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I lrastar Mateja: Metelkova stajl. Mladina, Ljubljana, 22.1.2001.

Brejc Irena: Po Benetkah pride Sao Paolo....Dnevm`k, Ljubljana, 20.6.2001.

Aleksić Jure: Tovarna in ognjišće.Mladina, Ljubljana, 20.8.2001.

Tomc Gregor: Nočna mora ljubljanskih mestnih oblasti. Sobotna priloga Dela,

Ljubljana, 22.9.2001.

Zadnikar Miha: Strateška cirkularka. Mladina, Ljubljana, 24.9.2001.

Zadnikar Miha: Za najlepšigeto na svetu. Glamur, Ljubljana, september / 2001.

ŠutejAdamič Jelka: Metelkova v Sao Paolu. Delo, Ljubljana, 2001.





Notranje oblikovanje na Metelkovi ali kako iz ruševine nastane

prijeten ptostor in kaj je to blagovna znamka Kosovni
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zaporniški,okostnjakarski, provan-
salski So sicer fini in fajn. natipa-
ni s predmeti in perfekcionistični.
Fascinirani smo zaradi njihove po-

polnosti. ampak vseeno nas puščajo
hladne. Lepi so kot misice. puhli kot

prevelike lubenice.

Metelkovo pa prepoznate po

pravem metelkovskem vonju. V ka-

terega koli izmed klubov, ateljejev
ali društvenih prostorov stopite.
vedno vas bo v nosnice dregnil enak

vonj: kombinacija ostre vlage in

mehke plesni z rahlim dotikom smr-

sredstev." je razložila Nataša Serec

iz pisarne KUD-a Mreža. A proston'
vseeno nastajajo: “Ni tako. da bi

lahko na Metelkovi vsak posegal v

prostor, kot bi hoteL Večjihpraidav
prav gotovo ne bi dovolili.

"

Korito v nastajanju
Zdaj je na Metelkovi petindvaj-

set ateljejev. devet klubov, pet le-

sno-kovinskih in ena avtomehanič-

na delavnica in dvanajst prostorov
različnih organizacij. Recimo. da so

ateljeji zasebni prostori. klubi javni.

“Če si življenjezorganiziraštako. da si pobiralnik-nabi-
ralnik. se lahko zastonj najdejo čudovite reči."

tonosnega mraza in prevladujočo
cvetico zatohlosti. Po tem boste de-
finitivno vedeli, da ste na Metelkovi.
Če vas ne prepričavonj, vas bodo

prepričaliprostori. S terminologijo
revij za notranji dizajn bi rekli. da so

čarobni.polni osebnosti in zanimi-
vih zgodb. narejeni z občutkom in

neverjetno kreativnostjo. Vse to na-

staja mimo blaznih razvojnih načr-
tov, saj ti tako ali tako ostajajo neu-

resničeni. "Zadnji razvojni načn iz

leta 1995 je nobel, lahko bi nastal

prijazen prostor ne samo za uporab-
nike Metelkove. ampak tudi za mi-

moidoče, za vse. toda projekt kljub
finančni razčlenitvi ni nikoli dobil

Kakšna je razlika? Goran Medjugo-
rac - Gogi. metelkovski veteran.

dražitelj.umetnik in mojster za vse.

je razložil: "Razlika med javnimi in

privatnimi prostori na Metelkovi je v

tem. da so javrti malo bolj urejeni.
Pa v tem, da se vedno govori samo 0

Gromkem, Menzi in morda Channe-

lu Zero. vse drugo pa kat da ne ob-

staja." lma prav. Za Channel Zero

vsi vedo. da so ga notranje uredili.

porisali, Mizzart in stripcorovci.
Gogi ima svoj atelje v vogalu hiše
Pešakov. “Prejsem imel atelje v Šoli,
bil je večji.bila sta celo dva prostora.
v enem sent imel atelje, v drugem
sem z'ivel. Saj tukaj mi je tudi všeč.

..pari-n

Ne vem, ali bom imel še kdaj tako

velik atelje." Večina opreme v njego-
vem ateljeju je s kosovnega odpada.
Recimo peč.miza za likanje, ki je
postala poličkaza barve. odštekani

stolčki,retro omarice: "V ateljeju se

parka in ne mores' imeti nove in

vredne opreme. Ne mores~ je. recimo.

kupiti v lkei." se zasmeji. lz elektro-

motorjev starega fotokopirca si bo

naredil ventilator. Prej je imel tudi

veliko rož. pa so mu prejšnjozimo

zmrznile.

Gogi in Nataša sta tudi metel-

kovski del enega novejšihprojektov
tamkajšnjegaklubskega življenja.
Menze pri koritu. idealnega poligo-
na za opazovanje, kako nastajajo
proston' Metelkove.

Prej je bil tam skejt park. ki' ga je
iural skejtarski podmladek. Pa niso

plačevalielektrike. prostor so pušča-
li odprt. Kakorkoli. skejtarje so pova-
bili na sestanek. niso prišliin izgubi-
li so prostor. KUD Mreža je k sodelo-

vanju povabil Društvo za zaščito
ateističnih čustev in začeli so pre-

navljati. Obnavljali so na horuk. od

avgusta do septembra. Menza je bila
definitivno eden najhitreje usposob-
ljenih prostorov na Metelkovi. Naj-
prej so reševali funkcionalne težave:
zazidali so okna. naredili obok. tam.

kjer je bila luknja od rušenja.7. Ink-

njo. ometali so zid. prebelili. oskubi-

Ii oranžne stare dunajske železne

gta.. .CE-414.34.-

stebre, postavili oder. "Pomagali so

nam kolegi iz Komna in Sežane.iz

prijateljskih drus'tev Šuz (Šport.
umetnost in zabava) in Udgo (Umet-
niško društvo gozdnih osem). To je
pomembno. ker naše dnts'tvo podpi-
ra sodelovanje s podobnimi društvi."
je razložil lvo Poderžaj,član Zoam-

bo ŽoetWorkestrao. učiteljanglešči-
ne in član Društva za zaščitoateistič-

nih čustev. Obnova je do sedaj stala

milijon tolarjev. Plus stroški.ki jih je
plačalamestna občina za napeljavo
vode.

Voda in groba zidarska dela so

bili dovolj, da so priredili otvoritve-

no žurko. “Na posladek prave notra-

nje opreme pa še čakamo."se je na-

smejala Nataša. Osnovni princip
opreme bo nedvomno reciklaža.

Kupovali so le nujne stvari - kable.

orodje. Društvo Onej iz Murske So-

bote, ki sedaj ustanavlja svoj art

center. jim je priskrbelo ploščice,
\NC-školjke.pipe. ki so jih dobili za

obnovo svojih prostorov. "Školjke
bodo iz Zagreba. rteglazirane. tako

da jih bomo lahko sami poslikali.
Unikatni pisoarji," se je veselila Na-

taša. Prostore sanitarij si bo Menza

delila s Cajnico pri Mariči. Trdijo, da

je to precedenčnosodelovanje med

sosedi na Metelkovi.

Cajnica pri Mariči je eden naj-
starejšihurejenih prostorov znotraj
Metke. lžks nioto klub. in še vedno
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na prejšnjistrani

1. Zazidanr David. zaščitnikMetelkove. ob-

dan z mozaiki keramike Liboje.
2. Straniščaso najpomembnejšepridobi-

tve klubov na Metelkovi. Bamtost je nji-
hova posebnost.

3. Čajnicapn Matići.
na teh straneh

4. Karialrda na Zaporu
5. Reciklirani sedežistoenke in ñčotiv pro-

storih Teatra Gromki, v ozadju kirurška
luč za 200 mark. najljubšipredmet An-

drejaMoroviča.
6.
“ " ' ' '

Hangarju.
7. Stena oblečenav stare televizijske ko-

stume je zahtevala veliko potrpljenja in

precej sredstev članovTeatra Gromki.
Umetnrna DamijanaKracina je v Grom-
kem neomejeno dolgo uskladiščena.

8. Zunanjostse nenehno spreminja, umet-

niškasvoboda je neomejena.
9. Arabski kotičekv klubu Trflanypredstav-

ljavse elemente gej kit dizajna:svetleća
disko krogla.v kotu razpelo in praker. nad

oknom Ujelegatičatožba.
10. Vhod v civilizacijo.
11. Črvpri amľrteatru.

45 s

mn I ?7 I ?CDI I Metelkova stali

se prostoru popularno reče pri mo-

ton'stih. Odprt je vsak večer in vsa-

ko noc' od srede do sobote. Mariča

bi rada imela tudi dnevni prostor.
pa ne more. ker ni bilo stranišča:

"Ne morem ljudi. ki pridejo čez dan

na kavo. poslati na stranišče v gr-

movje. Stranišče bo rešilo ta prob-
lem. Ampak napiši.naj nam kdo

odsmpi rabljeni jacrzzzi. Vedno sent

si tu želela imeti jaruzzi. za zjutraj."
poziva šefica.

Cajnicopri Mariči so začeli ure-

jati tako. da so zazidali luknje v ste-

nah. Tako kot pri večini prostorov.
Sezidali so obokani šank. galerijo
nad šankom.ki je mišljenakot pro-
stor za DJ-je. V zadnji sobi sta Hiper
in ročni nogomet. Najprej je bil pro-
stor bel. porisan z grafiti. Pa se je.
ravno ko so ga do konca uredili.

zgodil požar.Zagorela je oljna peč.
"Sploh je nisrrto mogli pogasili. Var-

nostnik v zdravstvenerrt domu nam

ni hotel dati gasilnega aparata. Vse

je bilo čmo. vse stene. Zato je sedaj
tako ternen. ker se ni dalo 2 nobeno

dnng barvo prekriti.
"

Res je tenmo.

Svetli dodatki so le hardcorovski in

metalski dodatki. razne lobanje in

emblemi. Edini princip oblikovanja
pri urejanju Čajnicepri Mariči je bil

"nade in uporabi".

'I'eorlla dlzalna
Tako je tudi v Menzi. Zimska \Ii-

Q1 -P g
zija prostora je odvisna od gretja.
"Notri bomo imeli rože in poleti nam

bodo zgradili galerijo s knjigarno. S

tem bomo sicer izgubili malo zenov

ske praznine prostora
"

se je zami-

slil lvo. Ja. Menza je v primerjavi s

Čajnicores zenovsko prazna. Ver-

jetno zato. ker še ne obstaja dovolj
dolgo. da bi se nabralo dovolj dodat-

kov. Ko so jo začeli urejati, niso

imeli koncepta. Ne. tega nima nihče

na Metelkovi: "Čeje stihijsko in ne

plansko. to ne pomeni. da je mimo

koncepta. Kar smo prisiljeni naredi-

ti, še vedno naredimo tako. da je
lepo," lvo filozofsko zapelje debato

o notranji opremi. In še: "Ni po-
memben postopek. ampak učinek.
Če bi v prostorih Metelkove iskali

blagovno znamko. bi bila brez dvo-

ma najbolj razširjenanajnovejša
znamka notranje opreme. ki že slo-

vi po vseh trendovskih pohištvenih
sejmih - Kosovko. Za njo sloji kon-

cept reciklaže.kreativnosti. svobo-

de. individualnosti. skratka vseh

najpomembnejšihvrednot novega

tisočletja.
Oprema Menze pri koritu torej

je: stoli od vsepovsod. umetniškiar-

tefakt BoštjanaDrinovca, predhod-
nica bugiribe s podstrešja.zemljevid
Juge iz lvove šole.luč iz kosovnega
materiala, lčotovi stoli. v kratkem

bodo dobili prave odrske zavese. in

to iz Gradca. imeli jih bodo za zvoč-

,tamala

no izolacijo. oder bi morali dobiti.:

dvorane Duše PočkajCankarjevega
doma. pa potem ni bilo nič. pa šijt
iz MKNŽ-ja.pa vrata po meri [z
šank z zgodbo.

