični vandalizem - od
skinhead0v do narkomanije težave
z ministrstvom za kulturo. gradbenim
lobijem (rušenje.ovirana oskrba z

elektriko in vodo) in navsezadnje in-
terni vandalizem. vandalizem intere-
sov znotraj metelkovcev.« Marko pra-
vi, da Metelkova pooseblja devetdese-
ta leta. Subkultura je postala mainstre-

am. Duh je izginil. ideje so se utopile v

komerciali Tako gre to.

»Ko sem ter tja na Metelkovo zaide

kak tujec. se. vajen popolne skvoto-

vske subkulturnosti. začudi.ko opazi
male deskarje v najn0vejših,dragih
trendovskih cunjah. kako klepetajo po
mobilnih telefonih. Metelkova je res

nekakšen simbol slovenske civilne

družbe.« A Marko Hren še ni izgubil
upanja. Niti približno.»Metelkova in

celotna civilna družba imata potencial.
polenca se bo slej ko prej spet dvigni-
la.« Nekaj let je vodil društvo Retina;

urejali so posle mreže.ki ji je bil bloki-

ran žiro račun. proti njej pa vloženih

sedem kazenskih ovadb. Zadeve so se

bolj ali manj srečno razpletle. Retina

pa je vodenje zaupala metelkovcem sa-

mim. Mctelkova se kljub temu vgreza
sama vase. takole. od blizu, kakšne po-

sebne perspektive ni zaznati. Mesto

Ljubljana. večni ignorant Metelkove.

mesečno plačujepol milijona tolarjev
za dva varnostnika. ki vse noči ždita v

svoji kabini. Že pet let. Trideset milijo-
nov tolarjev je bilo porabljenih v ta na-

men. »Stran vržen denar.« Medtem se

na primer vrstijo vlomi. Gospod Hren

se je odločil preučili.kako te zadeve

delujejo v tujini. Trenutno sodeluje z

neštetokrat večjimpariškimpodobni-
kom Metelkove. ki deluje nadvse vzor-

no in ga letno obišče nekaj milijonov
gostov. Zglcd za prihodnost? »Tako
nekako.«
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Ko je bil podpisani svojčas.tik

pred znamenito pomladno razporo-
ko z nekdanjo državo.debelih deset

mesecev redno zaposlen pri največ-
jem dnevnem časniku.natančneje.
v njegovi kulturni redakciji, si je
tam večkratprivoščilplodno, pouč-
no igrico. Sam pri sebi ji je. preden
se je naveličalodvečnih vsakdanjih
medijskih tortur - malo v šali malo

za dušno higieno - dejal "naloge po-

sebnega družbenegapomena". In

res je bil njegov trud lepega dne pre-

senetljivo celo nagrajen s plaketo
"za promocijo alternativnih dejav-
nosti" zveze društev ŠKUC.tedaj
plus Forum. Le kaj sem počeltak-

šnega?Recept je bil preprost: Kadar

je bilo treba spisati poročiloz duha-

morne, uradne SAZUjeue tiskovne

konference o novih edicijah. na ka-

tero me je na silo poslal urednik.
sem sam s seboj tekmoval. kako na-

suti dve ali tri tipkane v čimkrajšem
Časovnem razdobju. Saj se izuriš in

'

s kančkom obrtne spretnosti in kon-

centracije zmoreš na rutinsko temo

sestaviti tako dostoien spis. da živ

bog ne opazi. ali je narejen v tri če-

trt ure ali v štirih. Povsem drugače
pa je bilo z novicami. kjer sem imel

na voljo tesnih pet do deset vrstic

teksta. Takoj ko sem uzrl. da je priš-
lo na moj naslov obvestilo iz prej
omenjenega ŠKUCa.iz KUDa ali

kake mladinske klubske niše, ki se

mi jo je zdelo podpreti z vsem sr-

cem. sem si vzel neskončno veliko

časa - pet vrstic sem pacal tudi po

pet ur, šel vmes dvakrat malicat in

u-ikrat na kavo. poglabljal sem se v

referenčno gradivo. delal zasebne

skladenjske ekspertize. koval blaz-
ne lekseme in jih stavljal skup v kar

najbizarnejše.že domala poetske
zveze. polagal predse na mizo ključ-
no izrazje. ki naj bi bilo pospremilo
dogodek. skratka, v svojem novi-

narskem golobnjaku sem si ustvaril

agenturo. uvedel izredno stanje in si

domišljal.da bodo briljantne slo-

govne spake. ki so potem izhajale v

visoki nakladi med drobnimi novi-

cami. osvojile srca še tako nenadar-

jenih potencialnih revolucionarnih
duhov in drugih ljudi spremembe.
Zakaj kadar se človek zares potrudi.
tedaj se pačvidi. da besedilo ni plod
rokohitrskega podjetja. ampak čiste
in nesebične ljubezni - svoje "nalo-

ge posebnega družbenegapomena"

63. mm ' Jl 72th) I transnacIonal

sem tedaj opravljal junaško.v ano-

nimni ilegali. in nagrada je vsaj en-

krat prišlav prave roke.

Danes ljudem iz kulture pri
dnevnem časopisjuni več jasno,
kaj je "naloga posebnega družbene-
ga pomena". še več.med prvimi 50.

ki tarnajo. da so se Časi spremenili
in da je alternativa mrtva. namesto

da bi jo tiho. škrebljaje.komaj
opazno kratko malo ustvarjali in

soustvarjali. Mar niso mediji zato.

da nekaj ustvarijo in soustvarijo?
Tako pa zgolj poustvarjajo. ponav-

ljajo tiste vzorce. ki se kotalijo že po

drugih medijih in zmerom bolj uga-

jajo namišljenikulturni politiki.
programu. narodnemu pomenu.

pornpu in senzaciji. Vsemu tistemu.
Česar je že drugod vse polno. Kultu-

ra pri dnevnem časopisjuse danda-

našnjiobnaša tako kakor tisti ne-

verjeten podpis iz knjige o Titu, kjer
je tovariš maršal na fotografiji ob

pol sedmih zjutraj na Dedinju s sko-

delico kave in kupom svežegalistja,
na katerem so Oslobodenje, Politi-

ka. Borba, Delo, Pobjeda. Nova Ma-

kedonija. Rilr'ndja. Vjesnik in tak-

šno, spodaj pa pišez vsem nujnim
naivnim cinizmom: "Kako bi ne

znal voditi države.saj vendar bere

časopise!"Ta podpis se mi je za

vselej vtisnil v spomin kot najge-
nialnejšamed medijskimi teorijami.
mati prednica vseh globalističnihin

medmrežnih zamisli -

po vseh ideo-

loško-institucionalno-političnih
obračanjihtega osupljivega stavka

sem naposled prišeldo sklepa. po
katerem je pokojni vodja morda res

znal brati tako dobro, da se je v dr-

žavniških poslih učil od novinar-

skih ignoranc. napak in lukenj. Ja-

sno ko beli dan - premalo je imel

med branjem na voljo takšnih.ki so

si za pomembno novico vzeli čas in

jo prezentirali kakor se šika. torej
upoštevaje "naloge posebnega
družbenegapomena". Naj se sliši

še tako tavtološko. toda kultura -

tudi kot rubrika - se pri časniku naj-
prej ustvarja s kulturo pisanja. S

tem seveda ne mislim nujno "kul-

turne" kulture pisanja a la Ba-

yreuth, Betnava in Brižinski sporne-

niki. pačpa vse nianse. do katerih

se kaže pišočemumukoma dokopa-
ti, ko išče pot iz stila v samo življe-
nje. v realije možnih prepadov in

vrhov. Dosežek leta v Delovi kultu-

Zavezniki - slovenski mozolec
- Kdaj pa kdaj nas razveseli celo kultura

ri, denimo. se sploh ni pojavil na

kulturni strani. pačpa na zadnji. in

to nedaven torek. 18. julija. V zgor-
njem levem kotu sta igralki Teatra
Gromki Nataša Jereb in Irena Duša
tako zaverovani v svojo lezbično
psihodramo. da se zdi, ko da je fo-

tograf predrl opno njune zasebnosti
in ju ujel doma. med navadnim pre-

pirom za mizo. in navsezadnje za

to tudi gre. kajti podpis zgledno po-
roča o tem. kje je njima in še prene-
katerim biti doma. 5 podobe k uvo-

du v festival Sosedje - slovenski ko-
molec je namreč jasno ra2vidno, da

se počutiladoma in nista v nekak-

šni službi SNG Drama. Resda časni-

kar pri tem prejkone povzema bese-

dilo. ki mu je bilo poslano vnaprej
in resda je kazno, da ga sploh ni

bilo na licu mesta. toda medijsko
obvestilo je bilo že pri organizator-
ju sestavljeno z ljubeznivim
namenom. da samo doseže svoj
cilj. to je - razblini vse dvome o

tem. ali je Metelkova mesto ta hip
enkratno življenjskokulturno žariš-

če ali moteč element za sosesko.
kakor se zadnje čase prepogosto in-

sinuira po inertnih občilih. Casnikar

je dojel poanto “nalogeposebnega
družbenegapomena". se potrudil
in odnesel lično prepisan prispevek
k tistemu svojemu kolegu. ki je za-

dolžen za zgornji levi kot zadnje
strani. In to je veliko, ta trud mora-

mo spoštovati,ker vemo, kako re-

dek je. Žal je po novem občutjeza

"naloge posebnega družbenegapo-
mena" povezano s poletjem, ko ni

veliko tistega gradiva, ki ga sicer za-

poveduje večni narodov "uradni

list" in mora na kulturne strani po
nekem topoumnem. navadni ob-

čanski družbi nerazurnljivem klju-
ču. Toda upanje se širi, iskra bo

preskočilain prej ali slej se bo tudi

med redno zaposlenimi v kulturnih

rubrikah spet našel kdo. ki bo ve-

del. na katerih koncih se dejansko
išče.živi. dela in zabava. Podpisani
je zdaj na drugi strani. pri življenju,
med čakajočirnina takšne duše - v

spodbudo naj se jim skromno zau-

pa njegovo poletno spoznanje: Os-

tani julija v mestu, poizvedi, kdaj
ima tvoj birokrat dopust. obišči ga
dva dni pred odhodom. in v radost-

nem razpoloženju.brez odvečnega
Čakanjabo vse urejeno desetkrat hi-

treje kakor med letom.

Danes ljudem iz

kulture pri dnev-

nem časopI3juni

veČjasno. kaj je

"naloga poseb-

nega družbene-

ga pomena", še

več.med prvimi

so. ki tarnajo. da

so se časi spre-

menili in da je al-

ternativa mrtva.

namesto da bi jo

tiho. škrebljaje.

komaj opazno

kratko malo us-

tvarjali in sous-

tvarjali.
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špünüipkolidčššągmarjan-gimçščanm;ki stannjejo
"Toneta ki sta @veljal:
tii sta meli-gradim` “SI3\`lla~
moški ki sms: predstaxílakot

organizatorja konmna. moti v

:sodnem pa staju potem opos)-
nia da. so pregluni. da motijo

farni ?CJ in da bo treba ?oskrbo
:2, da bo glasnust ?manjših
Edin mi njiju je takoj odšel no-

ter in poskrb-:L Js so munka uu
'

:ga po sta _rvlicasm po-
` .si se s čim 1:13:: Ugo-

ton'la sta. :.3 gr: za .TI-letnega L

K. iz Ljubljane. s čimer je bil po-

stopek - opozorilo je bilo upo-
števano - končan in policxsta sta

se odpeljala.
Ob 00.35 so zaradi pnnm'mh
pritožbokoliških starim-alen na

Metelkova poslali tn` patrulje
Ko so se polinsti `pnpeljali - v

napovedniku lahko preberemo.
da gre za Klub Gromki -

je mu-

aka nenadoma utihnila in ven se

začeli prihajali gostje oziroma

poslušalci.Policist. ki je vodil

postopek. je med njimi opazil
27-letnega organizatorja. s kate-
rim je že prej govon'l. Ker je bil
zraven še en moški. je hotel zve-

deti tudi za njegovo identiteto.

Stopil je zraven in pavabil
do službenegaavui` kjer biv mi-
ru lahko opravili vse potrebno.
Naprošenipa poücislovizahtevi

naj pokažekak osebni doku-
ment oziroma pove. kdo je. ni
hotel ugodni. Tudi, ko je policist
mhm-vo ponevil. mu nemanec

:.PrímžbeštánbvaIcajjdjid\vs
*

`
' :ni \`u 'č x` *' `ne ,
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policirsihgmçerłzencuža'ąe._ .1
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ga
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`so z`uiibumsłžèöQKC slapom« '9 ,hdjskc` `
`

"

mnmgćkmgi_ "A 0% , pn
glasbe ne` grejoísp

ni ma uštrèèi.Zim je mo: \

mixíremülredil,`najsede v sluz»

beni avto in th ga bodo pa" od

peljali ru polimsko i\\.\l.|j\1 ter

tam ugolnuli lleihHU identite«
to` \ ClidJT je ileçist tudi tokrat

naletel na gluhi. ušesa oziroma

la kaj): pravzaprav dvignilo
.št 0

ob daril -

'

i'

jo :Glavljajo buri". basis! in

bob-ar. pa ni upira”, da se bo
slüal -dodobra adpoaaui
:pas-mm.

tudi tega ni upnštevzl?AIO -so

bila zoper njega uporabljena pri-
silna sredstva (fm'ćnn srln) In

sredstva ni vernnje m vklepnnpc
(lisice). nato paje bil dan v intu-

vencijsko voziloc. so upisnli v

policijskem poročilu_kar po do

muce uno meni. da so

si! zgrabili. vklenili in posmlili v

marieo.

S tem naj bi bil postopek 7n-

kljućenin policijske patrulje so

se hotele odpeljati. vendar se ni

dalo. Obiskovalcem oziroma po-
slušalcem koncerta. ki se še niso

ni::
`

`(17113)ZGS."šmáž*5.1161.,?5
*

6._ L5.
'

""fx .r

š`
J

56'

nizih lll so se 'zbrali okrog. `po
policijskih podmkih naj bi jih bi»
lo okrog 80. pa postopek očitno
ni bil pru-ct vse: in so se odloči-
li. JJ s" bodo \.nuhum red;) in
Innu uitlll .Ni s .`ll04 temni` po'
`rum Neillt M1 pred j'H.\lh`1_lSlJ
vuula, mam l pa so "w, ustavili v

lukil_ da su» red lem. \MŠ pri-
\lrkli in posluili kovmsko klop. *

rmlnj pn so ga .podprli- 1 uhoj- t

niki m smeti. t

Možjcv modrem In se odloü-

li. da pokličejookrepitev. in na

Metclkovb se je pripeljalo Le

šest policijskih patrulj. \'u sku-

paj so p0tem ovire odvlekli stran

in protestnike. ki niso bolel:

vstali. naložili v marice. da so Sl

naredili pot. potem pa so jih oči-
tno izpustili ven` kajti poha'jsko
poročilopravi. da so na :usnja
Center odpeljali samo m` prrkr
škarje.Gre` za te omenjenega
neznnnca. ki so ga vklenili -

nnj j

se je potem ilkiualu. da je 32~ler :

Ini l.jul\ljnm`nn M. 'L ~

\ n
`

dvn pa sm. prav tako 12-letni I.
T. in Mletna I'. G., tudi iz Lju-
lvljnnc. Po končanem postopku
urimma ko so upisnli vse po
lrehnu. so vse tn' irpustili. sicer

pa bodo. tako je mpisano v poli-
cijskem poročilu. sodniku za

prekrškeprijavili vsega skupaj
šest popisanih.

Tako uradno policijsko poro-
ćilo

K. D.

Elementi političnega
Udalcženct oziroma organi-

uimj: torkovega koncerta so

dogajanje na Metelkovi in poli-
crjslm pvrdtdnvanjc seveda do-
bveli (ir'ugaöe.Kot je v imenu
Kluba (ironikeí pojasnil Mlh
Zadniknr (memoriam. M. 7.4, ki
naj bi bil po policijskih pmintkih
presliáalpolicistovn zahtevo po
zr/:hrmm dokumentu). je patru~
lja prišla pred vhwl v Klnh
(Iromki okrog 23,20, pctinclvnj-

A “Litllan
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*

.4, 'l '

_ .I
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.I "jićclkllkoncerta
' inuprntcslimllohiskm'nlctkqn

l
`
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nasilja?
delo »še bolj brclprednictno in

nepotrebno, saj nisem bil nasi~

lena_ pa tudi skupina kakih 60

ljudi pred klubom je bila po-
vsem mimn. Ncnndomn so ga.
kljub temu (lu je bil mircn in ne-

nnsilen. vklcnili. odnesli in stla-
čili v policijsko nmrico. ćcpmv
:ni fizično silo po 'Indniknrjcvcm
mnenju ni bilo nili imjuuinjšcgu
r'ii/lngu. Mnllcm koje 'hulnikm'
scrch vinurici. so pred njo pusivv

.1 \in "2 ,9, v

I'lll'ilj-l'ľ'llllbil
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Elementi političneganasilja?
Udeleženci oziroma organi-

zatorji torkovega koncerta so

dogajanje na Metelkovi in poli-
cijsko posred0vanje seveda do-

Živeli drugače.Kot je v imenu

Kluba Gromki pojasnil Miha

Zadnikar (»ne7.nanec«.M. 2.. ki

naj bi bil po policijskih podatkih
preslišalpolicistovo zahtevo po
osebnem dokumentu), je patru-
lja prišlapred vhod v Klub

Gromki okrog 23.20. petindvaj-
set minut po začetku koncerta

skupine NNY. in sicer naj bi se

bili sosedje pritoževalizaradi

hrupa. »V odmoru med skladba-
ma sem stopil na oder in prepu-
stil odločitev kolektivu: glasba
se je ustrezno utišala in koncert
se je nadaljeval. Po končanem
koncertu. malo pred polnočjo.
sva s kolegom odšla po večerjo
za glasbenike. Ko sva se slabih
deset minut zatem vrnila. sva na

prizoriščuuzrla okrepljeno eno-

to - tri golfe in kiblo.« Kot nada-

lje pripoveduje Miha Zadnikar.
je stopil do enega policista in ga
pobaral. kaj se dogaja in zakaj
jih tako moti tišina.saj so kon-

cert končali pred vsaj petnajsti-
mi minutami. »Zahteval je. da se

identiñciram.kar sem odkloni]
kot brezpredmetno in nepotreb-

Mlha Zadnlkar

no. saj ni bilo nobene kršitve -

željososeske smo upoštevali.or-

ganizator pa je v skvotu. seveda.

kolektiven in se ne skriva v eni

osebi. Vztrajal sem. da pogostim
glasbenika in glasbenico in

opravim svoje prostovoljno pro-
motorsko delo do konca. vendar

me ni spustil.«Policist je nato

Zadnikarju ukazal. naj postavi
roke na avto. kar se je temu zaz-

dclo »še bolj brezpredmetno in

nepotrebno. saj nisem bil nasi-

len«. pa tudi skupina kakih 60

ljudi pred klubom je bila po-
vsem mirna. Nenadoma so ga.

kljub temu da je bil miren in ne-

nasilen. vklenilí.odnesli in stla-

čili v policijsko marico. čeprav
za fizično silo po Zadnikarjevem
mnenju ni bilo niti najmanjšega
razloga. Medtem koje Zadnikar

sedel v marici. so pred njo pasiv-
no protestirali obiskovalci kon-

certa. »Kakih dvajset minut sem

čemel v kibli (lisice slovenske

policije so hudo utesnjene in pu-

ščajočudne rdeče zapestnice),
nakar so k meni `strpali` še soli-

darna _kolega T. in kolegico P..

nevkle'njena. P0vedala sta. da je
prišlaIpdi posebna enota s psom
in da W

vsenuokrog že deset po-
licijsk vozil. Le zakaj- za to ni
bilo

flobcnegapovoda!?.« je
med d ugim v obvestilu za jav-
nost še zapisal Miha Zadnikar in

pristavil. da je bilo »v tem sra-

motnem in nepotrebnem aktu

zaznati izrazite elemente politič-
nega nasilja. diskriminatorno in

represivno obnašanjedo enc iz-

med socialnih skupin«.

4-4...._A
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Ena od vsakdanjlh aktlvnostl na Metelkovi

Foto Jure Eržen

Prva večjakritika na konfe-

renci je bila namenjena medijem
oziroma njihovi napačniinter-

pretaciji izjave Mihe Zadnikar-

ja. češ da »sumi policijo izvaja-
nja političnonasilne akcije«.Za-

to je Zadnikar opozoril na bi-

stveno razliko med pojmoma
strankarsko politika in politič-
nost ter dodal. da je žalostno.da

gre tako bazična teoretizacija
sfere političnegatakoj v stran-

karski kontekst in da bo kot jav-
na oseba preprosto še naprej po-
litičen.a razmere na Metelkovi

depolitizira. Upa še,da bo čim-

prej prišlodo Iočnice njegove fi-

zične osebe in klubske dejavno-
Sll.

Problema hrupnosti in nego-

dovanja sosedov se zaveda tudi

Luka Nabrgoj. ki meni. da je to

standardni problem ne le kluba

Gromki. pačpa cele Metelkove

mesta. in dodaja. da zato Grom-

ki festival letos ne poteka na tr-

gu. pačpa v njihovi dvorani. Si-

cer pa se že lep čas zavzemajo za

izgradnjo Zvočnegazidu med

vzhodnim pročeljem kluba

Gromki in Maistrovo ulico. s ka-

terim bi odpravili problem hru-

pnosti. Prošnjoza financiranje
zidu so poslali že na Mestno ob-

čino Ljubljana. Ker pa jim je ni-

so odobrili. so na novinarski

Ljubljana - V četrtek zvečer sta dva od organizatorjev festivala Gromki, Miha Zadnikar in

Luka Nabrgoj, na novinarski konferenci v klubu Gromki v devetih točkah in krajšidiskusiji
med drugim razjasnila pravilno interpretacijo besede politično,problematizirala tamkajšnji
torkov incident s policijo. se nagovorila o izjemnem interesu za vzpostavitev dobrih sosedskih

odnosov na Metelkovi in predstavila dejavnost kluba Gromki. Menila sta, da večina ljudi prav-

zaprav ne ve, kaj Metelkova sploh je in kaj jim ponuja.
konferenci pon0vno ponali
Dars ali druge razumevajoče
podpornike k sodelovanju izgra-
dnje` »avtocestnc baricre proti
hrupu«.