Bil je v neki gostilni v Cospić.
tam je preživelNevihto. potem Sl'

ga poslali v obnovo k mizarjui
Ljubljano. ker so vojaki tako draži

natakarice. da so v šank vrezov..

črtice. Zapuščenje bil na mizar

skem dvorišču. dokler a ni miza

podaril metelkovcem.
"

e sam ga;

pripeljal irt prebarval z barvo. ki se'

si jo izbrala." se je pohvalila Nataši
Potem pa šok - na mizi zaglr

dam škatle iz Ikee. Skodelice il

krožniki. Kaj? Tukaj delamo člane

o tem. kako narediti dizajn iz ni;

potem pa najdemo dokaze o šopu-
gu \I Ikeiłłš "Na glej. pri nas ve:

samo erto pravilo opremljanja pr.
stomv: nabiralništvoin selekcija. '.~.

je skoraj opravičevallvo. Ja. ja. ne

meni, kaj pa Ikea?! "Ne, no. to je N:

tašo en prijatelj zvlekel. da sta .<1-

skupaj in je tam kttpila pa ne m`

reš imeti rabljenih metlic za stran:

če." me je prepričevallvo. Ha.:
skodelic in krožnikov in teh obeš

nikov za posodo! "Ma saj nisr'

anarhisti. nit` rrirnanto proti Iker 1

ni nas smrn krrpouati v lkei.
"

se je '.'

odločno postavil po robu ln0lž i

dvomom Ivo. Pa saj ne da bi \3-1

bilo sram. Čepravto. kar počnelknr
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z otroki v Indiji. je katastrofalno ka-

pitalističnoizkoriščanje.Gre samo

za to. da so predmeti iz lkee čisto

drugačensvet. “Misliš en malomeš-

čanski svet?" je spraševallvo. Ne bi

rekli ravno malomeščanski. To je
bolj trend. Recimo naše generacije.
ki si prvičopremlja stanovanje
"Ha, saj naša generacija postaja ma-

lomeščanska."me je končno prepn'-
Čal lvo.

Kakorkoli. medtem ko je Nataša
listala po katalogu lkee in vzdihova-

la nad prelestnostjo novih skodelic

in prostora vobče. se je tudi lvo

spomnil. kako ga od časa do časa

napade evforija in se razneženo

smeji in med prireditvijo teži go-
stom: "Ej, a nimamo kpo!"

CK stoli
Medtem ko menzovci še neome-

jeno uživajov dekoriranju prostora.
Teater Gromki le občasnonadgraju-
je svojo kreacijo. Andrej Morovič je
s kompanijo dobil prostor nekdanje
garaže.Začeli so kot majhen teater.
ki si je prigrebel ta prostor za vaje.
Pa so ugotovili. da ga za vaje ne iz-

koriščajodovolj. in so začeli pri-
pravljati še prireditve. Sedaj je zade-
va že tako vpeljana, da je Teater
Gromki postal alternativno umetniš-
ko podjetje. ki sicer ne dela profita,
se pa samovzdržuje.

Moro je imel izkušnjoz oprem-
ljanjem neobstoječihprostorov. ko
si je del kruha v tujini služil z reno-

viranjem pisarn in stanovanj. Ok.
daj. opišiizkušnjo.Kaj bi recimo re-

kel meni. če bi sedaj našla prostor.
ki bi bil tako razsut. kot je bil Han-

gar, in bi ga hotela oživiti? "Cim
manj kupuj. Takoj ko začneš kupo-
vati. se to ne neha. Če si življenje
zorganiziraštako. da si pobiralnik-
rtabimlnik. se lahko zastonj najdejo
čudovitereči. Se pravi. prvi zakon je
reciklaža. Drugi' zakon je delartje po
fazah. Ker če hočešvse naenkrat, se

ti lahko zmeša. Pa čim več ljudi bi

`

morala privlečik sodelovanju."
Na začetku ureditve prostorov

so imeli jasno zamisel: "Hoteli smo

javni prostor. v katerem bi se obisko-

valci počutilikot doma. Nas' cilj je
usrvan'ti javrto dnevno sobo. Več niti

nočemo. Dnevna soba pa seveda

mora imeti kvaliteten program." Pri

dizajnu je veljala ustvarjalna anarhi-

ja. "Večjiposegi se predebatirajo v

prijateljskern ozračju.tisto, kar osta-

ne. tiste besede. ki se ne pozabijo, to

obvelja."
Nekaj let so vlagali v prostor

tako, kot se šika - recimo okna, ste-

klo za okna so dobili tako. da je
Moro videl, kako v nekem bloku

menjajo šipe.ker so počene.in jih
je vzel. steklar pa jim je izrezal pra-
vo velikost. Med prvimi kosi so bile

police za knjige. Eden prvih velikih

podvigov pa je bil oder, tega so ga
nažicali od gradbenega podjetja.
Mislim material, les in tramove.

postavili so ga sami. Ripstol je bil

eden prvih elementov notranjega
dizajna prostorov Teatra Cromki.

Tako rekoč avtohtoni predmet. naj-
den na ozemlju vojašnice.Veliko

potrebnega materiala. recimo stole.

zavese. sesalnik. tnagnetofon. ref-

lektorje. so dobili od državnega
zbora. saj imajo tam vsako leto

pospravljanje. So prišlikar s kom-

biji in odnesli vse. ne da bi razmiš-

ljali. kaj potrebujejo in kaj ne. Ne-

kateri stoli imajo še vedno tiste

male kovinske ploščiceCK ZKS.

Nekaj foteljev so letos dobili iz

mestne hiše. kjer so tudi posprav-

ljali. "Včasih smo vsi zbirali odpad-
ni material." Avtomobilski stoli na

konzolah so del festivala Živaknji-
ževnost: “Vsako leto pride kakšna
vrsta več. Veliko med njimi je íičko-
tov. Ti široki luksuz/ir so rertaulti.

pa Citroeni. pa sroenke. Tisto, kar je
od voznega parka prernogla sociali-

Stična Slovenija ~ avtomobili nižjega
srednjega razreda." No. takrat je bil

to edini razred.

LPra Bug:nba_ najdena med staro sam,

sedaj kraSI Menzo pri koritu,

2_ Za posege v prostor na Melelknvi id` pa

treDUjejogradbenih dovoljenj Na poti

strešjunastajajo now ateljejn n

Čebeljnaki.

Največjanaložba v prostor je

peč.Če bi šteli en sam predmet.
Najdražjenasploh pa je bilo ozvoče-

nje. ravno letos so ga skompleiirali
in so zelo zadovoljni.

Dizajnerska distinkcija prosto-
rov Teatra Gromki je stena. obleče-

na v krpe. Nekaj časa so sodelovali

v televizijski oddaji Štafetamladosti

in enkrat. ko so imeli kostumsko

vajo. so videli. da so v depojih vreče
kostumov. in zdelo se jim je. da je
to za smeti. "Cel moj kombi smo pri-
peljali, totalno nahasan s starimi te-

levizrjskimi kostumi." Naredili so

več selekcij. najprej so izbrali kostu-

me, uporabne za predstave, obdaro-

vali so vse znance. kolege in prijate-
lje. imeli so celo nekaj drazb, pa še

vedno je v skladišču ostalo nemogo-
če veliko tekstila. In je padla zamisel
- dajmo, tapecirajmo steno. Po kon-

čanem delu so ugotovili. da je to iz-

jemno drag podvig - lepilo in lak za

parket, s katerim je treba prelakirati
nalepljene kose. sta huda investici-

ja. Toda stena je dekorirana. Draga
dekorirana stena. čepravje na prvi
pogled videti cenena. Vse skupaj
zaokrožujeneonski napis DECO-

RATlON Damijan Kracina.

Moro bo moral kmalu zelo na-

tančno ovrednotiti, koliko ur prosto-

voljnega dela je bilo vloženegav
prostor. ko se bo moral z mestom

pogajati za najemnino, in to delo v

prostoru bi radi uveljavili pri opro-
stitvi od najemnine. "Tuje pet let

to je gotovo na tisoče ttr recimo

dva človekapet let osem ur na dan."

Vzame računalnik.svoj notesnik

"Evo, 28.500 delovni/t ur."

Če bi bil požar.kaj bi Moro od-

nesel iz Gromkega? Pa zvočniki ne

veljajo! "Ne, rtajbolj vredrta stvar t'e
zartie tista operacijska luč z začetku
20. stoletja. ki sem jo na bols'jaku
kupil za 200 mark. Ce bi ta plac zgo-
rel. bi bil neizmerno žalosten."

Eltsterler
Nebrzdana ustvarjalnost je

pljusknila tudi v eksterier. Začelo se

je z mozaiki in zazidanimi kipi. "So

produkt zlatih dnevov Metelkova. ko

nas je bilo tukaj kakšnih petnajst, ki

smo se začeli bolj resno ukvarjati z

zunanjostjo. Naš cilj je, da je Metel-

kova oaza miru za vse meščane in

meščanka. Dejansko v mestu ni po-

dobnega trn-niga prostora. ki bi bil

:nsi'tten pri-il hrnjrurn. tako kot so

prostori :notr'nr Alletelkove. Maja iti

:na je. .in sem družine hodijo na

jrrkntke
"

Mozaiki so se začeli tako, da se

je pod vodstvom Mateja lit/.ovičarja
organi/.hala mednarodna mozaična
delavnica mladih likovnikov. Resen

projekt s sodelavci iz. nekdanje Av-

sti'oOgrske. Nekaj tednov je kar ne-

kaj ljudi \v' največjivročini lepilo mo-

zaike iz odpadne keramike tovarne

Lihoje. Zaniisel za kuhinjo je dal
Marko Gabrijelčič,nastala pa je iz

potrebe. ker so bili cele dneve na

Metelkovi in niso hoteli jesti samo

sendvičev. Najprej so si postavili
majhen žar. ko pa je imel Marko kn-

linarične delavnice. so se odločili.
da postavijo resno kuhinjo. 7. mar-

tnornatimi ploščami.Pa ni Buh-

hatip. Mozaike v kuhinji je kot pro-

stovoljni prispevek naredil Aleksij
Kobal. Potem se je mozaičarstvo
sporadičnonadaljevalo. In se bo še
v bodoče. "Mozaiki so umetniško
delo in so avtorsko zaščiteni. Če jo
hočejopodreti ali bi jo nemara celo

podrli. bi jih tožili.da so podrli zaš-
čiterto umetnino," se je zasmejal
Moro.

Večjespremembe v zunanji ure-

ditvi Metelkova pričakujeletos pole-
ti, ko bodo pripravili mednarodno

rokodelsko delavnico nemškega
združenjamladih obrtnikov Axt

und Kelle. Del njihovega šolanjaje.
da se za dve leti odpravijo po svetu.

pešali z avtoštopom.in pomagajo
pri različnih delih. Po hudi prediz-
borni tekmi. ki je spominjala na iz-

biranje organizatorjev olimpijskih
iger. so si za letošnjiletni tabor iz-

brali Metelkovo. Julija pride izvidni-

ca. ki bo pripravila vse potrebno. da

bo avgusta tri tedne trideset ljudi pet
dni na teden po osem ur na dan de-

lalo. Naredili naj bi tri projekte: letni

vrt, etažo in nadstrešek v Menzi.

nadstrešek nad kuhinjo. uredil naj
bi se tudi park. naredil zvočni zid iz

rastlin in klopi in mize za celo po-

dročje.pa amfiteater naj bi delno

prezidali v open-air ateljeje Pro-

jekte so izbrali po metelkovsko - v

smislu kuloarske demokracije.