Problem so deloma poskušali
rešiti pred mesecem: zasadili so

High/amis park. saj so želeli 2

drevesi in grmičevjcmustvariti

vsaj naravno zvočno zaščito. Za

vzpostavitev dobrih sosedskih

odnosov pa iščejoše druge reši-
tve. Verjamejo. da je vzrok_
mnogih negodovanj tako sose-

dov kot splošnegaprepričanja
ljudi 0 dogajanjih in življenjuna

Metelkovi le nepoznavanje. Za-
to so v klubu Gromki pričelipri-
pravljati nove vsebine. 5 kateri-

mi želijoprivabiti sosede v svojo
sredino. Znano je že. da bomo

lahko v prihodnje prisluhnili tu-

di kakšni komorni operi. je po-
vedal Zadnikar.

lu nazaj k tork0vemu inciden-
tu s poicijo. ki je prav tako stan-

dardni problem Mctelkove. Nad

policijskim opravljanjem dela
na področjuMetelkove so se na

novinarski konferenci pritožili
tudi nekateri predstavniki dru-

gih tamkajšnjihklubov. Pred-
stavnika gej kluba Tiffany. ki
ima svoje prostore v stavbi Lov-

ci. moti zlasti poniževanjepoli-
cajcv. saj se je nemalokrat zgo-

Klub Gromki 0 Iorkovem incidentu s policijo

Mogočebo pa sosedom

všeckomorna opera
Problemi, ki so v javnost »izbruhnili« te dni, so temeljni problemi

urbane kulture - Ze dolgo se zavzemajo za izgradnjo zvočnegazidu

dilo. da so s prisilo izvabili iz obi-

skovalcev stavek »midva sva pa

pcdra«.
Zadnikar p0vsem podpira po-

licijo pri opravljanju njihove
dolžnosti. vendar pod pogojem.
da jo opravljajo primerno in di-

skretno. da ne insinuirajo. pro-

vocirajo. legitimirajo brez razlo-

ga. ne prejudicirajo prekrškov.
kaznivih dejanj. ne preprodaje
drog in drugega kriminala. lzve-

deli smo tudi. da je omenjena
Zadnikarjeva provokacija. češ
da gre za političnodejanje.
vzbudila nenavadne odzive. Šest

pisem. med drugim iz radia

Ognjišče.v katerem so zapisali.
da so »morebitne aktivnosti po-

licije v zadnjem času plod stare

Vike. ne pa nove vlade«. je po-

vedal Zadnikar in še omenil. da

mu je županjaiz Svojega kabine-

ta sporočila.da bo storila vse. da

se v policijski upravi Ljubljana
center dbseže lepše oziroma

ustreznejšcravnanje. kadar gre

za dogodke na Metelkovi.

Toliko o najbolj vročih temah

četrtkove novinarske konferen-

ce. Več o Metelkovi iz perspek-
tive njenega družbenega.kul-

turnega in umetniškegapomenu

pa v sredo na kulturnih straneh.

Maja Škerbor



11:8.1000 Dr. Darij Zadnikar

Policija
nad Metelkovo

rata/en poseg policije. ki je 8.

avgusta vdrla v Teater Grom-

: ki, prekinila prireditev in

l uklenila ter odpeljala nekaj
organizatorjev. vnovič posta-

vlja vprašanjeo stanja v slo-

venski policiji. Bruto/nost

slovenske policije v zadnjem času obravna-

vajo tudi resne znanstvene revije (ČKZ št.
108-199. str. 289-302). z'al ptt se zdi, daje
mnoz'ičnimmedijem pontentbna le tista te-

matiko. ki zadeva interese političnihstrank.

Ker je policija pomembna državna organi-
:aeija. ki mora varovati državljanetako. da

deluje v okviru zakonov. je seveda pomemb-
no. da policisti poznajo in se ravnajo v pred-
pisanih okvirih. Zaradi neznanja. politične
nekorektnosti in predsodkor se lahko zgodi,
da polictst - v določenih zgodovinskih oko-

liščinah pa policija nasploh - ne sluz'i zako-
nu oziroma interesu državljanov_temveč

purtikularni skupini (razredu. stranki. elt-

tt...). pogosto pa tudi lastnim interesom. V

teh primerih se policija postavi izven :ako-

na. policisti razumejo zakon le k0t samovo-

ljo. ki je podprta z močjojizičneprisile. Za-

radi narave dela. kije za (praviloma) mlade-

ga. slabo izobraženegain ne najbolje plača-
nega policista frustrirajoča.postanejo njego-
ve tarče vsi, ki ga ne ntorejo ogroziti: name-

sto velikega kriminala mali tatiči. namesto

organiziranih majij subkulture. namesto de-

sttih radikalcev pa »Neslovenci-I.

I'o osamosvojitvi je slovenske policiste oči-
ttto zttjela kriza vrednot: medtem ko so v so-

cializma imeli na voljo jasno definirati ideo-

loški smoter. ki je bil vir pozitivne samopo-

dobe. pa jih je nova drz'uvu pustila na cedilu.

Slabim delovnim razmeram na nižjihruv-

neh se je pridružilastrankarsko-političnu
ntanipulacija z vrhovi policijske službe. Ni

nenavadno. da policist v svoji vsakdanji
službi ravna bolj prek fantazem. ki mu jih
nudijo ameriške nadaljevanke. kot pa v stro-

kovnih okvirih, ki jih zapoveduje zakono-

daja. Od tod do zlorabe, kriminala ali pa

preprosto nemarnega ravnanja pa je le pol
koraka: zgovomi so celovški primer (vplete-
nost policistov v ugrabitev), velenjski do-

godki (domnevna povzročitevsmrti motori-

sttt in sopotnice), celjski primer (uboj). leto-

šnjineuspešniaretaciji Bosanca iti Filipinca
(kandidati za sodnijo niso preživeli)itn. To

so le primeri z vrha ledene gore. Bolj zbuja
skrb odnos policistov do mladih, pripadni-
kov manjšinin subkttltur. Skrbi nas lahko

socializacijska izkušnjamladostnikov. nad
katerimi se na nočnih patra/jah znašajonji-
hovi uniformirani vrstniki, pa tudi to. da so

tarča državno organiziranega nasi/ja ntanj-
.s'ine in subkulture. ki jih izrecno ščitijousta-

va in mednarodne konvencije.

'

desnih radikalcev. ki so dviga/i roke v poz-
'-

To pomlad je bila na Metelkovi zaključna,
predstavitev mednarodnega projekta dru-

štvu YHI) za kulturo iti teorijo hendikepa.
nekaj visokošolskiłt organizacij. prostovolj- .

cev in društev.ki se ukvarjajo s projekti ne-

odvisnega z'ivljenja hetulikepiranih. Na pro-
storu pred stavbo je bila manjšaprireditev.
Vir »hrupa«so bile mllozvočnejudovske, ci-

ganske in bosanske romance. Po kakšni uri -

ci je prihrumelo sedem policistov s policij-
skim avtom in marica. Prizor je bil grote-
sken: na etti strani pisana skupina poslušal-
cev na invalidskih vozičkih,nekaj univerzi-

letnih učiteljev(tudi iz tujine) in dobrovolj-
cev, na drugi pa sedmerica sprva agresivnih
totiformirancev. ki jim je šele po moralni

pridigi dr. Darje Zavirskove splahnila adre-

nalinska vročica. tako da so bili sposobni
obrzdati svojo vnemo. »Wild bunch« je od-

hrumela, ko so napisali mandatno kazen

prirediteljici.

Nekaj mesecev pred tem se je na istem prizo-
rišču iz vse Slovenije zbralo kakih štirideset

sktnheadov, ki so grozili. da bodo vdrli na

punkovski koncert in se maščevali za buške.
ki so jih prislužili.ko so na Tromostovju ho-

teli ovirati zborovanje proti Haiderju. Nekaj
policistov je prišlotudi tokrat. a se niso po-

sebno izpostavlja/i pred grozečoskupino

drav nekemu nemškemu (samo)mortlcu.
Gruča se je osula šelepod pritiskom mraza

in grožnjokrepkejšihstaršev in starejših
bratov ogroženih,ki so prthileli na prizori-
šče. Očitno je. da policisti tiuli na primeru
Metelkove uporabljajo zelo različna merila
in da je nekdo od odgovornih slaboviden na

desno oko ali pa gre za detnonstriranje sile le

tam. kjer si upajo.

Zasedena vojašnieana Metelkovi nudi pro-

stor različnim alternativnim skupinam. kul-

turnoumetnis'kim projektom. znanstvenim

inštitutom. muzejem. tam so galerije_ ateljeji.
mala gledališča.subkulturnis'ki klubi. sne-

malni studii. knjižniceitd. Pa vendar se vse-

ga kompleksa (lľži negativna podoba. ki jo
vzpostavljajo določene družbene prakse
oziroma politike v mesttt. Gre za politiko
stigmatizacije. Metelkova-mesto je nevarna.

ker ni pod neposrednim nadzorom obla-

stnih struktur. ker je avtonomno področje
urbanega življenjain ustvarjanja. Lahko si

mislimo. kaksne apetite spodbuja takšna Io-

kacija raznim komercialnim projektom (na-

kupovalni in poslovni centri. parkirišča
ipd.) in njihovim strankarskim in admini-

strativnim podpornikom. Vsak, ki stoji na

poti tej projitno-oblastni logiki. tvega sti-

gmutizacijo in demonizacijo »normalnih«

struktur. Tem je na voljo semantični pre-
skok. ki ga omogočaizvajanje metodonske-

ga programa za Dllľlö'lllkt' v zdravstvenem

doma na Metelkovi. ki je na oni strani ob-

zidja vojašnicein nima nobene z vezes tu de-

lujočimiprojekti. V nezavedno javnosti pa

se vendar vcepi enučha nted obema ustano-

vatnu. le da v vsakem primeru neupravtčetui
stignuttizueija ne :ut/ene zdravstvenih tle-

Iavcev. temveč tiste. ki so ali pa si tlrznejo

priti v Metelkovo-mesto. Tem je treba poka-
zali. da bodo kriminalizirani. Vsak večer de-

monstrirajo policijske patrulje (čepravje
prisotna in plačana24-urna varnostna sluz'-

ba). ki prekinjajo kulturne prireditve (npr.

pozopise z diaprojekcijami). legitimirajo po-

sameznike (brez utemeljitve. predstavitve in

pojasnitve utemeljenega kazenskega stmta.

kar predpisuje zakon). Vse to v službi od-

vračanjameščanov od teh prostorov. kon-

strukcije domnevne nevarnosti in v funkciji
»nižanjacene« področjaza možno komer-

cialno gradbeno investicijo. Ravnanje na

Metelkovi je šolski primer privatizacije poli-

cije, ki jo vodijo sumljive. a dobrodošlepri-

jave. nepoznavattje zakonov. sluznost ma-

lomeščanski sivini. hollvwoodsku podoba

policista in dejanska nemoč pred organizi-
ranitn kriminalom v Ljubljani.

Zadnji dogodek. ko so p()ll(`l.\'llprekinili pri-
reditev in uklenili Miha Zadnikurjo. znane-

ga publicista in kulturnega delavca. je seve-

da absurdna in grozljivo. je pa nujno posle-
dica dolgoletne prakse krunoutlizaetje in sti-
gmatizaeije. ki se jo gredo slovenski poliet-
sti. nettsposobljeni. da se drz't'jo zakonskih
okvirov, in poltii osebnih predsodkov tnfru-
stracij. Vprašanjeje. kako se I('Ittlllpl).\`lu|'lll
po robu in kako pripraviti pollt`ljl),`(ltlbo

opravljala svoje dejanske dolžnosti._Sloven-
ske stranke so zadnji naslov. saj so v veliki

meri vzrok opisane erozije: namesto kontpe-

tentnega strokovnega vodstva se v sloven-

skih policijskih vrhovih dogajajostalneme-

njave, ki so rezultat strankarskih bojev za

nadzor represivnega aparata. Preostanejole
sanioorganiziranost prizadete ja vnostt. dvig
pravne kulture in organizirane tožbe kršil-

cev. zttvzentanje za strokovno kompeteneo
in nazorsko in kulturno nevtralnost policije.

nekaj drže in poguma za državljanskonie-
pokorščinoter možna internacwnalizactja.
ki bodo prekinile tok dogodkov. ki nas lah-
ko pripelje v stanje, ko se bomo vprašali.
kdaj smo postali policijska država. Policij-

ska državapostanemo. kose ne zganemo ob

policijski represiji nad drugimi oziroma
drugačnimi.Teh pa je po policajski logiki
vedno več. Zdaj so prišlina vrsto intelektu-

alci.



represija nad kulturo

Na Metelkovo z lisioami
Na Metelkovi so policisti prejšnjiteden spet brez razloga posredovali s silo. Ali je kratkoročni cllj zaprtje skvota?

sas: torek zvečer. Prizorišče: Metel-

Jkova Mesto. Natančneje: klub

Gromkr. Na programu: švicarsko-

francosko-kanadski hardcorovci

NNY. Koncert se začne, se hvale-

vredno ra/.vtja in je ravno nekje na

polovici. ko v odmoru med koma-

dorna na oder stopi Miha Zadni-

kar. organizator in "odgovorni"
večera. in pove. da se je pripeljala
policija in zahteva. naj se zmanjša
glasn0st ali pa bodo prišlis celo

patruljo in izpraznili klub. "Odloči-

teu je povsem naša," reče Miha.
"lahko nehamo. lahko zmanjšamo
glasnost. lahko gremo kar naprej."
Publika je enoglasno za nadaljeva-
nje koncerta. In se hkrati strinja z

zmanjšanjemglasnosti. Ugasne se

centralno ozvočenje in žagata
samo še ojačevaleckitare in basa.
bobni in vokali pa sploh niso več

ozvočeni. "The show goes on".
NNY žgejoin dožgejo.Koncert se

konča brez incidentov. Bend pos-

pravlja opremo. publika se deloma

razkropi. deloma pa popiva v no-

lranjostt kluba. Kakih petnajst mi-

nut je vse mlrno. Nato nenadoma

vstopijo vrli organi javnega reda in

miru in se razgledajo naokrog.
Tipa za mešalno mizo zaslišujejoo
tem, kdo je tu odgovorni. Na vpra-
šanja,zakaj jih to zanima. ne od-

govarjajo. Maltretirajo tudi dekle
za šankom. Ko ne pridejo do Žele-

nega odgovora. se napotijo ven.

Pred klubom so njihovi kolegi
(najprej jih je bilo kakih deset) Že
našli Zadnikarja. ga obkrožili in

pripeljali do policijskega avtomobi-
la. Zraven sta parkirana še dva:

golf in marica. Zaslišujejoga, Zad-
nikar pa le odkimava z glavo in jim
razlaga. da je koncerta že konec in
da lll nikakršne potrebe po inter-

venctji. Očitno zaslišujoćemuin
vodji postopka. policistu Ristiću,
to ne zadošča. Na vsak način zah-

teva. naj se Zadnikar predstavi in

pokaže osebne dokumente. A

Miha je trtnast tn vztraja pri svo-

jem. Do tu še vse poteka povsem
mirno klasična policijska inter-

vencija pač:pridejo. popišejo,gre-
do Tokrat so stvari drugačne.Ri-
stič povzdtgne glas. sedaj ga slišijo
po vsem dvorišču. in opozori Zad-

nikatja, naj se ne upira. Ko se ta ne

odzove na poziv. naj na streho po-
licnskega avtomobila položi roke,

mu pri tem "pomagajo" trije polici-
sti. Sedaj že vidno razburjeni Miho

vklenejo in odpeljejo v marico.

Iz torbic se izvlećejovideoka-

meri, nekaj fotoaparatov. snemalni-

ki zvoka. Happening. Na Metelkovi

dogaja. Neka stalna obiskovalka

povzdigne glas: "A se hotno uspredt'
usedl, al kaj?" V nekaj trenutkih je
marica z vseh strani obdana s klop-
cami. kantami za smeti in (kar šte-

vilno) množico. Nekaj posamezni-

kov z vprašanji"nadlegoje" miliČ-
nike (uradno oviramo policijski po-

stopek). ti pa besno kličejookrepi-
tve in od ćasa do časa koga identifi-

cirajo. Vzposlavi se nekakšen sta-

ttts quo. a po prihodu okrepitev
(specialci s psi in .šekakšnih deset

policistov) ga prekine - kdo drug
kot spet policist Ristič: "Opozarja-
Irto uns, da se otlstr'otttte tzpt'et! polt-
c't'jsktlt tIoztI. (Četega ne boste storili_

hotno prisiljen: trporubttt srlo`
"

Se-

'ta '.'I*'I'--'r."l l`

Vklenitev Zadnlkarja

deč na eni izmed klopi preti marieo

zagledam, kako policista nosita

'l`et'raha, "županaMetelkove". Kam

drugam kot v "kilrlo". Množica dvi-

guje glas. "Več nas je
"

V ntat'tco

stlačijose l'eljt), dekle. ki je sedelo

na klopi poleg mene. Nato izvleče-

jo pendteke. identificirajo še nekaj

prisotnih in odnesejo klopi kar 5 se

dečtmi vred. "Če se ne boste odstm

Itth stIIttt, uns hotno zaradi l)l)ll`(lll}tl

postopku odpeljtilt mr poltt'tjsko po

.:le/HI.'um-n'.-t .rtt`



.stajo O'ntt'r
"

'it ;I\)iICi|Skd vozila -

do tedaj jzh je prispelo že pet ali

'. - končno odpeljejo. se napoti-
mo do Trdinove 10. Kaj bomo tam?

Predvsem pasli iirhce. se mi zdi.

Kakšneganačna. raja. nimamo.

Pred Trdinovo nas pričakala
Terrah in Petja. Izpustili so ju,
Vadnikar pa se še vedno ni bil pri-

pravljen legitimirati in so ga zato

Barlkade pred marlco

pridržali.Ko prikapljamo vsi. se

premaknemo natančno pred vhod.

Tam - stojimo. Čakamo.Da se bo

kaj zgodilo ali kaj. In tudi se. Zad-

nikar pride ven. Padejo: aplavz ve-

čera. pobuda za premik nazaj na

Metelkovo na pivo in splošnaraz-

burjenost množice. Konec dober.
vse dobro. Ali pac'?

Policija intervenira. ko se kon-
cert konča in je glasbe konec. Ti-
stih trideset obiskovalcev nas prav
tako ni zganjalo kakšnegapretira-
nega hrupa. Cloveka, ki jim pre-
prosto poskušarazložiti,da so pre-
pozni, vklenejo in mu odvzamejo
prostost. in ker so ravno v feelin-

gu. v marico vržejo še dva. Za -

predvidevam - nadzor množice ka-
kih tridesetih je prišloskoraj toliko

policistov. Nekateri s psi. Vsi obo-
roženi. Tokrat se je vse končalo
brez kakršnegakoli(fizičnega)na-

silja. Kaj bi se zgodilo, če bi kak pi-

kovi ve neuradno povedati štorijo
o telefonskem pogovoru z neime-

novano uradnico MNZ. Tej se je
zdelo čudno. da organizator pri-
pravlja nov projekt. ko pa je vert-

dar na ministrstvu za konec mese-

ca napovedan sestanek, na kate-

rem naj bi razpravljali o pobudi
okoliških stanovalcev za prepoved
koncennega dogajanja na Metelko-

t.. - r L- 4«

vi. Ali torej policija razpravlja o

splošniprepovedi koncertnih do-

godkov na neki lokaciji?!
Nekaj dni kasneje dobi torkov

neprijetni dogodek epilog(e). Zad-

nikar pristane (namesto za zapa-

hi?) Čez noč med medijsko najbolj
iskanimi osebami v mestu. Kabinet

naše vrle županjemu sporoči.da

bo Vika storila "vse, kar je v njeni
moči. da bi uslužbenci MNZ na

Metelkovi postopali primemeje".
Očitno užaljenirepresivni organi
se po Metelkovi zdaj vozijo s priž-
ganimi utripajočimilučmi in škri-

pajočespeljujejo. Hkrati obvestijo
javnost. da bodo vse tri odpeljane
in še preostalih nekaj. kolikor so

nas pačpopisali. prijavili sodniku

za prekrškezaradi "oviranja urad-

nega postopka". Oglasijo se sosed-

nji klubi in postrežejos podobnimi
zgodbami, recimo trenutno edini

slovenski gejevski klub Tillany z

Ali je bila totkova noč le eden od vrhuncev

zaostrovanja odnosov med policijo ln clvllno družbo ali

manifestaclja obširnejšegapolicljskega projekta?

jan obiskovalec vrgelsteklenico?
Kot pravi 'l'errahz "(,e bi avgusta v

manco priletela kepa snega
Postopek je bil nepotreben in

neizzvan (prišliso po prireditvi).
Zato je pomembno vprašanje.ali je
bila torkova noč le eden od vrhun-
cev zaostrovanja odnosov med po-
licijo in civilno druzbo ali manife-
stacija obširnejšegapolicijskega
projekta. Eden iztned številnih or-

ganizatorjev dogodkov na Metel-

zgodbo o policijskih vprašanjih
tipa: "A ti si peder ali kaj?" in pa
Channel Zero. katnor včasih polici-
jo kličejozaradi "organiziranih na

padov nekaterih desničarskih

skrajnežev(skinheadovł). pa ta

pride šele po kake pol ure .\`lt'l ntr-

tve in ranjene". Nadlegovani naj bi
bili tudi hendikepirani. pripadniki
različnih glasbenih plemen in

sploh vsi. ki potrebo po druženju
zadovoljujejo na Metelkovi.
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NNY
Kdo so predstavniki {pes-con.
lntentencllo

Ko gre človek poslušathard-
core. pn'čakujenekaj rjovečihpo-
raščenlh mrkih dedcev. ki kake

'7ng í'l'v.
Žita-tile

k

in pljuvajo publiko. Zato, če ni

ravno tudi sam eden takih mrkih

poraščencevali pa resen ljubitelj
tovrstne muzike, navadno na tak

koncert pač ne gre. Ne vem, ali

me je k obisku pritegnil organiza-
torjev opis “dodobra našponane-
ga spas-com”ali pa kulturno pe-
stra zasedba tričlanske skupine
NNY - kitarist Ti Ti je iz Francije,
basist Eric iz Kanade, bobnarka