Gej Itič dlzajn
Najtrdnejšikoncept opremljanja

prostora imajo gotovo v 'l`ilfanyjii.
legendarnem gejevskem klubu.

Pred dvema letoma sta ga najela
Samo in Rene. ln ga krepko vzela v

roke. Bistvo dizajna kltiha 'l'iffany
je. "da je kit'asto in ima íahčnooblr

ko in je na neki način povezano z

rtth'ttn svetom," je povedal Rene.

Ampak redizajna se nista lotila

iz kaprice, temveč iz. polrehe. l-Zno

leto je bil klub tak kot takrat. ko sta

ga najela. Šankje bil \' kotn naspro

-. :.im . 46Mrle-i'uwd "J-lil l m :
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'Irn'tla sta. da je ne-

ltI neptakttćno.Tudi

lsl'l se je pover'al obisk. Pa se
- tajni-njeno je bilo vse skupaj. ker

: l'lll) vode Odločila sta se. da naj-

pret poskrbita /a to - za vodo. Podr-

l! \o sank. I/ tistega naredili omari-

nov sank pa sami se/.rdali iz

opt-k "letu kakor smo me. smo Ula»

til: telele Ili lietorttralr ni to je bili)

.'t'io smesno
"

Ves Čas prenavljanja
Il' klub obratoval normalno. Gostje
so pomagali pri delih. ob petkih so

\'se pospravili rn ob koncu tedna žu-

rah. ob ponedeljkih pa spet zidali.

Investicija v vodo je bila približno
llltHlllll tolarjev.

I>`otelje in stole so dobili na ko-

sthh'tIl odpadu. Tam so našli tudi

nocne omarice. nanje so nabili vra-

ta. najprej so mislili. da bo to kot

klop. ampak sedaj jih uporabljajo
kot podaljšekodra za modne ekshi-

brcne ali ples. Del starega šanka
-

ogledalo - so raje obesilj na steno in

ga okrasih z zlatimi obrobami. ki

nm jih je odstopil nekdo. ki je pre-
navlja] stanovanje. Nad ogledalom
na steni popularno imenovanega
'arabskega kotićka" je križ.. Arabski

konćek je dvignjeni del prosrora:
"lakaj sedi pontrdba dneva." se je

[JSmOIJl Rene. Križ pa: "Snel sem

ga iz kapele r' Lenanu. kjer je bila

(l'.

Itas'a mama l'ltl`lli It'rerrlzir :\ll.l.

kradel re. mestni" Ne_ kopel.: so ju:

ilrlr. ostal je kľl.` lli errI `i'm ga ni

[N't'lltlľl'tilNa.:adnre \mo rr'iuItor'ilr.
da je papeskt kIt.'. .:a/o .\IIlrI .'Iat'i

obesrlr pIaker - s'rlio I!t)_']rl zurij

tega erL'a tri riot/'r m `ure/ra
'

Nad sankorn je \'Isela ('UIHIIIL'J'

darilo gosta. Ravno takrat. ko sem

sedela v arabskern kotii'kn. se je

neki drug gost odloeil. da bi rad imel

eoprnjco. da jih itna že veliko “I da

mu samo še ta manjka v /.btt'kr na ij

lozolski lakulteti. ".Ia. lahko jo vza-

meš. samo nekaj na moras" pnnesrr rI

:arrrerto."' se je odločil Rene. Akerja
izmenjave dobrin v živo. Ponndjl

mu je knjige. pa Rene ni bil zadovo-

ljen. potem sta se že nekako zdilala

in eopr'niea je bila sneta in pr'eselje-
na k novemu lastniktr. Je vsaj dobi-

la žensko družbo.

Na steni visi tudi slika. ki jo je
Reneju poslala njegova bivša Žena.
Slika mačka. ki se ogleduje v ogle-
dalu, s pripisom:

"

What metters

most in how you see yourself!" 0d-

sev v ogledalu je levov. Slike 'l`oma

oi Finland. gejevske ikone nad iko-

nami. so z Dunaja. Ob njih pa ptičja
kletka. Starjnska. okrogla. Rene jo je
našel na - ne boste verjeli - kosov-

nem odpadu. jo OČlStllin posrebn'l.
V njej je tič: velik lep roza tić. ki so

"

ga dobili l/ [igri-ba Ill so pa upora-
lllll v periortnansn [helena nea lU/r

ba

NI ga getevskega placa bre/ th-

sko dodatkov. Vrtec'a se disko kro-

gla je i/. llauhausa. "V nas" ka'asn

asortrma spada tltsko mazrka tn

luez diska krogle par' ne moremo
"

Drugi naj disko predmet so, kako se

že r'eee. perjanice. tiste pisane kro-

jgliee na premikajoćihse ŽlCJll. ta ti

pićniin Čndovitj predmet sedemde-

setih let. Nekdo ga je prinesel 7. Dti

traja. Dotaeije predmetov so tako ali

tako internacionalne: ikone IZ Crći-

je. slike iz Beograda. gondoljerski
klobućek iz Benetk. ura i'/. Dela

Naslednji manjšiprojekt je dokon-

Čanjestropa, ki je sicer že pobarvan
kot voda. manjkajo pa se ribice. Tj-

ste v akvariju so sedaj jih redno

hranijo in zanje sploh skrbijo. ribe

pa dogajanja v prostoru ne kornentr

rajo. A se jim je že zgodilo. da so se

ribe skuhale. "Crelec se je pokvanl."
se opravićjSamo.

V prostor so jim dvakrat vdrli in

odnesli cedeje. Za letos naćnujejo
vrt s srreho jn protihrupno ograjo
proti ulici. Delalj bodo fantje v sklo-

pu mednarodnega tabora Legabjta.
"Verjemo bomo sedaj februarja nare-

dili santo naćne. Fino se mi zdi. da

bi to delali skupaj z ljudmi. ki niso

reportaža

(li:lr('l'll',l'(',ll .` :grkli'l'illrl ,'"Il\lrllri

Napaka 'l`it'ianvia kot prosto'
je. da je premajhen. Ob konen tedn

te napolnjen do /ailnrega kotreka .

mestom Itnajo sklenjeno naremzr

pogodbo. Financiran se Il. klitbsk»
dejavnosti "'l`rrkaj msem :am da l'

obogatel. ampak :.rto. da nekaj rr.

redrna :a sceno 'l'u je edini plar
Irtesttr. kjer se lahko ilt'a Ianra tre'

ntalrro poljubila
"

Iseeta \'eeji pre
stor, malo bolj v mestu. da ne bi bi;
ves ćas v getu. "(Iejenska tndusrrt:
v svetu je velik biznis. pn nas pa
ne." poslovne pole/.e razlaga Rene

"

?re za to. da se nama :(ll. da sr :i:

slrLžtmo boljšiprostor. 'l`rj'j`anv li

preživeltudi brez naju. ker je posti;
[mertrlarerr Ampak .ali se nama. d-

je res čas. da se premaknemo l't'l:

da ponudimo kaj bolj ktrlrrmtegi;
'li/[any je anel do Irtaksrmrrma. Ti;

kaj lahko naredimo samo še to. ti.

lrs'pamo prostor."
in ga. Najnovejša.jesenska pr

dobitev je za mnoge zloglasen dati
room. Temne. Črne zavese so bi-

dotacjja. Si je Že kdo hudo želel s

pareja. “Tam si lahko v rmrnri ogl.
dajo ponrtć.Ali pa se samo pocrklj
jo." pridobitev hvali Rene.

v"

-MATFJA HRASTM

loto .Harej Mi'
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..Slovenijabo marca 2002 sodelovala na brazilskem bienala sodobne umetnosti

Po Benetkah prideSao Paulo...
Prispel le en predlogna pisnopovabilo,naslovljenona štiriljubljanskegaleriste

Avstrijsko kulturno ministrstvo je na

podlagi večjih mednarodnih projektov,
kot sta razstavi Body and The East in

2000+ Art Collection in Unlimited. nl 2 ni-

zozemskimi umetniki v amsterdamski ga-

leriji De Appel, imenovalo direktorico

slovenske Moderne galerije Zdenko Ba-

dovinac za selektorico avstrijske umetno-

sti v Sao Paolu. Poskušali smo izvedeti,
kdo bo opravil podobno kuratorsko vlogo
za Sao Paolo. za beneškim bienalom in

kasselsko Documento tretjo največjoraz-

stavo vizualne umetnosti, v imenu Slove-

nije. V ponedeljek je ministrica za kultu-

ro podpisala predlog, ki gaje za slovensko
'

sodelovanje v Sao Paolu poslal Aleksan-

der Bassin iz Mestne galerije Ljubljana.
Ze za letošnjiBeneški bienale je bila slo-

venska ekipa izbrana tako rekoč v zadnjem
hipu, na podlagi edinega predloga. ki ga je
na ministrstvo poslala kustosinja Aurora

Fonda v okviru svojega mednarodnega pro-

jekta Absolute one. Pozneje so le sprejeli
sistemsko rešitev (razpis po koncu tekočega
bienala) za vse prihodnje slovenske udelež-
be v Benetkah. Pričakovati je bilo. da bi po-
dobne rešitve (v obhki javnega razpisa) ob-

veljale na splošno.za vse pomembnejše
umetniške nastope v tujini. kjer se predsta-

ľ . . .

Na brazrlskem bienalu. ki se razteza

na ogromnem prostoru 30.000 kvadra-

tnih metrov in ima razsežnosti svetovne

razstave. so umetniki iz Slovenije že
večkrat sodelovali. Med njimi Lujo Vo-

dopivec. Zivko Ira Marušič. slikar in

grañkAndrej Jemec celo dvakrat (leta
1970 in 1977). Ze kot samostojno drža-
vo nas je leta 1998 z grañkamiizwstno

zastopala umetnica Petra Varl.
J

vljamo tudi kot država. Svetovalec za vizu-
alno umetnost na ministrstvu za kulturo To-
maž Brate je povedal. da jimje povabilo za

sodelovanje na bienalu Sao Paulo 2002 po-
slalo zunanje ministrstvo. zato se je z njim
ukvarjal njihov oddelek za mednarodno so-

delovanje.
Marcaje iz tega urada na štiri naSiOVC slo-

venskih galerij (Moderna galeñja,-MGLC,
Jakopičevagalerija. Mestna galerija Ljublja-
na) romalo pismo, v katerem predlagajo
vodjem teh ustanov, da se med seboj dogo-
von'jo tako za morebitno sodelovanje Slove-

nije na brazilskem bienalu kot za kurator-
stvo. Pismo je imelo vsaj eno pomanjklji-
vost. ni imelo časovnegaroka. če odmisli-
mo. da bi tak sestanek najbržmoral kdo skli-
cati in voditi. Težkojcverjetno. da bi naši di-

rektorji galerij po predlagani »demokrati-
Čni« poti sami prišlido skupnega predloga.

Kot smo izvedeli, so se v Moderni galeriji
Že pogovarjali 0 sodelovanju v Sao Paolu.

svoj predlog z navedbo kustosa in umetnika

pa nameravali pn'iaviti v programu za pn'ho-
dnje leto - menih so. skratka` da imajo še
Čas, saj rok ni bil postavljen. V Mednaro-

dnem likovnem grafičncmą'entruso bili

marca popolnoma zaposleni s pripravami na

»svoj«mednarodni grafičnibienale. hkrati

so bili še producenti nastopa slovenskih

predstavnikov na Bencškem bienalu, zato

preprosto niso utegnili tehtneje razmišljati
še o Sao Paolu. je pojasnila direktorica

MGLC Lilijana Stcpančič.