Maryliesse pa iz Švice-. a bil sem

presenečen.Prijetno presenečen.
ln šokiran. Dodobra šokiran. Ko

so se na odru končno nabrali vsi

trije in so vajeno, skoraj šovov-
sko poprijeli za prvo vižo, se mi

je začelo svitati. da me čaka ne-

kaj drugačnega.NNY svojo glas-
bo - ne bom se je niti trudil opisa-
ti, pojdite kar lepo na naslednji
koncert (enkrat avgusta) - označi

kot "heavy metal disco". Dodal bi

morda le pridevnik "iskren". V

prvih minutah koncerta je postalo
jasno. da nastopajočiuživajovsaj
toliko kot publika. ln publika je
bila navdušena. Tudi tisti. ki jih
sama muzika ni zadovoljila. so

kaj kmalu vso pozornost nameni-

li dogajanju na odru. Po zraku so

Zadnikat' pravi. da "se Metelko-

va trttdi doseči status transkttltur-

nega prizorišča.In si hkrati pn'za-
deva za dobre sosedska odnose." |z

svoje neprijetne izkušnje "bi rad

potegnil kar najvec' - za Metelkova

iti za urbano življenjenasploh.
Sem političnaoseba in vse. kar sta-

rim. [t' politično.In takšna je bila

.tem 9- .' =

__ _[eLrejüą*nad kulturi

ki so nastopili pred policija.

namreč lrčale majice: basistova
kitaristova in končno - bobnarja
na. ln 'topless tn'o" je žaga]na

pol ure skačejopo inštrumentih prej . Za striptizom tiči zgodba
(

_

bend ima navado nastopati
stumih, najprej so bili v delavski!

kombinezonih, tekočo turnejo pa
so začeli preoblečeniv nune. Na

Švedskemso jim vlomili v komb'

in skupaj s kitaro in še nekaj rna

lenkostmi so jim odnesli tudi

“smrdljive.prešvicane.strgane
kostume nun". In zdaj jih pačni

majo. Cunje pa se pri intenziv-

nem muziciranju jako rade pre

močijos potom in na turneji ne

srečaš veliko pralnih strojev. Še

posebej. če igraš'samo v skwtih

in _voth hosteah. Stvará'vljenjske
odločitve.Ne ijClllt) kamen-into'

NNY je trojica čudakov.ki jim ni

mar za denar ("Kako shaj'amol-
Preprosto ne shaianm. Vedno smo

revni."). za slavo ('Nihčenas ne

pozna. Zato nije Lera/no v vzhod-

ni' Evropi kot na primer v Nemčiji.
.Tam nas nihče ne jebe. Nad slo

venska publiko pa smo vedno

znova navdušeni Radi bi `šliigral
v lmk alt` pa Južna Amerika. Nove

izkušnje. saj štekašf) ali za

udobje ('"lgruli bomo, dokler se ne

skun'nw. In za zdaj se imamo usa-

kit` znova še malo bolje kot po

prej. ").

tudi :noja gesta netdenttttkutnr

Vprašanje,alt je Metelkova pok::
c'en prostor z jasno identiteto l':

strategijo za samopodobo l' pri/:ut:
nosti. pa ostaja odprto

"

-JunL Not .n

[nhl ibl'u' l.1'- .2'
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Nekateri menijo, da je edino mesto za neinstitucionalno

kulturo nekje na obrobju mesta.

Tudi drugačnakultura mora imeti svojprostor

Mesto jo potrebuje
Povezujejojo z drogami in hrupnim vedenjem

LJUBLJANA, 18. - Neinstitucionalna kultura predsta-
vlja del utripa velikih mest in jim daje tudi svoj posebni pe-
čat. Nekateri ob njej pomislijo na ustvarjalne mlade ljudi, 7

ki nekako morajo izživeti svojo energijo, drugi pa na hrup,
droge in alkohol ter na nenormalno in izrojeno vedenje.
Kljub temu večina-ljudimeni, da mesto takšno kulturo po-

trebuje, problematičnise jim zdijo le prostori, kjer se

ustvarjalci in obiskovalci zbirajo, saj naj ne bi sodili v bli-

žino stanovanjskih sosesk. Nekdo je omenil celo odškodni-

ne, ki bi'jih morali prejemati bližnjistanovalci, kar pa je
spet povezano z denarjem, ki ga alterhativci ponavadi ni-

majo. Nekateri so zavlemajo za to, da bi alternativno kul-

turo preselili na ohrobje mesta, kjer pa bi po mnenju dru-

gih izgubila svoj smisel, saj je konec kOncev to predvsem ur-

bana kultura.

MATEJA RANT/FOTO: JAKA ADAMIČ

JANJA ČEH.študentka: »Mislim
da bi moral vsak imcli proslor, kamor
se lahko zateče. in Če nimajo ili kam`

drugam, naj se pačzbirajo na Metelko-

vi. Osebno sem zelo Sll'pna do vseh

skupin 7. obrobja. Razumem pa tudi

ljudi, ki stanujejo v bližini.saj jih hrup
verjetno moli-Pošti;lega lo obliko
kulturi.` nnnnvadi `i'emljain (Imel: in
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Pollclja nad Metelkovo

-Mi'Ii-lkava- seji- zgodila [991 : nezakonito :a-

\i'ilbu lłl lljt'lll organizatorji bi morali odgovarjati
Iľl'll \oi/Licem I'o .'_aslii 'l -IZ UV [Jud Iore- vrste

`

I l.

:nanih tlinrmkih osebnosti si' zasedba 2e nasle-

dnji dan \jlľi'lľlt'łllv -simbol ukrepanja civilne

driizlii'- ( e pogledašseznam podpisnikov :izjav
jllliljltłľt'I,se vprašaš,ali je pri nas zagovarjanje
.nezakonitosti- prirojeno ali pa re samo za

ostanki' -revolueionarne miselnosli- iz preteklega
obdobja. Naštel bom samo dva od podpisnikov: g.

j Mitja Rotovnik. direktor Cankarjevega doma (v
.1 vajeni na I'dušenjuje poslal kar dve izjavi), ter se-

dunja :upanja in tedanja poslanka DZ ga. Vika

Potočnik.

Od u-iliij se -Metelkova- bolj ali manj redno poja-
'

vlja na straneh slovenskih časopisov.Naslovi teh

clankov se nanašajobodisi na vprašanjefinancira-
nja in lastništva ali pa na dogajanja, ki jih Časopisi
objavljajo obii'ajno pod -krinko-. Tudi zadnji pri-
mer tiikli'niti'r Mihe Zadnikarja) je izšel v -kroni-
ki Di-la- r e'i'lrtek. dni' [0. 8. 2000. Takoj pod ćlan-
kom vzgoilbi' : Mele/kore- je žeintervjuzg. Miho

/.idnikarjem, ki izbruha svoj gnev nad policijo.
v."('lľlk(lľ(ł' je ponovno na prvih straneh.

(in. l'ikii Potoi'nik (sicer podpisnica nizjave pod-
puri'« ) pooblasti za reševanjeproblema podžupa-
na g Aniona (`olarića.kabinet gospe :upanje pa
sporočig. Mihi Zadnikarjii. »da bo Vika storila

vse_ kar je v njeni moči. da bi uslužbenciMNZ na

Metelkovi postopali primerneje«.G. Miha Zadni-
kiir in g. Luka Nabrgoj skličeta tiskovno konferen-
co. Problem hrupa sicer priznavajo, rešitev pa vi-

dijo r postavitvi zvočnegazidu. Prošnjaza jinan-
siranje te gradnje so na MOL že poslali, vendar ni

bila odobrena. Ponovno pozivajo DARS in druge
razumevajoc'e podpornike k sodelovanju pri gra-
dnji »avtocestne bariere proti hrupa«.
liden od sloganov Mreže :a Metelkow je bil »Za-
sedli smo prostor, ki nam pripada-v. G. Miha Za-
dnikar v svoji izjavi (Delo, četrtek,10. 8. 2000)
pravi: -Zuhteral je (policistop. p. ), da se identifici-
ram. kar sem odkloni! kot brezpredmetno in nepo-
trebno.- Gre za tipičnomiselnost teh ljudi. Podne-

/0 lahko. kar se jim :alinee: zasedejo tujo imovino.

rttzçlujltju,določajo,kdaj in kako sme ukrepati
policija. »A vioceslna bariera proti hrupu-, ki ga
oni` poi-.:ročaji:.pa seveda ni njihov problem. Na-

ka:uli m rešitev, davkoplačevalcipa naj strošek
jmrai'najo.
(i Miha Zadriikar je od vsega :ačelka gonilna sila

'1.`\It'lľlk0ľlľh V clanku »Mahatma Zadnikar: pero

proti jH'Ilt/Ii'h'll" g. Marka ('rnkovu' ugotavlja, »da
\e jl' g Miha Zadnikar najbrz' zavedal cinizma
usode. da je bilo po svoji' dobro, da se je Policija
:iipu'ila prav ranj-; »da pa se policistom še sanjan
ni, ko so vklenili v Iis'ice. strpali v kihlo in odpeljali
na l'l' (enter Miho Zadnikarja. na kakšnegapa-
Irinia > iili že kar na niino - so naleteli tokrat«.

Uhagi policisti so /Jüt'ukrepali. kot v takšnih pri-
merih iikrepajo vsak dan verjetno vsaj desetkrat.
( i re za jasen primer in policija je ustrezno ukrepa-
la.

Scenarij naprej je jasen. Na vedel bom zopet citat g.
Marka Crnkovića: nTaki kakor Miha Zadnikar so

še bolj redki na margini. kamor je pobegnil žepred
časom iz razočaranjanad središčnini svetom: med
allernativci je skoraj edini, ki ima intelektualno

pravico, da soli pamet t.i. normalnim - karkoli že
to za nas ali za njih pomeni-v In začne se soljen 't

parni-ti. ( i. Miha Zadnikar sklicuje tiskovne kon/e-
renci'. (i. dr. Darij Zadnikar objavi veličastenćla-
rii'k »I'olicijanad Metelkrwo-, v katerem »razgali-
brutalen poseg policije na -A-letelkovi- in ji dokaže
najmanj 20 kapitalnih grehov: neznanje. politicno
nekiiri-ktnosl. predsodki: samovoljo. podprto z

Itttli'ju fizu'ne prisile. slabo i:obrazbo. frustrira-
nost, krizo vrednot, strankamkit-politicno mani-

jmlm'ijo_ fantazme anieriskiłi nadaljevank. celo-
rtki jirinier. neuspešnearetiicije Bosanca in Fili-

pini-a. iii-primeren odnos do pripadnikov manjšin
III siibkiiltiir. uporabo :elo razlii'nih meril. demon-

.\Iľtl('tjitmoi'i. li'gitmiiranji- jmsaineznikov brez

iiii'mi'ljitve. služnost malmnes'üanskisivini. holly-

PP poštnipredal
waodsko podobo policista, nemoč pred organi:i-
ranim kriminalom.

Nekatere njegove ugotorin'e kot npr. -li'tołnjane-

uspešnoaretacija I-'ilipinca (kandidat za sodnijo ni

preživelpin -vir hrupa so bile milo:voi'ne judo-
vtkc, ( tganske in bmarukr romance- so pri" :Hill-

mive. Ilrup. ki sega da (izjava predstavnika -Me-

Ielkove-j omejiti samo z :vot'mm zidom. g. dr.

Darij Zadnikar UZIIlJt'l z -milozvoi'nim- in doda
še Jude. Cigane tn Bosance-. s (imer jasno poka-
že na dvakrat neprimeren odnos policije. Primer

I-'ilipinca, ki je v portoroškemhotelu naredil sama-

rriur. pa je g. dr. Dariju Zadntkarju dokaz_ daje
brutalnost naše policije tako znana. da celo tuji kri-

minalci raje naredijo samomor, kot da bi morali

doživetisrečanjez njo.

Sedaj lahko pričakujemoše »izjavesolidarnosti-.
Žeod prej znane osebnosti se bodo :zgrozile- nad

brutalnostjo policije. Policisti v bodoče ne bodo
smeli voziti najmanj v krogu 500 m od -Metelko-
ve«. Prizadeti prebivalci pa imajo možnost,da da-

jo na svoje stroške zgraditi protihrupni zid ali pa
da počakajona naslednje volitve županamesta

Ljubljane in volijo takšnega,ki ni podpisnik izjave
solidarnosti z »Metelkova«.

Dušan Skilelt. Ljubljana
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Evropski forum kulturnih mrež

Etika v kulturnem

sodelovanju
Kot uvod v Evropski forum kulturnih mrež v CD poteka na

Metelkovi tudi tretji forum'projekta Phoenix pod okriljem TEH

V dneh od 15. do 17. septembra Ljubljana gosti udeleženceEvropskega foruma kulturnih
mrež (EFCN). Forum je nastal leta 1988 na pobudo Sveta Evrope z namenom, da bi omogočil
dialog med umetniki in ustvarjalci na eni in kulturnimi promotorji in organizatorji na drugi
strani. Danesje Forum prostor za izmenjavo izkušenjs področjakulture in uveljavitev novih

idej, ki bi lahko vplivale na kulturno politiko Evrope.

Letošnjatema srečanjaje
Etika v kulturnem sodelovanju.
Uvod vanj predstavlja tretji fo-

rum projekta Phoenix, ki pod
okriljem Trans Europe Halles

(TEH) poteka od 13. septem-
bra na Metelkovi. Rdeča nit te-

ga foruma je izmenjava izku-

šenjo mestu umetnosti v kon-

fliktnih družbenih in političnih
situacijah. TEH je mreža tride-

setih centrov (podobnih Metel-

kovi) iz 19 evropskih in v za-

dnjem času tudi zunajevrop-
skih držav, ima pa veliko izku-

šenjz vlogo kulture in umetno-

sti ob konfliktilL tako pri njiho-
vem sprožanjukot razreševa-

nju. Članstvov mreži prinaša
možnosti izmenjave informacij
in izkušenj.programskega so-

delovanja oz. koprodukcij ipd.

Del programa srečanjaForu-

ma v CD bodo tudi delavnice;
tako bo v okviru programa Mo-

saic potekal projekt Ustana-

vljanje in vodenje neodvisnega
kulturnega centra, delavnica o

socialni odgovornosti kulture,

informacijski sejem s predstavi-
tvijo Evropskega foruma za

umetnost in dediščino,diskusi-

ja o novih dimenzijah razvoja
Foruma kot mreže, posebna
pozornost pa bo namenjena
pregledu kulturnih in umetni-

ških iniciativ iz regij, ki jih zaje-
ma Pakt stabilnosti za JV Evro-

po. Na srečanjubodo s svojimi
prispevki nastopili predsednica
foruma Corina Suteu, Ray-
mond Weber iz Sveta Evrope,
Vesna Čopičz ministrstva za

kulturo, Tomaž Mastnak. Janu-

sz Simonides, Dragan Matijevič
in drugi.

Morda bodo v času srečanja
- o tem so na tiskovni konfe-
renci govorili Marko Hren, Na-

taša Serec in Tomaž Trplen -

bolje prišlev ospredje tudi po-
sebnosti delovanja Metelkove

Mesta. ki v teh dneh obeležuje
sedemletnico zasedbe in se od

drugih članov TEH precej ta-

zlikujc. V nasprotju z njimi na-

mreč nima zaposlenih, ki bi so-

delovali pri kreiranju in koordi-

naciji programov (mesečnona

Metelk0vi pripravijo tudi do 70

prireditev). še vedno ima leža-

ve z legalnostjo delovanja,
transparenco sistemov. ki kroji-
jo njegovo usodo, pri sodelova-

nju zlasti z mestnimi struktura-

mi in navsezadnje tudi s sosedi.

B. L.
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tolarjev.
no omo-

nega vse

rna reše-

na peklenski puščavskivro-

C'Ini. Uspelo je najbolj utr-

jenini šefu specialne poli-
cije Jožetu `Široniču (teni-
ški talent je dobil od sina

Mateja, sicer tekmovalca),
ki mnogo bolje igra tenis,

kot je maja lovil po Ka-

mniških in Savinjskih Al-

pah domnevnega morilca,
in Tonetu Anderliču,instan-

tnemu poslancu`in najbolj
strpnemu pogajalcu iz vrst

LDS. Ob nekdanjih mini-

strih (Tonetu Ropu, Janezu
Kopaču,Ivu Bizjaku, Zo-

ranu Thalerju in Francu Av-

beršku)pa je blestel tudi

zakonski par Umek: mini-

ster za okolje Andrej in žena
Mira, direktorica urada za

žensko politiko. Oba sta res

dobra igralca tenisa in sta

na turnir prišlakljub zgra-

žanju ministrskega kolega
Zagožna.(A. L.)

valnega vozila ne bo treba
več premikati, na njem bodo

možne celo nekatere opera-

cije. (Ma. R.)

Sedem let živ
ogledali smo si poletni in predvsem nočni utrip Mele/kave 7 Tokrat nl bilo ne

Gromki na zid vojašnicepostaVIl domnevno zašoItnoplastiono steno - Mestna
Metelkova bo t o. septembra praznovala sedem let neinštituoionalnekulture -

ozno zvečer, ko noč

dobi svojo moč,za de-

belimi opečnatimiste-

nami pritajeno zacvrči, vi-

soko zažvenketa,globoko za-

klokota in, hop, že se Me-

telkova prebudi. Ker Metel-

kova je menda nekaj Čisto

drugega, predvsem središče
z mlado krvjo prežetealter-

nativne \in neinštitucionalne

umetnosti, bujno cvetoče pod
pokroviteljskimi pogledi sta-

rejših,gurujevskih umetnikov

in osmišljevalcev,retorično
kaj izpopolnjenih profesor-

Metelkova mesto Še razme-

roma tiho, nekaj življenjase

je jelo naseljevati le v stavbo,
imenovano Hangar, kjer do-

muje Klub Gromki, in v Tii-

fany, lokal v obnovljeni hiši
Lovci, ki ga običajnozase-

dajo pedri in lezbijkc, daleč
sloveče petkove žure pa obi-

skujejo tudi revčki normalčki

(parafraziramo seveda Selby-
jevo bukvico Zadnji odcep za

Brooklyn). Pri Mariči, dedi-

nji kafiča,v katerem so njega
dni ždeli motoristi, nič kaj
kompatibilni s kulturno po-

Pa naj kdo reče,da Metelkova' niso mobilni.

Glasba, ki so jo v Klubu Gromkem v petek vrteli didžeji,menda ni

bila komercialna. Ušesom bi odleglo, če bi na trenutke vendarle bila.

jev. Tudi peščicaneuklonlji-
vih, naprednih in treznih me-

dijev je tam. Toda po kuloar-

jih se širijošedrugačnegovo-

rice, namreč,da nekdanja ka-

sarna ni nič drugega kot leglo
brezdelnežcv,ki lahko, ker jih
naslednje uro budilka ne bo

pognala za Študijskoknjigo
ali v službo,ponočujejodolgo
v jutro in pri tem tako razgra-

jajo, da po celodnevni tlaki

zgarani stanovalci na sose-

dnji sicer spokojni Maistrovi

ulici ne morejo niti zatisniti

očesa. Zmedeni ob tako na-

sprotujočihsi sodbah, ogor-
čeni nad krutim posegom re-

presivnega aparata v osebno

Svobodo Mihe Zadnikarja ter

nenazadnje v vcselem, mra-

vljinčastoščcmcnjepovzro-

Čujočempričakovanjunjene
sedme obletnice, smo Metel-
kovo obiskale tudi Slovenske
novice.

Petek, 18. av usta,
od 22.00 do 3.00

()h desetih zvečer je bilo

dobo tedanjega prostora, so

redki gostje nastavljali ušesa

heavy metalu. Pa se je dr-

večo in temačno glasbo, ta,

maoistično rečeno,mrtvi ro-

kav rock`n7rolla, lahko sli-

Vsi drugačni,vsi enaki.

Šalo tudi v živo - malce

stran, nad zaprtima klubom

Channel Zero in (iala dvo-

rano, so ob priprtem oknu

vadili Noctiferia, vokalno-in-

štrumentalna skupina, ki pri-
sega na nečloveško (sata-

nistično?)moč ekstreinnega
metala. Ampak to je bilo do

enajstih zvečer tudi vse.

Petek, 18; av usta,
od 23.00 do 0.00

Dvorišće med Klubom

Gromki in trenutno prazno

galerijo Alcatraz se je napol-
nilo z mladimi moškimi in

ženskami,starimi od dvaj-
set pa do petintrideset let. V

Gromkem so si naročilipivo,
v poljski kuhinji pred loka-

lom pa poskusili krožnik tiki

masala ali palak aluja, nige-

Petkove zabave v Tiffanyju so dobro obiskane, pridejo tako homo- kol IIľľľľUSľL'SllüIC

rijskih jedi, ki jih je, ceneje
od kapitalističnihin hrezo-

kusnih hamburgerjev, pripra-
vljal avtentičen nigerijski tu-

rist. Nato so, postavajočv

parih ali majhnih skupinah,
naprej srkljali pijačo in se

pomenkovali. Bilo jih je ve-

dno več,številni so na Metel-

kovi nadaljevali turnejo, za-

Četo na Trn festu v Kudu Fran-
s

_ V...
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ieniu Meielkove
Miho Zadnllraria ne policiio - zaradi hrupa, lrl rriolislanovalco na Maistrovi ulici. ie Klub
oolasl naj bi oroišnlileden prim: oo sedmih lollli oroaolzirala odvoz kosovnega materiala -

Kai je danes sploh so aller?

Per. V petek je pačnad zid vo-

jašnice postavd dvometrsko

plastičnosteno in zdaj ga je
zanimalo. ali je hrin` ki so

ga pravkar začeli proizvajati
ditlžeji.kaj manjši. "SllŠlŠ,`<je
s prstom poka/..Il na katreo,
ki je pripeljala mimo. nPre-

glasila je \'.\()_L'l;lsl1().Torej ni

hudo.«

Gremo spot
Čepravse hrup \ resnici ne

Zdi tako moteč` kakor l.;l[l'-

jtije eivilna [družba Stop ra

Metelkovo. ga ni možno Ia-

nikati. Predvsem je težko i'a-

rumen. rakaj hi'e/ njega ne

\lt'lt'lkouh Knjll:
~

z

more hiti

\'dmoshriL'u _slapazila. da so Slal'bdłñ mi Mele/[mtv iie /Ii kaj zgodi/o.
Nad varnost/o Mele/koma' IJdi polni/u.

namreč ne marajo preveč.Jim
kvarijo imidž.