Kdor edini pride...
Na pismo z mednarodnega kulturnega

oddelka seje tako odzval samo direktor Me-

stne galen'je Aleksander Bassin in ministri-

ca za kulturoje ta edini predlog tudi sprejela.
Bassin je z deli kiparja Luja Vodopivca na

brazilskem bienalu sodeloval že leta [994.
letos pa seje v Benetkah sestal z novim ume-

tniškim vodjem brazilskega bienala Alfon-

som Hugom.
»Pogovarjalasva se o bicnalski tcmi. ki

odseva sodobno umetnost vclcmest (metro-

.pol).«je povedal Aleksander Bassin. Čigar
bicnalski predlog je predstavitev fenomena

Metclkove-Mesta. »Slovenijabo imela na

voljo sto dvajset kvadratnih metrov velik

zračen paviljon. ki ga je oblikoval Oscar Ni-

emeyer. Zato sem predlagal fotografsko po-

stavitev Metelkove-Mesta hkrati kot doku-

ment in umetniški artefakt.« Predlog finan-

Čno še ni ovrednoten. Mestna gaierija Lju-
bljana bo to storila do jesenskega razpisa
septembra.

[kartografija metropol

Pctindvajseti bienale v Sao Paolu bo trajal
od 23. marca do 2. julija 2002. v petdesetih
letih obstoja pa je postal pomembna mani-

festacija sodobne umetnosti. Ustanovil ga je
leta 1951 podjetnik italijanskega rodu Fran-

cisco Matarando Sobnnho, po besedah ku-

ratorke zadnje Documente Catherine David

je danes celo najdražjalikovna prireditev na

svetu. V nasprotju z beneškim ali kasselskim

bienalom, ki jima tudi v Času globalizacije
še vedno očitajoprecejšenevropocentrizem.
Brazilci promovirajo svoj bienale kot na

»vse strani odprto okušanjesodobne ume-

tnosti«. Podobno kot v Benetkah izberejo tu-

di v Sao Paulu vsakič umetniškegavodjo in

osrednjo temo. Sao Paolo 2002 se bo vrtel

okoli Ikonograjije merropol, podobe pre-

stolnic pa bodo interpretirali ne le skozi

umetniške prikaze in prakse. ampak tudi v

povezavi z njihovim neposrednim vplivom
na okolje. Predstavilo se bo enajst svetovnih

metropol: Sao Paulo. Caracas, New York.

Johannesburg, Carigrad. Peking. Tokio.

Sydney. London, Berlin in Moskva. Vsako

velemesto bo zastopan pet v njem živečih

umetnikov, pri čcnierjenjihov nacionalni iz.-

bor nepomcmbcn.
.w
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Tovarna in ognjiè

fenomeni
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Razlićnost kinoužitkov: Kolosej vs. Kino Gromka

Jure Aleksuc.

/.Jtt'lll| no\ol.uijski luup okoli

lllüt' llllhlldlhkt' kinopošaslise je

nekoliko polt-gel. tako da se bo kma

lu /ačelo ohdohje. ko si bo moč us

I\'aitlI pt'u' lie/ne in vrednostno

neoluemenlene sodbe o njega us

lie/nosti In sploh poslovni smoti

lltl`ll Nekateri pn/.Ihh'JIt'l so ob oI

\olll\'l glede na res nekoliko mega

Iomansko zamisel (`llllt`lll) pI'hah.
da gre lahko lu samo in izključno za

pranie denarja. po drugi strani pa je

lahko kolosejski opazovalec čelo \

tem mesecu vsaj ob koncu tedna ze

zapazil prve zametke tistih prauh
t'hmp Ilirills iščočih potrošniških
hord. ki so se morale v mokth sa

niah prika/ovati \'i/.Ionarskun sno

\alt'em multipleksove zamisli.

Hkrati se je \' Ljubljani \' zadnjem

casu \'sai po merilih lastne katego
nje prijel se en kino. ki je ze samo s

svojo lokacijo. kaj šele s pristopom.

globinska protiutez gloma/.nemu
lšl(`-|e\'skemu spomeniku ropar-
skim baronom. Govorimo seveda o

Kino Gromka \' sklopu Teatra

Gromka sredI Metelkove. kjer se le

dolgo zbirajo tisti nekoliko bolj Izo-

hra/'eni sloji. ki Illll po eni strani ne

dišijoomledne k\-'azitrendo\'ske na

paialnice po središču slovenske pre-

stolnice. po drugi pa jih prav nič ne

moti okolje nekoliko razpadajoče
alter hezmče v paketu z dobro kon-

ver/.acijo in s poceni pijačo.
Ceprav Kma (iromka ljudje pra

\'llllllld ne jemljejo za polnokrven
kino - se več, večina normalnega
žirija zanj sploh ne ve -. gre ne

vomno za prijetno in koristno po

pestritev večernegamestnega ziv-

ljenja. .še posebej zabavno pa je
tamkajšnjovečerno sceno primer-
jan z nuavljiščemza mravljiščem
I'irinaske mulat'ije. ki dan za dnem

zagrne Kolosej. Tisti. ki bi trdili. da

je za tovrstne vzporednice nemara

nekoliko primernejšadobra stara

Kinoteka. se molijo toliko. kolikor
se je bila ta časlitljivaustanova iz
čiste nuje vendarle prisiljena pripo-
pati nekam na sam rep kapitalistič-
nega vektorja. kar bi za gibljive sli
ke v (iromki tezko rekel še tako za-

slepljen anarhist.
Ce bi za označbo obeh skrajnosti

istega ponudhenega spektra upora-
bih melal'oro. |)i lllll Ined najboljši-
mi tovarna in ognjišče. Vsakdo. ki

ud lepot vsaj enkrat zanesla v Kolo-
sej. hrzkone tie bi smel imeti nobe-

C.

Imu'u BW... 33 20 G H!"

nih te/..n pri razumevanju metafo-

re tovarne listi. ki so imeli čast

pohliZe spo/.nati velikansko svetov-

ne mulnplekse v recimo Londonu

ali magari Budimpesti, nekoliko ra-

/.()("al'ani trdijo. da je glede nanje
nas precej puhel izkoristek vsega

tistega prodajnega prostora. Re-

snično drzi. da ponuja zgradba. ki

od zunaj spominja na kakšno z

starelo evropsko avtobusno posla-

jo. poleg vseh tistih kubičnih ton

hlockhusterskega celuloida prak-
tično samo še kaleidoskop nasiče-
nih maščob in računalniških igric.
vendar je tudi taka /.a dezelico. ki

se skusa ravno dobro izkopali iz

levdalizma. znaten korak naprej.

:a

Zbirališče

Neznosni vročini in času inten-

zivnega dopustovanja navkljub za-

čenja Kolosej vseeno veljati za eno

izmed (dasiravuo morda nikoli ne

bo postala Ilu' ljubljanska) mladin-

skih zhirnih točk. Prvi poltovci in

pokovke. ki tja na veliko Io'izarijo z

mopedi. se začnejo zbirati nekje
zgodaj popoldne. zgodaj zvečer pa

padejo ze prve lrol'eje. Celoten

multipleks lahko sicer s pristnim
veseljem najlij pohvalimo prav

glede opravljanja svoje primarne
naloge. torej dostavljanja v evrop-

skem merilu poceni filmskega eye-

crmdyja. Na srečo se investitorji
glede na širino projekta niso odlo-

čili za sosesko dvoran tehnološke-

ga dometa Dvora ali rajnkega Unio-

na. temveč je konzumentu na voljo
dvanajst mini Komun: zvok in sli-

ka. kot se šika. vsebinska izbira ko-

rektna. stoli udobni in sploh ne

nezdravi.

Nekoliko manj je lahko človek

navdušen nad publiko. ki v proce-
su sladostrastne amerikanizacije
samo sebe vedno znova presežev

razkazovanth svojega horizonta

neokusnosti. Ne samo da mladez

sila prostodušnocmoklja kokice in

oglušujočepoka z ?.večilnim gumi-
jem. posamezni primerki (in ved-

no se najde vsaj eden) ob tem s sla-

mico še po pet minut skupaj prei-
skujejo dno svojega plastičnegako-

zarca za še zadnji nanoliter kole

(slurp-slrrrp-Sl.llllUllRPl). kljub
resnično darezljivo odmerjenemu

prostoru med vrstami najdejo na-

čin. kako lahko po hrbtu gledalca v

prednji vrsti z nogami preigravajo
Iamlamovske I'itme. srednje odda-

ljeno okolico kar naprej razsvetlju-

jejo s podaljšanolirhtenjačomra-

zeče pronicljivimi dovtipi. ki so se

jim porodili ob dogajanju na plat-
nu ali dogajanju kar tako. poleg

Filmoljubci si sredi Metelkove z užitkom ogledajo kako morda prezrto zgodbo

tega pa zna komu odzvoniti tudi

komplelna Beethovnova melodija s

prenosnega telefona. V najnovejši
zabavni meki Kmečke družbe je
dobrodošel prav vsak. čepravse ta

dobrodošlost vedno znova meri v

premem sorazmerju z nabreklostjo

njegovega zepa.

Mala vas

Bistveno manj je to premo soraz-

merje poudarjeno znotraj megliča-
stih soban Kina Gromka. kjer zna

še tako bizaren drugačneznajti

vsaj začasno zatočišče pred bolest-

mi sveta, ki čedaljebolj spominja
na tekoči trak. Nekateri bi morda

rekli. da v Cromki ne dajo veliko na

dekor. vendar bi s tem mnenjem
brcnili v najtmurnejšoizmed tem.

Kino Gromka da na ambient natan-

ko toliko kot Teater Gromka. torej-

ogromno, dasiravno na svoj prisr-
čen. neobvezen. underłiarid način.

Samo zato. ker se ne bahaš z mar-

mornatimi slebri in dih jemajočimi
oboki. to še ne pomeni. da ne mo-

reš biti šik. je pa res. da se morajo

obiskovalci sami pri sebi navadili

na nekaj nekoliko drugačnihpra

vil. Konec koncev jih na to z lese-

nih strešnih tramov tik pred vho-

dom viseča orjaškapristna občin-

ska tabla zbledele zelenkaste barve
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Kar se tiče same kiuoprojekeij-
ske mehanike. je ta na Metelkovi.

kot se za alter sceno spodobi. pre-

prosta, vendar učinkovita. Platno

pravzaprav ni platno. tudi nimajo
za ta material nobenega substituta.

temveč igra njegovo vlogo pravza-

prav razineroma velika zaplata be-

lega zidu sredi bržkone načrtno
srčkano šlampastoprepleskane
temno modre stene. Srčkanost je
izražena v kontrastu med platnom
in ozadjem, ki bo z nekaj pobezlja-
limi potezami čopičabržkone še
kar lep čas prićaloo nadrealistični
predispoziciji ali. bolj verjetno. po-
šteni intoksiciranosti malarja.

Predstava se v Kinu Gromka zač-

ne z dvema ali s tremi oglušujoči-
mi. kot pobezljala kreda po šolski
tabli skominjajočimirafali statike.
nakar sledi pričakovanoobdobje
sivega migotanja - pričakovano
zato. ker projicirajo naravnost z vi-

deorekorderja. Ko se to pričakova-
no obdobje vsem eventualnostim

navkljub vendarle podaljšaza bis-

tveno predolgo. postane nekomu

jasno, da je moral nekdo drug ne-

kaj narobe preklopiti. nakar sledi

prvi abort in nekoliko. vendar ne

prevečzaskrbljen klepet simpatič-
ne operaterke s praktičnokomer-
koli iz občinstva,ki se spozna na

"tehnologijo". Ko tovrstni dialogi
obrodijo prve sadove, sledi nekaj
začetnih špic. s katerimi je vedno
znova kaj narobe. zatorej je gleda-
lec udeležen pri zaporedju nadalj-
njih abortov. ko pa proces enkrat
steče do mere. ko se vrti špica na

zaslonu že već kot recimo trideset

sekund. mu je lahko jasno, da bo

dvoraniCo v kratkem zelo verjetno

pogoltnila prijetna. udobna. intim

na tema.

Ko utrnejo nežne in neslišne roke

kinoosebja še zadnjo luč nekje tik

za projektorjetn, svetlijo izbo samo

še brlenje na platntt. diskretna luč

šanka izza vogala (praktičnov dru-

gem prostoru) in rožnate lučke Reli-

l

gioznega kotička v sklopu samega
Teatra. v katerem na pradavnih čr-
no-belih fotografijah svoje mesto

med božanstvi z vseh vetrov zase-

data tudi Thomas Alva Edison in

Tovariš Tito. Sama atmosfera v tem

častitljivemalter establi'shmentu je
priličnoboemska in bi znala s svojo
kombinacijo prizorišča.cineastič-

nega izbora in klientele kakemu

zablodelemu snobu. preden bi ga
sila gravitacije dokončno odpopala
nazaj v Curry Sark. zavihati nos vse

do lične prečena sredi čela.vendar

pišena napovednih projekcijskih le-

pakih med drugim tudi Za Dabe in

v tistih redkih primerih. ko se stvari

dogajajo Za Dabe. se mora srečni

prejemnik praviloma prilagoditi celi

vrsti na prvi pogled čudnih pogojev.
To pomeni. da sta v Gromki slika

in zvok vedno znova odvisna od

kakovosti nosilca. torej enkrat su-

per. drugičpošastna.večinoma kar

znosna. V lične vrste postrojena se-

dala so posrečenain do hrbta než-

na, še posebej tista. iztrgana iz ru-

ševin pradavnih avtomobilov. ki s

svojo lepo ohranjeno škrlatno raz-

košnostjopričajoo veličini zlate

dobe lička in podobnih cestnih

razbojnikov. Najpogostejšizvok. ki

ga boste med samo predstavo uteg-
nili slišati. bi bil nedvomno uživaš-

fenomeni

|\l pok razdevičenjasveže piksue ltajati po dvajset, trideset ljtirli. sta

laskega pira. poleg tega bi znalo

bolj bionlnalno zavedne med obi-

skovalci pret'ej motiti gosto moi"

virje dima. ki še dodatno mein že
tako poštenozatemnjeno ozračje.

l'ublika je ponavadi sicer tisoč

krat bon kulturna kot cmokljajoča
in sesljajočastole butajočazvočila
v Koloseju. vendar je treba hkrati
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računati na nenehne. Čepravvečji
del vljudno zamolkle in šepetajoče
transakcije iz smeri šanka. Celo za

tako nevrotično preobčutljivega
motenca. kot je podpisani. pa vse te

distrakcije ob uživanjuv projekciji
niso pomenile resnejšegapomisle-
ka: prevečbi bilo sicer trditi, da so

mu zaradi kavarniške mistike iz-

kušnjo kakorkoli oplemenitile.
vendar se njih obstoj v tobažnem

okolju preprosto razume sam po
sebi in ga je torej tudi toliko lažje
sprocesirati in potisniti nekam na

periferijo malih možganov.In to

celo takrat. ko ti neposredni sosed

naravnost v nos puhne sladostrast-

ni prvi bogati izdih pravkar narola-

ne domače smotke.

Projekt Kina Gromka teče že leta.

čepravso njegovi idejni sponzorji
še danes na videz nekoliko zadrža-

ni pri tem. da bi ga sploh označili
za projekt. Žedalj časa si preiinjeni
lilmoljubci v nedrib svojih alterna-

tivnih jaslic sredi Metelkove z tižit-

kom ogledajo kako morda prezrto

zgodbo. prav z letošnjimpoletjem
pa je to početjepridobilo tak mo-

mentuum. da se je splačaloiz njega
stvariti neke vrste ohlapno institu-

cijo. Da se razumemo. vse skupaj ni

bilo na prav noben način načrtova-

no, ko pa je pričelona predstave za-

zat'eli poslajati prejšnji iazjm-w

nost lll spoiadit'nost .nitipioduktn
ni. tako da lahko zdaj vsak ponede
ljek III sredo z veliko gotovostjo pri
eakujete. da boste imeli v (irotnki

kaj videti. Poleg tega so začeli v

zadnjem času filme v nemi verziji
vrteti tudi med tednim l).l skim

programom. Rekord hiše so dosegli
pred dvema tednoma. ko je prišlov
kino okrog sedemdeset ljudi. tako
da jih je bilo kakih deset dejansko
prisiljenib stati.

Ce vas skušajov Koloseju z biser-
nimi nasmeški osebja in živobarv-
nimi embalažami na vse pretege
prepričati.da si čim prej kupite in-

larkt ali pa vsaj gastritis. ne želijov
Gromki prav nič zaostajati. V ta na-

men obratuje slastna Črna kuhinja.
orjaškižar na prostem s sline ma-

mečim asortimajem cenovno ugod-
nih mrtvib živali: poleti zaradi ne-

katerih tehničnih tegob za širši av-

ditorij sicer ne obratuje. od jeseni
pa bo vsem zainteresiranim zopet
veselo podmazovala Čire in ulkuse
na vseh možnih delih telesa. Eden
izmed oČakov celotne Cromke sce-

ne Miba Zadnikar je v sklopu Kina

po svoji stari navadi poudaril pred-
vsem nujo pestrosti programa:
"Klubska ponudba mora vključevali`
c't'm uec', U tej ponudbi pa se nam zdi'

največji'zajel), da padešu monokul-

turo." Zato se bodo organizatorji še

naprej trudili. da bodo vizualnih

bravur željnipubliki. ki jo Miha z

nasmeškom na ustnicah opišekot

skupek "socialno in političnoaktiv-

nih ljudi. kulturni/t delauk in delav-

cev ter veliko neznanceu". zagotav-
ljali Čim bolj razgibano vsebinsko

zaslombo za te prijetne večere fil-

molilskega druženja.Za naslednje
poletje razmišljajocelo. da bi Kino

preselili na prosto. pod zvezde.

Na eni strani torej hiperkinetična
tovarna. na drugi umsko stimula-

tivno ognjišče.Za tiste med vami.

ki bi jih nemara zanimalo. kaj je
boljše,nimam prav nobenega od-

govora. Naj zadostuje trditev. da sta

glede na položajizpred recimo leta

oba. Kolosej in Gromka, pomem-
bna urbana pridobitev. Edino, kar

bi bilo v zvezi s tem še vredno do-

dati, pa ima posledičnožal še naj-
več zveze s Iiladnimi aksiomi tržne

logike: kakor ni prav nobenega
dvoma. da bo Kolosej. izvzemši po-

tres. poplavo ali invazijo cinel'obov

iz vesolja. pretežnoužitne kokice

prodajal še vrsto let, tako grozi
Kinu (Iromka v sklopu načrtovane

orgije vsesplošnegapodiranja na

Metelkovi izrazito akutna nevar-

nost dokončnegazaprtja. Povsem

mogoče.da so vizije o boetnskern

kinu na prostem prihodnje leto

samo pobožnesanje nekaj zanese-

njakov. I
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Afganistan, kot ga vidi CIA

sobotnapn'loga

Afganistanci se ponašajos pet'tisočletnozgodovino. Islam so v državoprinesli Arabei leta 652.

Danes je devetindevetdeset odstotkov prebivalcev muslimanov, nekaj je židov in nekaj sikhov.

Država obsega 652 n'sočkvadramih kilometrov. Najvišjivrh je 7485 metrov visoki Nowshak. Pri-

rastek prebivalstva je 3,54 odstotka. Pričakovana življenjskadoba znaša45,8 leta. Ženskerodijo
v povprečjumalo manj kot šest otrok (5,87). Približno trideset odstotkov prebivalstva zna pisati
in brati, kar uvn'ča Afganistan na rep azijskih držav.Enako velja za pričakovanoživljenjskodo-

bo. Prihodek na prebivalca je približnoosemsto dolarjev. Podatki o proračununiso na voljo.
Uvoz: približno150 milijonov (leta 1996), izvoz:80 milijonov dolarjev. ZN so Afganistanu pre-
dali 70 milijonov človekoljubnepomočiTelefonski sistem: omejen. Številoradijskih postaj: se-

dem, a deluje le ena. Številoradijskih sprejemnikov: I67 n'soč. tevilo ponudnikov internetnih sto-

ritev: ni podatkov. Številoletališč'46, od tega jih ima le 14 asfalme steze. Trije heliporti. Podatki

o vojski niso na voljo. CIA domneva, da se vlada in večjepolitičnefrakcije jinancirajo z (lobič:

kom odprodaje mamil.

lumbiji. ki se je specializiral m Bližnjivzhod in

Pakistan. »Talibi trdijo. da so oni poskrbeli za

letošnjoslabo žetev,toda mnogi menijo. da je
bodisi kriva suša bodisi da talibi nočejopre-
plaviti trga. ker bi se sicer cena mamila preveč
znižala.«

Dve tretjini države pokrivajo visoke gore. po-
lovico preostale tretjine puščave.Danes je ob-
delaaih zgolj približnošest odstotkov od pe-
tnajstih odstotkov obdelovalnih površin.V za-

dnjih dvajsetih letih je bilo opuščeaihtrideset

odstotkov obdelovalnih površin.večinoma za-

to. ker so prebivalci pobegnili pred spopadi ia

Zemeljskimi minami. Teh je šepribližnodeset

milijonov po vsej državi in vsak dan zaradi

njih umre okoli dvajset ljudi.

»SkupnostAfganistancev v ZDA je med naj-
večjimina Svetu.« meni Gouttierrc. »Večina

beguncevje alganistanskih intelektualcev. lju-
di. ki so obiskovali zahodne šole in ki so pobe-
gnili med sovjetsko okupacijo. Sprva so se za-

tekli v Pakistan. od tam pa v Avstralijo. Kana-

do. Evropo in ZDA. Nekaj jih je pobegnilo za-

radi lalibskega režima,toda ti so večinoma še

vedno v Pakistanu ali lranu ali pa se selijo po

Afganistanu. iz enega kraja v drugega.«

šestdesetletni profesor angleškegajezika in

književnostiin vodja mednarodnega progra-
ma v centru za aiganistanske študije.»Sprva
sem mislil. da bo sovjetska okupacija kratka.

Toda trajala je vse dlje in vse več izobražencev

je občutilo različne oblike pritiska. Tudi jaz.
zato sem najprej ponočipešpobegnil v Paki-

' ' ' li so mi može. ki so tedaj veljali

žensk.prav tako jih ne spoštujejo.Verski ia-

natiki, ki so jih poučevali.jih niso učili niti 0

afganistanski zgodovini aiti politiki ali vre-

daotah. Mnogi od njih sploh nikoli niso živeli
v Afganistanu.«dodaja Yaseer.