Sobota, 19. avgusta,
od 00.00 do 3.00

Na Metelkovi nič novega.
Mladi ljudje so dalje posta-
vali pred Klubom (iromki

in džuskali v Tiłianyju.Trio

Noctiferia se je iz prvega

nadstropja preselil dol, med

rajo, k Mariči. Varnostnika,
ki po ukazu mesta hdita nad

objekti. sta se, pretegovaje
se na stolili pred svojim ki-

oskoin` poskušalaspomniti,
kdo je na vrsti za ohliod. Poli-

eijske patrulje niso kalile me-

tclkovskega miru. Luka Na-

bergoj, bodoči pravnik in

pi'osiovoljni, torej neplačani
plačilniv Gromkem, se je od-

pravil na drugo stran Mai-

strove, pod okno igralke Vere

ali je nekdanji sedel' in le-

žei. 'l'ilove arinije res tisto` za

kar se je pred skoraj desetle-

tjem Iiorila Mreža? Kljub Te-

atrii (iromkemu. ki ima letos

pester program` in sodelova-

nju na |"J/.Il()l|l\'ll1 lestivalili`
kakršen je /dajle liXl'O` pa

'o

_ar/VW

.gaa.

filmskim projekcijam in pre-

davanjem a la Rastko Moč-

nik, se zdi, da Metelkova ni

postala tisto` kar bi pravza-

prav niorala - stičišče mladih.

Hkrati raldi'ohljena - njene

prebivalce loi'malno druži le'

plačevanjeelektrike - se po-

\veča alternativnim praksam.
samozadovoljno predečapod
odejieo sprevrženegaeliti'r.ma

pa pozahlja na prvotno po-

slanstvo. In. ne nazadnjc` - kaj
je danes alternativa? Pisanje v

metelčiei?

Ne gre pa pozabiti niti na

mestno občino. Prejšnjiteden

DARE (.i-:KiáLis

'li tudi mealurg'i.ibrž

so se. menda prvič v sed-

mili letih. lotili odvoza kosov-

nega materiala. lahko pa bi

bilo povsem drugače:lahko

bi uresiiičili stare načrte in

tam uredili mladinski hotel.
lahko bi s s skupnimi mo-

Čmi naredili resnično zbirali-

šče mladih, velikansko glas-

NlKŠlČľll/o
ŠNOFC53T:

-GRAPPA

Pravim du izbire

beno, gledališko,filmsko. sli-

karsko iii kiparsko delavnico.

ki bi živahno utripala tudi po-

dnevi in ne nujno le pozno

zvečen

Takrat bi Vera Per spokojno
zaspala.
Domen Mal I
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Evropskiforum v Cankarjevem domu

.Kultura in umetnost

med peresom in mečem
Delovno posvetovanje o smernicah evropske kulturne politike

in etiki medkultumega sodelovanja pod okriljem Sveta Evrope
Včerajdopoldne se je v Cankarjevem domu začelo dvodnevno delovno srečanjeForuma

evropskih kulturnih mrež na temo Etika kulturnega sodelovan'a. Po pozdravnih nagovorih
ljubljanske županjeVike Potočnik,ministra za kulturo Rudija eliga, predstavnika gostitelja
Marka Hrena in predsednice Foruma Corine Suteu se je začel uvodni del foruma, ki seje v po-
poldanskih urah preusmeril v delo v treh delavnicah.

Prvi je temo srečanjaveč ka-

kor z olj protokolarno razgrnil
Rudi želigo,kije opozoril na ne-

blagodejne učinke kulture. saj je
(kakor v emblemu mednaro-

dnega pisateljskega združenja)v
njej pisateljsko pero praviloma
prekrižanoz mečem. odprl pa je
tudi vprašanjesolidarnosti. ute-

meljene na zavesti o individual-

ni smrtnosti. V nadaljevanju je
Marko Hren nap0vedal razpra-
vo o izdelavi novega etičnega
kodeksa v poveuvi z odgovor-
nostjo v kulturnem sodelovanju
in spomnil na velik potencial, ki

ga nosila kultura in umetnost.

Raymond Weber iz Sveta Evro-

pe je govoril o kulturni globali-
zaciji. ki ne poteka v enaki meri

kakor ekonomska. kar povzroča
socialno in kulturno razdroblje-
nost. Kultura po njegovem mne-

nju ni samo točka združevanja.
temveč tudi polje razdruževa-
nja. Novi čas zahteva odkritje
nove kulturne paradigme in ra-

zvoj novih družbenih funkcij
kulture. pri čemcrjcpomembna
tako njena vloga pri preprečeva-
nju konfliktov kakor tudi pri nji-
hovem kreativnem sprožanju.
Sodobna kultura potrebuje de-

institucionalizacijo in deforma-

lizacijo ter večjonavzočnost ci-

vilne družbe;tudi kulturno poli-
tiko je treba zastaviti na novo.

saj je sedanja že zastarela. Raz-

mišljanjeo etiki v kulturnih iz-

menjavah je za chra razmišlja-
nje o načinu smiselnega delova-

nja. pri tem pa je pomembna
vloga posrednikov med kultur-

no svobodo in institucijami. No-

vo razumevanje kulture zahteva

tudi nenehno eksperimentiranje
in nedisciplino. »ustvarjalno
uničenje«znanega in vzpostavi-
tev novega kulturnega konte-

ksta. Vprašanjeetike pa odpira
problem človekovih (splošnihin
kulturnih) pravic. kar je druga
izpostavljena tema tega foruma.

Poudarjena vloga
civilne družbe

Vesna Čopičz ministrstva za

kulturo je za Uvod omenila ide-

alno situacijo. v kateri se o etiki

ne bi bilo treba pogovarjati.
temvečjozgolj utlcjanjati. Zani-

malo jo je. kako se je mogočeo
etiki pogovarjati v času sebično-
sti in najrazličnejšihstrategij iz-

ključevanja.V času multikultu-

ralizma je le majhen korak od

tolerance do ignorance. vendar

je čas. ki prihaja. čas kulturne

demokracije in individualne

pravice do kulture. kjer bo delo-

val princip enakovrednosli med

partnerji. Konflikti znotraj kul-

ture so ohvladljivi. kadar najde-
mo skupne točke;pri tem je ned-
vomno pomembna odgovornost
javne oblasti pri uresničevanju
etičnih principov in zagotavlja-
nju razmer civilni družbi za nje-
no delovanje. še posebej v situa-

ciji. značilni m vzhodnoevrop-
ske države.kjer se je po razcvetu

civilne družbe ob koncu osem-

desetih let njena vloga minorizi-

rala. okrepila pa moč države_
pičevaje izrazila tudi dvom o

tem. da imajojavne oblasti večjo
sposobnost vodenja kultumih

institucij kakor civilna druzba.

in tudi sama predlaga deinstitu-

cionalizacijo kulturne preskrbe:
javne oblasti morajo sprejeti
vlogo naročnika in ne več njene-
ga lastnika. O tem. kaj je evrop-
ska kultura in kaj evropska iden-

titeta. o ekskluzivizrnu te zavesti

in potrebnosti političneanalize

se je ob koncu polemičnospra-
ševal Tomaz' Mastnak s SAZU

in dodal. da brez političneanali-

ze noben etični kodeks ne bo

imel resnične veljave.
Udeleženci foruma - kakih

šestdesetjih je. v glavnem so iz

različnih evropskih okolij. pa tu-

di iz ZDA. Indije. afriških držav
idr. - so pogovor izkoristili tudi

za predstavitev lastnega delova-

nja in področjazanimanja ter

pričakovanj.Gre za predstavni-
ke različnih povezovalnih mrež..
združenj.forumov in institucij.
ki delujejo `širšeod nacionalnih

okvirov. močno pa so zainteresi-

rani za nove oblike in načine so-

delovanja z mednarodnimi par-

tncrji.
Blaž Lukan
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Osvetlimo Metelkovomesto

kdo kje počne.
Kako in s kom?

vzemajo za pomladitev Tudi

vo Metelkove mesta kot kul-

turnega centra z njegovimi
evropskimi brati in bratranci.

Ti so ponavadi v eni stavbi in

imajo jasno izdelano hierarhi-

jo, mnogi imajo celo direktor-

ja. Metelkova je razbita na

stavbe in v njih na posamezni-
ke in skupine, ki so videti kot

konglomerat znanstvenih in-

štitutov,snemalnih studiev,
alternativnih skupin, knjižnic,

, ateljejev, galerij in subkultur-
'

niških klubov. `i delujejo
brez večjekohezije. Problem

ali speciñka?Oboje.

Najvldnejšlkohezlvnl slll
i In »sveža krl«

Za povezovanje Metelkove
v skupek podobnih evropskih
centrov deluje Društvo za ra-

zvijanje prostovoljnega in

preventivnega dela z Markom
Hrenom na čelu KUD Mreža

vzpostavljati dejavnosti, 'ki

povezujejo metelkovce..{I`ako

sti, kjer sodelujejo z drugimi
podobnimi centri, jih vabijok

ekspedicijo metelkovoev obi-

skujejo, v 500 izvodih izdajajo
'časopisMetelkovnik, skrbijo

skušajoivzpostaviti skupne

strukturo, zadnji čas pa se za-

pa 'sełvse uspešnejetrudi_

izvajajo festivalske dejavno- 5

nam'"^;1n
”

jih . z
'

vedno_ drugo
"

`za 'promocijsketiskovine, po-.š

službe,ki se vežejona infra- .

zato imajo na frekvenca'h ŠS`
enkrat na teden radio Metel-

kova, v katerem delujejo zla-

sti starejšisrednješolci.Sicer

pa sodelujejo skupaj z Dru-

štvom za zaščito ateističnih
čustev pri obnovi dvorane, ki

kani biti v primerjavi z Gala
halo in drugimi klubi bolj 0d-

prtega značaja,saj želijoz njo
zagotoviti možnost za izvaja-
nja tudi delujočim»nemetel-
kovcem«,ki se soočajos pro-
storskimi problemi. Z dvora-

no, ki bo izrazito neprofitna,
kot zagotavlja Goran Medju-
gorac, želijoprivabiti medse

»svežo kri«, saj se zavedajo,
da Metelkova potrebuje nove

sile, in priznavajo, da se ena

generacija v sedmih letih de-

lovanja »izpoje«.

Za lmprbvlzacljo Je treba
bltl' profeslonalen,

Z logiko `pomlajevanja'se

'. sooča tudi galerija Alkatraz in

7?njena lkustOsinja Jadranka

Ljubičic',ki je zadOVOljnaz in-

-formacijo iz MOL, da njihove
'stavbe ne bodo rušili;če bi jo,
bi se pojavil problem, kako'
ohraniti mozaike `na fasadi

galerije. Ker je galerija 'pove-
-. zena znovo dvorano, bo inte-

ľlagalerijska 'dejavnost' nove

moznosti produkcije; pri tem

bo dobila dvorana pridih vi-

zualnega, saj želijoobnovite-

I..
l

.3:23:21

Heraklitov Panta rhei vzdrži tudi na primeru Metelkove mesta. Čepravje bil ta prostor

nekdaj, a v zelo kratkem obdobju, srečišče takšnih ali drugačnihdelikventov, je tovrstno

pojmovanje za večino njenega obstoja napačno.Le obisk ali dva in pogovor z naključnim
metelkovcem lahko dokaže nenaklonjenim, a tudi vzdržanim,drugi tako ali tako vedo, da

je Metelkova mesto prostor speciñčnegaurbanega življenjain ustvarjanja, kakršno priha-
ja po osamosvojitvi z zahodnim svetom skupaj s tremi Mc Donaldsi v Slovenijo. Res paje
tudi, da ima spremenljivo srečo,zato poglejmo, ali je zgoraj, spodaj ali kje vmes oz. kaj se

je spremenilo v zadnjem letu inse morda še bo.

lji v njej razvijatiperformans,

9 2009.