»Talibi,Pakistaaci in možjeOsame Bin Ladna

tvorijo nekaj. kar imenujem tn'stranska nesve-

ta aliansa. Ironično.zdaj mora Pakistan pre-

pn'čatidrugi steber IveZe. talibe. da izdajo tre-

tjega. Osamo Bin Ladna. Zdi se mi. da Paki-

stanci niso ravno iskreni do ZDA. Ali pa so

zdaj ugotovili. da so ustvarili pošast.ki lahko

spodkoplje tudi njih. Številnimladi Pakistanci

niso zadovoljni z vlado in so po prepričanju
bliže Bin Ladna. Moč talibov temelji na paki-
stanski podpori in Osamovih možeh. Zdaj so v

položaju.ko so prekleti. če predajo Qsamo. in

prekleti. če ga ne. Izbrati bodo morali manjše
zlo. Zanje bo to prav lahko boj do zadnjega
moža.« napoveduje Gouttierrc. »Vsi Ameri-

čani.ki so kdaj bili v Afganistanu. se tega ob-

dobja kar najlepšespominjajo. In to zato. ker

so Al'ganistanci ponosen narod. ker so prijetni
in gostoljubni. Toda Bog ne daj. da jih kdo

razjezi.«
N'ihov srd so na svo'i koži občutili številni

o upatorjt. rltanCI so Izgu I l (n v0jne. usr

eno. Aiganistanci so pokorni. a le svojim vodi-

teljem. pa čepravso kruti. Yaseer pravi. da se

uprejo. ko_ugotovijo, da so se njihovi voditelji

prodali tujcem. »Tudi zdaj se upirajo - na skri-

vaj. doma. Tam gledajo televizijo. plešejo.vr-

tijo iilrne. Če bodo Američani preprečilivme-

šavanjePakistana v afganistanske zadeve in če

hndn nrconali arabske ianalike. jim bodo po-
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Metelkova

NočnamOra
ljublj an skih

mestnih oblasti

Gregor Tomc

e Metelkova metafora za kulturno-

političnomoro mesta Ljubljana?
Ljubljanske oblasti so pred osmimi

leti skušale altemativce .izriniti iz

nekdanje vojašnicez vrsto kultur-

nopolitičnihukrepov_ od rušenja
do izklopa vode in elektrike. Ker

mesto ni imelo na zalogi drugih ukrepov. se je
naslednjih nekaj let obotavljalo. Razlog za to

je bil jasen - če je bilo rušenjekot poskus eli-

minaeije nasprotne strani zelo jasna in premo-
črtna oblika kulturne politike. je zahtevalo

iskanje sožitjaz altemativci več ustvarjalnosti.
Se danes predstavniki mesta vračajo'na kraj
zločina' oziroma na stara pota rušenja.le da to

pot pod pretvezo gradnje treh akademij (igral-
ske. likovne in glasbene) na Metelkovi? Ali pa

je morda Metelkova v tem času postala meta-

fora za kulturnopolitičnometamorfozo me-
sta? Po tej razlagi gledajo ljubljanske oblasti

danes na Metelkovo km na priložnost.da .se
mesto znebi pečatakulturnega provincmhz-
ma. Znano je namreč. da je v glavnemmestu
vse polno elitnih ustanov. ki ohranjajopri_?.1-

vljenju (ali gre le za zombijevskovegeura-

nie?) muzejske oblike ustvarjalnosti. medtem

priložnostza lastno legitirnacijo. s tem ko bi

spodbujale večjoustvarjalno p'luralnostin ži-
vahnejšidružabni utrip mesta.

Miha Zadnikar. eden metelkovcev s severa

(subkulturnikov. neodvisnikov. alternativcev

ipd.). je po dolgih letih odnosov z mestnimi

oblastmi skeptičen.Hitrih sprememb na bolj-
še ali slabše ne pričakuje.Odnos mesta do Me-

telkove je po njegovem kaotičen
-

namesto da
bi se oblasti držal::starih dogovorov. pontajo
nove gradnje. Gradnja treh akademijje po
njegovem prepričanjtako ali takb prevelik
zalogaj za ljubljansk univerzo in zagradbem
lobi. Zato se zaradi tega ne kaže pretirano raz-

burjati. Projekt bo v sedanji oblikiverjetno
umaknjen. kaj mu bo sledilo.pa je še veliko
vprašanje.Sicer pa metelkovct na načelmrav-

ni niso proti akademijam. a le v primeru. če se

ne bodo gradilo z rušenjemprostorov subkul-

ture. če se torej problem hlstva ne bt\_reše\";il
na račun tistih. ki danes Jam že deIUjejo..Ne

bolj kot do akademij je Zadm 'ar skeptičendo

morebitne gradnje multikulturnega centra na

Metelkoviičeje mišljenkot mladinski center.

ita odklanja. kerje estetsko preozek.Metelko-
va je v dvanajstih letih delovanjaposlala smo-

-s. mt.. rznličnih tipov kulture. \ le
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sprevrgli v navadne tihotapu.` llllilt r.

\'meerje m neka` letilt bivanja v Pakistanu in
v ndiji odšel v ZDA.Zdaj je med tistinti

ekąutriati.ki močno nasprotujejo talibskeniu

retimu v Kabulu. -Profemija ekonomije Da-
nda Yaarja s kalitomijske ddavne univerze v

Haywardu. ki je v torek za New York ?fitnes

iq'a\'i'.l..daPodpil'l talibe. saj so njeg0vem
spraviliv mi drzava. iz katere je pobegnilo
pet milijonov ljudi. imam še iz Kabula. Mi-
slim pa. da sodi metitiste Afganistanu.ki ne

da so talibi repredem s Pakistaaci in
Arabci. z miliranmimi skrajnežiin teroristi. in
da je med njimi le za peščicoAfganistancev.«
Talibi so dejansko zapolnili političnoin vodi-

reljsko p
'

pustili državo. Mudłahidi so poskušalisestavi-
ti vlado. a ker so se ves čas spopadali med sa-

bo. ker so bili neučinkoviti in mnogi med njimi
skorumpirani. jim to ni uspelo.
-Poleg tega je Pakistan podpiral eno od struj.
ki pa ni bila priljubljena med ljudstvom. To je
pomenilo. da je bila v strankarskem boju pre-
močna. a zmagati ni mogla ravno zaradi svoje
nepriljubljenosti. V eni od mudzahidskih sku-

pin je bil tudi Mula Mohamed Omar. Njegovi
skupini so se začeli pridniževatimladi študen-
ti roologije. tako imenOvani talibi. ki so se iz-

šolali \' Pakistanu Ko so v tej državi ugotovili.
da Omar-jeva skupina postaja vse uspešnejša.
so obrnili hrbet skupini. ki so jo do tedaj pod-
pirali. in

'

podpirati Omarja. ŠtevilniAf-

ganistanei. naveličanibrezvladja in hljni mim

in varnosti. so navdušeno podprli talibe.«ra-

zlaga Gourn'erre. -Ko so ugotavili resnico. je
bilo že pozno. Talibi so do zob oboroženi.AI-

ganisranci pa nimajo 0 'a. Žedesetletja zivi-

jo v pomanjkanju. vanje merijo oevi pušk.Ni-

majo možnosti.da bi se uprli. So lačni in de-

še `njihovi verski voditelji. atga-
nistanske mulc. so brez posebne oči. Danes
državo tako vodijo indoktrinirane mule v so-

delovanju z ekstremističnimiMganistanci.
aksitanci in Arabci. lntelektualci so bodisi

. I. l j. . I I.

ua xvcr ü'r'uve. V

rokah Severne zveze. ali pa so se preprosto
ponihnili. ker se ne želijoizpostavljati jezi tali-

numm

bav.- poudarja Yaseer

Po Gouttiermvib besedah so talibi večinoma

pomanjkljivo imbrazeni. Edino znanje, ki ga
imajo. so pridobili v strogih triletnih verskih
šolah. Mnogi med njimi so namreč otroci be-

guncev. ki so pobegnili pred Rusi v Pakistan.
Ker je večinašol v tej drlavi zasebna. kar po-
meni. da staršiniso mogli plačevatišolanja.in
ker Pakistanci govorijo urdu. ne pa paštoali

darikot”_,
'

'msn'k" 'v isn-
li le v verske šole. »Polegtega so to otroci. ki
niso občutili topline in ljubezni. Odraščali so v

sirotišnicahali v deškihšolah s strogo vojaško
disciplino. Ne znajo se obnašati v blizini

raznino. ki je nastala. ko so Rusi za- .

iii.i_i1.ili,Šnnu.: .wc/.I r' l .
_

pctiidjsl tisoč moi. se je pripravljeno lmrili na

stiaiii Aittcričauov..

IZdaj je napočilpravi trenutek za Severno
nezo.« se z Ynseerjem strinja tudi Hohhs. ki

pravi.da imajo talibi. kl sicer nimajo sodnega
`sistema. kot ga poznajo na zahodu. strog pmv-
ni sistem. ki temelji na šerijatskenipravu.
:Vse kar diši po izdajstvu. neverjetno strogo
kaznujejo.«pravi. ko razmišlja.zakaj se Alga-
nistanci ne uprejo njihovemu režimu.

-Afganistan je med najbolj izoliranimi drza-
vami na svetu in med pomembnejšimirazlogi
za to je talibsko kratenje osnovnih človekovih

pravic. Kljub temu pa pred njim trepeta Rusi-

ja. ki si ne želi.da bi se islamski ckstremizem
razlezel čez alganistanske meje v nekdanje
sovjetske republike. in tudi Iranu ni vseeno.

kaj se dogaja v sosednji državi.saj je zadovo-

ljen s svojim položajemin svojo interpretacijo
islama.-

Zakaj pomaga Pakistan teroristom. ki lelijo \'

Afganistan. in zakaj podpira talibc'.' Na lu

vprašanjezna najbolje odgovoriti Yasecr Pa-

kistan želi nadzirati številna naravna boga-
stva. ki so v Afganistanu še precej neizkonšče-

na. e so blizu vladi v Kabulu. imajo pred
očmi tudi ta bogastva. med njimi denimo na-

hajališčaurana. cinka. kroma. žvepla.pa tudi

zemeljskega plina in nafte. Poleg tega lcll

nadzorovati trgovske poti proti Uzbekistanu,

Zadnji razJogje. da med sosedama že nekaj let

vlada nesoglasje glede Paštunistana.pokraji-
ne. ki leži na meji obeh držav. Ko je Afgani-
stan postal neodvisen. so ga Britanci runnejili
od lndijskega podkoninenta z reko Attak. ki
teče ravno po ozemlju

`

Ko se je
Pakistan odcepi] od Indije. je obdržal to mejo
in s tem ozemlja. ki so nekoč sodila k Afgani-
stanu. Odnosi med sosedoma so bili slabi vse

do sovjetske okupacije. Pakistan torej ne zeli v

Kabqu vlade. ki bi bila prevečsvojeglava.«
Po mnenju komentatorja New York Timesa.

nekdanjega Svetovatca nekdanje predsednice
pakistanske vlade Benazir Buto Husaina

Haqqanija. so Pakistanci podpirali svoje mili-

tantne skrajneze tudi zaradi spora z Indijo gle-
de Kašmirja.Toda tudi po njegovem se mora

zdaj Pakistan odločiti. na katero stran se bo

postavil. in trenutno kaže. da je vlada pripra-

vljena sodelovati z ZDA. Zdaj ima Pakistan

torej priložnost.da pozabi na spore I Indijo in

se skupaj z drugimi drzavami začne bojevati
proti svetovnemu terorizmu. -To je Iguduvin-
ska priložnost.da sosedi pozabila na predsod-
lre iz preteklosti.«je zapisal komentator New

York Timesa. To je morda tudi priloznost, da

v tem delu Azije zavlada mir. Da svet spozna.
da kñ ne more sprati krvi. kot pravi star alga-

.
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isa dojazza. Manjka pravzaprav samo še klasi-

ka. Če pa je multikulturcn center mišljenkot

prostor sodobnih kultur. se Zadnikar boji. da

bodo v njem prevladovali najboljšiponudniki.
torej tisti. ki imajo več denarja. Na ta način bo-

do metelkovci izrinjeni iz prostorov na la-

stnem področju.Vendar pa na načelni ravni ni

proti takšnemu centru. le metelkovcev ne vidi

v njem. Metelkovo vidi kot subkulturno

ustvarjalnost. ki jo državna kulturna politika
vztrajno izriva. a ki lahko preživitudi brez te

pomoči.V centru bi se po njegovem mnenju
združevali`predvsemneodvisni ustvarjalci. ki

so redni prejemniki državne podpore in ki bi

brez nje težko preživeli(v gledališčuna pri-
mer Mladi levi).