Prostor urbanega ustvarjanja, s katerim bi se lahko naša država tudi promo vira/a

Kaj seje spremenila v zadnjem letu in kaj se morda še bo

ekskluzivna. Klub Grom/(í,ki

je ta hip na Metelkovi med

vsemi, ki hočejobiti odprti
javnosti in želijovzpostavljati
dialog, najbolj dejaven, uvaja
še eno novost, dokaj neznano

v Sloveniji: sistem neñksnili

honorarjev nastopajočimki

je .v Evropi precej pogost, v

teater iii-podobnezvrsti, kar

pa ni dokončna vizija. Kljub
poletnemu zaprtju ima Alka-

Iraz že izdelan program za do-

brih šest mesecev, vendar so

odprti za improvizacijo.

Mestna občina Ljubljana
vlaga v obnovo Metelkove
vsako leto - o besedah
Gorana Me jugorca - okoli
20 milijonov tolarjev. V

zadn'em letu so skoraj vse

stav e dobile elektriko, v klub
Gromki so napeljali vodo,
največdel pa so opravili na

stavbi Pešaki;zamenjali so

žlebove in ograjo na terasi ter

nekoliko popravili fasado.

Praksa programske in orga-

nizacijske improvizacije, ki je
v javnosti pojmovana kot nei

profesionalnost, seveda v

kombinaciji z izdelanimi na-

črti,pa je vodiloteatra Grom-

ki,~ki od marca deluje kot_
klub Gromki, saj lahko le kot_
tak z vsakodnevno dejavnoi
Vstjo,za zdaj od ponedeljka do

petka, ponudi urbanost - je
mišljenjeenega od soustvar- ..

jalcev kluba Miha Zadnikar-

ja; je monokulturalnost, z

gojenjem ene same sfere, pri`
nas zasidrana, se klub Grom-

ki bori proti-takšnimpra-
ksam, zato poudarja, daje nji-
hova dejavnost inkluzivna, ne Maja kerbot

LAmCľiklpa ponekodcelo edi-

ni vir prihodka. To se pokaže
kot plačilovstopnine brez iz-

jeme, ki pa je v primerjavi z

drugimi prireditvami skoraj
vedno simbolična.

Še efektivni drugi
V konglomeratu različnih

metelkovskih dejavnosti smo

tokrat izpostavili v minulem

poletju najbolj delujočesc-

gmente, zato vsaj omenimo

ostale, ki zlasti čez leto pušča-
jo močne sledi. Izjemno učin-
kovito je Društvo za teorijo in

kulturo hendikepa YHD, ki se

bori zoper predsodke, neu-

mnosti in pastoralo; prav tako

Ženskicenter z Ženskosveto-

valnica in s Ieministično-lez-
bično skupino oz_ društvom

Kasandra; Škratovačitalnica
z infoteko, ki je odprta za vse,

ki jih zanimajo radikalne

družbene_'spremembe _ali
družbena'kritičnamisel, ob
sredah in četrtkihpopoldne;

:',da
z

0 'številnih vizualmh

'ustvarjalcih in koncertni pro-

dukciji niti ne govorimo.
In šeena kot je

ujelo naše uho na »potepanjih
po Metelkovi«,je Počitniška

,zveza Slovenije končnopod-
pisala pogodbo s skupino Se-

stava, kar pomeni, da bodo

stavbo Zapon' končno začeli

preure'ati v Youth Hostle.
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Razmah z nesluteno ljubeznijo
Debata je obiskana. akcija se

sprožaspontano. ljudje se razume-

jo. pogovarjajo in premorejo do-

volj vlage. dovolj humorja. Desni-

ca takšno reč seveda po inerciji
spet tlači v koš tradicij nekakšne
osovražene "enoumne preteklo-
sti". "levi vzgojitelji" - predobro
vajeni ttradnosti. navodil. direktiv.

naročilnic. boljševizmain zvitih

ukrepov - opozarjajo. da ji manjka
"niarksis'tičnih" zgibov. Nevede.
da s tetn na vsakem koraku izdaja-
jo prav svoj manko nam zmeraj
tako koristnega marksovstva. Te-

melj na letu ozemeljcu je k sreči in

naposled ušel vsakršnemu nadzo-

ru - čakajonas odkritje vzvoda za

še širše spremembe. predano delo

in plodna zabava. Prihaja torej
tudi tisti čas. ko bo treba natančno

reinterpretirati tako opevano "al-

ternativo osemdesetih". Z vsem hi-

storično-reflektivističnim spošto-
vanjem do porez nekdanjega pro-

tagonizma moramo namreč opra-
viti politično-socialnodistinkcijo.
in pri tem bo hudo. pri njej se na-

mreč pokažedrastično nesoglasje
nedavnih časov z današnjimi:M.

je. denimo. tvegal stezo. da je naj-
večjatragedija "alternative osem-

desetih" v tem. da ji dejansko ni

bilo treba storiti ničesar za svoje
uspehe. V varnem naročjukultur-

nih skupnosti in ZSMS. podpna z

denarci in sugeriranimi zamislimi

tedaj pokrajinskih. danes pač dr-

zavnih eldeesovskih funkcionar-

jev. je "alternativa osemdesetih"

devetdesetim zapustila ves arzenal

neznanja. l'rustracij in nespo-
sobnosti. Bore malo do-t'l-younelfa.
Nikdar jim ni bilo treba storiti niče-

sar iz nič. nikdar nič brez nakazil.

navodil. napotil. Kakor hipija - ti-

stega osebka iz generacije poprej -

nikoli niste tnogli videti. da bi po-
metel klub, socializiral drugačne
od sebe ali storil kaj, kar bi bilo

presegalo Njegovo visokost (v teh

krajih imajo ljudje vobče čudno
mentaliteto. po kateri naj bi se ne

vračali k "nižjim opravilorn". ko

smo "že" dosegli "kaj več"!),tako
se je tudi "alternativa osemdese-

tih", dasipak "punkerska", po bež-
nem razdobjtt alternative naselila
v ličnih služhicah. vsake toliko pa-
radira po "prostorih drugačnosti"
in si s svojo upokojensko-ambiva-
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Evtorlja spet hruml če: deželo.realna evforlln novo prlpravljonoatl

lentno gesto zdaj kvari še tisto

malo. kar je sploh imela. Navzven

je imela prav precej - še pomnite.
ko se je besedičilo o "Berlinu, Am-

sterdamu in Ljubljani" - navznoter

pa: oprodništvo,zamolčane finte.
rivalstvo. hierarhičnost. trenut-

nost. skrivanje za briljantno. a

prav tako močno finančno podpi-
rano teorijo. spričokatere se je
svojčas govorilo o "Parizu

Ljubljani". Kaj slaba popotnica.
katere zadnji zdihljaj so nam sku-

šali podtakniti jeseni 1993 z bese-

dami. ki so. vzemimo. projekt Me-

telkova oznamovale kot "zadnjo
postajo osemdesetih". Na vso sre-

če smo naposled obviseli. prepuš-
čeni sami sebi. znebili smo se

klanov, trepljanja. z neko čudaško

solidarnostjo smo si zgradili pro-
store. kjer si povemo v obraz vse,

in to sproti. Raje kri in solze kakor

rod in gnada. raje pa tudi kri in sol-

ze kakor odskočna deska. V do-

kaz. da je naše ravnanje zares dru-

gačno.so transgeneracijske she-

me. kakršne so po novem v veljavi
- naposled smo skupaj tisti. ki smo

"ostali". "ostale", kratko malo na-

plavina osebkov, ki je zgubila stik

z vsem. kar je namišljeno.zača-
sno. predvidljivo. lažno. Vse več je
indicev. po katerih se je našla
družba, ki se gre svojo pot kot ne-

kakšno "polno zaposlitev". v kate-

ri je vse vedno laže. videti je na-

mreč. da bo tako do naše smrti.

Naj se sliši še tako teleološko.lun-

damentalistično in latalistično.
toda drugačesploh ne more biti.

drugačeje že bilo. in to prevečkra-

tov. Ni hlepenja po vodstvu. mor-

da je skrivnost v tem. ni pretirane-
ga poudarjanja. da za kaj ni pravi
čas in da ni časa. ln potemtakem
ni čudo. da se zbiramo. družabi-

mo. aktiviramo - najde se svetova-

lec za strategijo. svetovalka za PR.
izvedenka za ljubezenske težave.
strokovnjak za intersubjektivne
pristope. motorje. zvočnike. občo

percepcijo Končno se oblikuje
vzporeden svet. v katerem storitve

krožijo brez računov, usluga pa

pomeni prejkone ljubezen do same

stvari. Kako doseči stanje. v

katerem lahko zapustišvsa druga
mučna opravila. honorama dela in

vsakdanjo institucionalna tortttro

in se cel. srečen do obisti prepustiš

_.

sami stvaril To postaja bistveno

vprašanje.in ko bo rešeno.bo tam

šele začetek. Vedno znova je zače-
tek. kljub vsakdanjemu užitku ne-

kako nlsmo zad0voljni - porajajo
se ideje. vsaka deseta se celo ude-

jani. o vsem se je mogočedogovo-
riti. vemo. kdaj se umakniti na

samo. da se ne razzremo med se-

boj. čutimo. kdaj se med nas nase-

ljujejo negativlzmi in jih odpravlja-
mo. Sliši se na moč romantično.
ima te. da bi spregovoril o revoluci-

jt'. subkullun'. altemalt'vi in podob-
nem. toda ne - do tega smo se pri-
kopali. in predragoceno je. da bi za

to uporabljali terminov. ki bi jih -

in jih je že - kdo zlorabil ali razu-

mel po svoje. Izraz se bo že še na-

šel. izvil se bo iz za zdaj neznane-

ga besedja. transcendiral in treščil

na zemljo. ko bo za mnoge pre-

pozno. Za večino je prepozno že

zdaj, vidimo jih v vsem uboštvu.
od tam se namreč vidi kristalno ja-
sno. pogled je oster kot le kdaj.
pahljačarazprta. vemo. kaj bi. pa

tega ne razglašamovsevprek. Ab-

straktna resnica in samozaveda-

njeje sta hudi. konkretni materiji. z

njima po novem upravljašna vsa-

kem koraku. sprožašsovražno ne-

lagodje ali mehak pristop. prepoz-
navna znamenja se spet postavlja-
jo na svoja mesta. kazno je. da so

bila stara "alternativna" prepoz-
navna znamenja prej stvar zača-

snih imidžev kakor trajne zavesti.

Veselo bo še. in tega se radujemo.
stvari počnemoiz ljubezni. točno
to smo. kar počnemo.in kdor je
tak. ne more zgrešiti.pa čepravv
muziki. ñlozoñji.znanosti. pri ple-
su. v Iekstu. če hočete. Če je. je -

če ni. pačni. Podjetje se ne more

nadomestiti ali združiti s katerim

drugim. če se vsa druga prepozna-

jo kot umetno narejena. Vsenaoko-

li nas je en sam mainsrream. nas

pa je vse več. 0. da bi kdaj ne po-
stali mai'nstream še sami.

Prihaja tudi tisti

čas.ko bo treba

natančnorein-

terpretirati tako

opevano

'alternative

osemdesetih'.