`

Odnos mestnih oblasti do Metelkove je torej
po Zadnikarjevem mnenju še vedno kaotičen.
z občasnimi vojnimi stanji (grožnjamiz ruše-
njem). Oblasti bi naredile veliko že s tem` če bi
izenačile status vseh metelkovcev - težava je
namreč v tem, da eni imajo pogodbe z me-

stom. medtem ko drugi še vedno delujejo ile-

galno). Slabosti pa vidi tudi v lastnih vrstah.
Slabo so koorchnirani.čez dan je na Metelkovi

premalo dejavnosti (zaželenbi bil na primer
`obrat prehrane'). nekateri prostori so prema-
lo izkoriščeni.še bolj bi si morali prizadevali
za polikulturnosl in za boljšeodnose s sosedi
in Ljubljančaninasploh itd.

Predstavnik mestnih oblasti Roman Lautar

meni. da željapo rešitvi problema Metelkove

obstaja že dolgo. vendar pa do sedaj ni bilo ja-
snega koncepta. Zdaj -je'po njegovem pro-
gram končno defidąMetelkOVaje celota.
ki jo sestavljata severnr el v lasti mesta in ju-
žni del v lasti države. Na Metelkovi sobivajo
institucionalni in neinstitucionalni ustvarjalci,
nevladne organizacije in društva ter visoko-
šolsko izobraževanje(žeomenjene načrtova-
ne tri akademije). Lautar priznava. da do-
končno začrtane po iše ni. A če veš.kaj hočeš.
je vsaka pot pramatereprobleme Metel-
kove bo nujnot reševati celostno. denimo

problem varovanja. upravljanja z zunanjimi
površinamiali odnose s sosedi. V ta kontekst
sodi tudi upravljanje z večnamenskimi dvora-

nami. Dvorane morajo biti po Lautar-jevem
prepričanjudostopne brez najemnine. upo-

rabnikpa bi_ moralkritilmaterialn'elstrolške.

sobotnajm'loga

namenjeni predvsem programu. ampak so

najprej lastnina. s katero razpolagajo posame-
zniki. Po njeg0vi oceni so danes prostori na

Metelkovi izkoriščeni približno30-odstotno.

Nesmiselno je. da denimo delujejo štirjepri-
bližno enako veliki klubi. od tega dva le obča-

sno. Slabo je tudi to. da so zunanje površine
slabo izkoriščene. Šenajbolj se jih veselijo tisti

šoferji.ki tam najdejo prostor za zastonjkar-
sko parkiranje. Dnevnega druženjaje na Me-

telkovi veliko premalo. Koordinacijo navzno-

ter in na relaciji do mestnih oblasti otežkoča

dejstvo. da imajo najemniki prostorov z me-

stom različne pogodbe. nekateri pa sploh de-

lujejo na črno. Šeleko se bo to uredilo. bodo

lahko Metelkovci koordinirano nastopali na-

vzven. Po Hrenovem mnenju bi se lahko o

problemih varovanja mestne oblasti in metel-

kovci veliko naučili iz primerjalne raziskave.
ki so jo izvedli v sodelovanju s podobnim cen-

trom La Villette v Parizu.

Gradnjo akademij in multikulturnega centra

Hren podpira. a seveda ob pogoju. da se navo-

gradnji _vključujetav obstoječeprograme. ki

že delujejo na Metelkovi. Hren je prepričan.
da nove akademije ne bi potrebovale poseb-
nih prireditvenih in vadbenih prostorov (no-
vih galerijskih prostorov. nove `Linhartove`

dvorane itd.). ker ti že obstajajo bodisi na Me-

telk0vi bodisi kje drugje v mestu.

Sicer pa vidi ključniproblem metelkovcev v

tem, da prevečkratvztrajajo na razpolaganju
posameznikov s prostori. Na drugi strani pa
zameri mestnim oblastem. da za Metelkovo

pomanjkljivo skrbijo. Številnetežave v zvezi z

Metelkovo lahko torej po Hrenovem mnenju
razlagamo s privatizacijo prostorov na_ eni in

premajhno skrbjo za javni interes na drugi
strani. Vseeno pa je prepričan.da se Metelko-
vi obetajo boljšičasi.
In kaj mislim o vse tem sam. obiskovalec nein-

stitucionalnih kulturnih prireditev? Kako gle-
dam na odnos med metelkovci in mestnimi
oblastmi? Rad bi verjel. da stoji za progra-
mom. ki ga opisuje Roman Lautar. volja me-

stnih odločevalcev. Strinjam se z Markom

Hrenom. ko pravi. da je odnos mestnih oblasti
do Metelkove pomanjkljiv. Glede na doseda-

njo dolgoletno izkušnjo.ko gre za kulturno

politiko do sodobne ustvarjalnosti. pa bi sku-

ški konstrukt o estetski superiornosti elitne
umetnosti. Pravzaprav na podobno trhlih te-

meljih kot neki drug romantični ideološki
konstrukt. ki je uravnaval naša vsakdanja ži-
vljenja v polpretekli zgodovini. V mislih imam

seveda marksizem. ki je temeljil na delovni te-

oriji vrednosti. brez katere bi težko utemeljili
teorijo eksploatacije. brez te pa ne bi bilo vc-

rodostojne teorije revolucije. To je bil ideolo-

ški temelj preganjanja drugačemislečih v spr-
va lotalitarnih in kasneje avtoritarnih sociali-

sličnih režimih.

Na podoben način je romantična ideologija
modernizma proizvedla mit o večni umetnosti

zunaj prostora in časa. v katerem bivamo na-

vadni smrtniki. Poglejmo, kako poskušato dr-

zno tezo argumentirati Georges Devereux.

Najprej se vpraša.kako je mogoče.da starogr-
ške tragedije še vedno navdušujejosodobnega
bralca. poslušalcain gledalca. čepravje naše

- razumevanje stare grščinenepopolno. čeprav
je naše vedenje o tem. kako so stan` Grki čutili.

fragmentarno in čepravse je kulturni kon-

tekst. v katerem so se tragedije odvijale. ne-

preklicno izgubil. Resnično. to zanima tudi

mene - kako je vse_ to mogoče?Vendar pa
osebno ne poznam nikogar. ki bi v prostem ča-
su prebiral gršketragedije in se nad njimi nav-

duševal. Nedvomno sicer obstajajo tudi tovr-

stni estetski potrošniki(na primer študenti
književnosti.državni gledališčnikiitd.). ven-

dar pa lahko brez večjenevarnosti sklenemo.
da predstavljajo 2500 let kasneje izrazito

manjšino.Ko skratka Devereux zapiše.da se

sodobni človek navdušujenad grškimitrage-

dijami. se nam zdi njegova trditev. blago reče-
no. pretirana. Sodobni estetski potrošnikise

navdušujejonad marsičim.od hollywoodskih
filmov in mehiških televizijskih nadaljevank
do britpop rock bendov. vendar uprizoritev
Ajshila in druščine ni med njimi. Seveda se te-

ga prav dobro zaveda tudi sam Devereux. zato

si zavaruje hrbet z dodatno trditvijo. daje nav-

dušenjeodprto le tistim. ki hočejo'globlje pla-
sti svojega duha odpreti in jih izpostaviti vpli-
vu tega ustvarjanja'. Starogršketragedije lOľej
ne navdušujejosodobnega bralca kar tako.

ampak samo še izbranega sodobnega bralca.

In kdo je to? Seveda gre za elito. ki je `duhov-
no odprta`. ki ima dostop do 'nezavedmh vse-

bin' oziroma do 'večnih posebnostnih Jna-
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sum:: 'mmm napram nurumriuurunumu,

pretežnomlajšeustvarjalce. Prostor mora biti

odprt za program, poudarja Lautar, ne pa za

konkretne producente. Kako doseči,da bodi

različni akterji - predstavniki ministrstva za

kulturo. ministrstva za šolstvo in mestnih

oblasti ~ delovali usklajeno? Po Lautarjevem
prepričanjumorajo za začetek podpisati do-

kument o skupnem interesu na Metelkovi.

Poleg adaptacije ene od obstoječihstavb za

potrebe mladinskega prenočišča(o čemerse

še dogovarjajo s študentsko organizacrjo) ob-

staja po Lautarju še realna možnost dveh no-

vogradenj - treh akademij (za približno800 do

1000 študentov)in multikulturnega centra

(večnamenskezgradbe z dvema dvoranama,
ene manjšeza približno100 obiskovalcev in

ene večjeza približno400 obiskovalcev). Ob

tem pa se mestne oblasti dogovarjajo še z za-

sebnima investitorjema o usodi Kina Šiška,ki

je sicer v lasti mesta. Po gradnji multipleksa na

obrobju mesta je ta zgradba na voljo zadruge
dejavnosti. Bila bi kot nalašč za srednje veliko

dvorano (okrog 1000 obiskovalcev) za sodob-

ne umetnosti, ki je danes Ljubljanane premo-
re. Multikulturni center v Šiškinaj bi bil na-

menjen za različne oblike ustvarjanja, v veliki

meri pa za popularno kulturo. V zvezi z novo-

gradnjami je treba pripomniti, da je danes ko-

likor toliko verjetno le mladinsko prenočišče.
Za akademije bi morala prižgatizeleno. luč
vlada. Dokler ne bo arhitekturnega načrta,pa .

tudi mestne oblasti še ne morejo resneje raz-

mišljatio gradnji lastne večnamenske dvora-

ne. Usoda Kina Šiškapa je tako ali tako v ro-

kah zasebnih investitorjev.

Kljub vsemu pa je Roman Lautar prepričan,
da je končno napočilčas,ko se bo neinstituci-
onalnim ustvarjalcem v glavnem mestu države

zagotovilo normalnejšerazmere za ustvarja-
nje.
Marko Hren je verjetno človek,ki sije v dva-

najstih letih Metelkove "najbolj prizadeval
ohraniti dialog med metelkovci in mestnimi
oblastniki. Zadovoljen je, ker je danes ta pro-
stor dolgoročnonamenjen za kulturo. Šebolj
je zadovoljen, ker se na Metelkovi veliko, in to

zelo raznolikega tudi dogaja, od etablirane
kulture in muzejev na eni do neinstitucionalne
umetnosti. neodvisnih raziskovalnih inštitu-
tov in družabnosti na drugi strani. Obstaja pa
še kopica slabosti. V neinstitucionalni ustvar-

jalnosti je vse prevečodvisno od entuziazma

posameznikov, ki ustvarjajo program. Za to je
po njeg0vem krivo dejstvo, da prostori niso

-; ~: r .' 3:-
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vendar pa na zahodu, kamor nasstcer načelno
vleče,po pravilune več tako ekstremno. Slo-
venska kulturna politika na eni strani izrazrto

favorizira ustvarjalce v institucijah, vse tiste,
ki jim je umetnost služba. Na drugi strani pa
izrazito favorizira še muzejske oblike ustvar-

jalnosti, kot so na primer gledališče,filharmo-
nija, Opera 2 baletom ali likovno ustvarjanje,
skratka estetske medije iz bolj ali manj odda-

ljene preteklosti. Distanca do vzvodov kultur-

ne politike'je skratka odvisna od teh dveh de-
javnikov. Najbližedržavi so institucionalnr

zgodovinski ustvarjalci (denimo 'državni gle-
dališčniki),stopnjo niže so neodvisni zgodo-

-_vinski ustvarjalci_ (denimo likovniki), 'najniže
pa neodvisni sodobni ustvarjalci (denimo roc-

kerji).
Iz perspektive našegarazmišljanjato pomeni,
da je brezbrižnost do neodvisne sodobne
ustvarjalnosti tako rekoč vgrajena v sistem

kulturne politike države. Če bi bila brezbri-

žnost predvsem posledica voluntarizma kon-

kretnih odločevalcev,ne bi predstavljala ve'-

čjegaproblema. Spremembe na oblasti bi na-

mreč privedle tudi do sprememb v kulturni

politiki. Problem pa je veliko večji,ker so se

diskriminatorne razmere v kulturi tako rekoč

naturalizirale, ker v večini,tako med odloče-

valci kot v širši javnosti, delujejo samoumev-

no, 'naravno'. V dolgih letih socializacije, ud

šole,kritike, estetike do kulturne politike je
večina ponotranjila predstavo o tem, kaj je
prava umetnost, kaj pa zgolj simptom časa in

prostora, v katerem živimo. Družbeno generi-
rane vrednote, nastale v romantiki, so se po-

stopno 'naturalizirale'. 'Naravno' je.. da daje
država na leto za eno državno gledališkousta-

novo toliko denarja kot za celotno filmsko

produkcijo v državi. 'Naravno' je, da se Slo-

venska-filharmonija prenavlja iz denarja dav-

koplačevalcev,medtem ko predstavlja za cen-

ter sodobnih umetnosti v Kinu Šiškaedino
- upanje interes zasebnih investitorjev. 'Narav-

no' je, da za nanizanke in nadaljevanke na te-

leviziji ni dovolj denarja, za dve operi z bale-
tom pa vedno. 'Naravno' je, da se v Ljubljani
najdejo sredstva za tri filharmonične orkestre,
izgubijo pa se za rock bende. Naravno je...
Vse to nima seveda prav ničesarOpraviti z na-

ravo. ele v zgodnji moderni dobi se je ideolo-

ško_konstituiralaestetska ustvarjalnost, ki naj
bi bila večna,zunajčasovnain zunajprostor-
ska, tako imenovana elitna oziroma visoka
umetnost. To karje pri vsej stvari najbolj sme-

šno,je,~na kako trhlih temeljih počivaideolo-

katerekoli resničneumetnine, tudi do starpgr-
ške tragedije. Tako Ajshila kot vsakega ka-

snejšegaavtentičnegaumetnika je namreč
mučil Ojdip in če ga hočemo resnično doume-

ti, se moramo priključitina to valovno dolži-
no. Zdaj nam je jasno, kakolDevereux odgo-
vori na vprašanjeo večni umetnosti. Obstaja-
jo, pravi, univerzalne oblike nezavedne dušev-
nosti človeka,ki so identične v vseh človeških

skupnostih. Njihovo vsebino je odkril Si-

gmund Freud in veljavna je enkrat za vselej.
Vendar pa je težava Freudovega odkritja v

tem, da se je zgodilo v zelo konkretnem času

(prehod v 20. stoletje) in prostoru (Srednja
Evropa), ki sta vplivala na njegovo razmišl' -/

nje. Zato ne preseneča,da sodongŠi-ja njegove teorije (o nezavedn' otlačenih
travmatičnih spolnih izkušnjahzgodnjega
otroštva)ne jemlje več resno. Devereux skrat-

ka zida na zelo trhli podlagi, še posebej za ne-

koga, ki polaga temelje večnosti.

Pri tem pa moramo upoštevati,da ta Devereu-

xova teorija nehote definira tudi estetsko

ustvarjanje, ki ni večno. Ko duhovno odprta
oseba pride v stik s popularno kulturo, v njej
ne trči ob jedro iz Ojdipovega kompleksa in se

duhovno obogati, ampak zgolj na aktualistič-
no praznino, ki jo lahko zadovoljuje le na krat-

ki rok. To pomeni, da popularna kultura zado-

voljuje le duhovno nesproščeneosebe, da je
zgolj navidezna umetnost in da kot takšna po-
sledično ne zasluži tudi podpore državne kul-
turne politike.
Zdi se mi, da smo v Sloveniji še daleč od tega,
da bi presegli 'veliki razkol' med elitno in po-
pularno ustvarjalnostjo modernih družb.
Predstavniki slovenska kulturne politike se še
vedno povsem neproblematizirano postavlja-
jo v položajvzvišenih arbitrov tega, kaj je pra-
va umetnost in kaj zgolj simptom dobe. Ni na-

ključje,da se je na področjukulturne politike
po tranziciji iz socializma tako malo spremeni-
lo. Ševedno imamo kulturno politiko, ki favo-
rizira eno samo ustvarjalnost, namesto da bi

spodbujala estetsko pluralnost. Na področju
kulture skratka še vedno spodbujamo razvoj
'težke industrije'. Trditev, da bi moral biti

okus ločen od države,zveni pri nas še vedno

čudaško,če že ne bogokletno. Zato se bojim.
da se tudi v naslednjih dvanajstih letih ne na

Metelkovi ne v drugih prostorih neodvisne so-

dobne kulture ne bo zgodilo nič pretresljive-
ga. Vseeno pa upam, da se motim in da me ne

bo treba na otvoritev MKC Šiškapripeljati na

vozičku iz doma za upokojence.
I

... 4-)., ..uuu-n. je ......

no. Pravzaprav gre za

kronično pomanjka-
njc razumevanja poli-
tike, kako pomembno
je, da ima sodstvo za-

gotovljena potrebna
sredstva. Sodniki obi-

čajnorečemo,da se v tem pogledu nimamo ni-
česar bati, a tudi ničesar pričakovatiod politi-
kov. Politiki pa običajnomenijo, da je na tem

planetu prevečljudi in prevečod njih je Sodni-
kov. P o'računskapodhranjenost sodstva, ki
lah resno ogrozi avtoriteto sodnega siste-

, je letos še posebej aktualna, ker država

prvičv desetletni zgodovini namerava sprejeti
dvoletni proračun.

Primerjalne analize kažejo,da v državah čla-
nicah EU proračunsodstva v povprečjupred-
stavlja od 1 do 3,5 % celotnega državnegapro-
računa,v vseh zveznih ameriških državah pa 2
%. Slovensko sodstvo z 1,7 % deležem v tem

pogledu od povprečjane odstopa. Iz navede-

nega izhajata zlasti dve ugotovitvi, in sicer, da

je delež proračunskihsredstev za tretjo vejo
oblasti v celotnem državnem proračunuobi-

čajnozelo majhen in da ta delež ni odvisen od
velikosti države,števila prebivalcev in drugih
demografskih, socialnih ali ekonomskih fak-

torjev (BDP, inflacija, recesija, nižjiprihodki
od načrtovanih itd.).
Politični akterji očitno tradicionalno name-

njajo večjotežo in pomen področjem,kot so

šolstvo,zdravstvo, socialna varnost, promet in

druga. Zakaj so politikom šole,bolnišnice ali

ceste važnejšeod sodnega sistema? Nobelov

nagrajenec za ekonomijo Amartya Sen meni,
da je temeljni razlog v tem, ker je bila dolgo
časa prezrta soodvisnost ekonomskega, soci-

alnega, političnegain predvsem tudi pravnega
razvoja. Pravni razvoj je v novejšiekonomski
in pravni teoriji obravnavan kot konstitutivni
element vsakega ra2voja, zato pravo ne more

biti (več)obravnavano le kot sredstvo družbe-

ne regulacije, ampak je njen integralni del. Na

to, da je urejen sodni sistem dcl temeljne druž-
bene infrastrukture, je slovenske poslance la-

ni spomnil tudi sodnik ameriškegazveznega

vrhovnega sodišča Anthony M. Kennedy, ko

je v državnem zboru utemeljeval pomembnost
proračunskegafinanciranja sodstva. Tako kot

ni mogočetrditi. da se družba dobro razvija.
če so ljudje lačni,tudi ni mogočetrditi. da se

dobro razvija, če so izpostavljeni počasnemu
sojenju. Ruska formula, po kateri naj se go-

spodarstvo razvija, demokracija pa naj poča-
ka, se očitno ni obnesla. Zaradi spoznanja o
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PO KONČANEM

ŠOLANJUSE

OBRTNICE IN

OBRTNIKI. KI TAKO

HOČBO.
ODPRAVIJO ZA

VSAJ DVE LETI IN

EN DAN PO SVETU.

v TEM ČASU SE

SVOJEMU

PREBIVALIŠČUNE

SMEJO PRIBLIŽATI
ZA VEČ KO so KM.

NESMBO

UPORABLJATI

OSEBNIH ALI

JAVNIH

PREVOZNIH

SREDSTEV.

METELKOVA MESľO

nitve. Rodila se je Menza pri koritu_ prijetno velik klub

za čudne muzike na poskok in za družabljenjeveselo-

pametnih ljudi. \" času. ko se je klub Gromka izstrelil

v vesolje z vsakodnevno programsko-kulinarično-
družabno ponudbo. je pomenil sosednji klub pravo
osvežitev - gonilo. spodbudo za oboje v raznolikem.

a tovariškem sožitju. Distinkcija oplaja. pluralistične
težnjeubijajo. Le kaj hočem reči s tem? Udejanjanje
zamisli. po kateri bi lahko z nedavno umetno občin-

sko direktivo na severnem delu Metelkove sobivale

tako umetnostne akademije kakor undergrouml sce-

na. je pogubno za oboje. Tako pač ne gre. S hitro ak-

cijo 'podobno različnih'. z odprtimi kartami na mizi.
enaki med enakimi. brez hierarhij. 7. upoštevanjem
distinkcij, tako pa vedno, rade volje. Nič čudnega,da

so Gromka-Mreža-DZAC zdaj tisti. ki materializirajo
najlepšesanje. Če te je pot na Metelkovo zanesla še

pred 20. avgustom. si lahko zaznal izjemno ozračje-

največjo.kar mednarodno prostovoljno delovno akci-

jo v kratki (Ž') zgodovini. Prvič se je na veliko urejala
zunanjščina.gonilo pa je bil velik nemški rokodelski

kolektiv Axt und Kelle (=sekira in zidarska žlica). Ni

naključje.da je nemško-mete]kovska vnema tako ve-

lika prav v času. ko se `zgoraj`. v `neznanem' urban-

istično-investicijskt»političnemlobith kroji usoda

lokacije. Zgodba se z metelkovske strani dopolnjuje
po konstruktivnem gverilskem načelu 'hudi Časi - ve-

dro Čelo`; ima svoj lokalni povod in širši vzrok.

Kakor je bilo zasledili v večinskih medijih, je
množična psihoza .\|etelkovo mesto ves čas povezo-
vala z narkomanijo. Tudi od doma je celo svobodn-

jaško vzgajana mladina prinašalav prostore enoz-

načne izjave o omamnent gozdu. iz katerega ni vr-

nitve. to pa je bilo znamenje moralne panike.
Oddaljeni medijski pogled je vztrajno projiciral dejst-
vo. da je v bližini metadonski terapevtski center, in to
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deducit'al v splošnonarkomanijo Škoda je nepre
cenljiva. stigma ostaja Pred tri četrt leta pa je dejansko
udartlo v središče družabne slere in se /delo kot
(inil medijski plod? l'odtaknjeno zlo? Policijsko-
oblastna zarota? Občutljivojedro. ki iz dneva v dan. iz

noči \' jutro skrbi za to. da se imamo dobro_ pozitivno_
lepo. se je soočilo s tujkom. () tem je težko govoriti in

pisati. saj naj bi bila naloga st)ciaIno-kulturnih cen-

trov. da ne izključujejonikogar. toda šlo je čez rob_ ni

bilo dialoga. razumevanja. bilo je moteče. ;\`a rob

samega Trga brez zgodovinskega spomina. kjer je osir

volje do življenja.so se naselili obup. grožnja. smrt.

Kaj storiti? Policija ni reagirala. kadar je kdo javil reg-
istrsko številko 'dilerja`. od Mestne občine plačana
varnostna služba se je zdela prej ko ne povezana s

skupino. ki ji z vso sociološko resnostjo ne gre reči

drugačekot 'narko-klošarska paraskupnost`. .\`jeni
pripadniki so motili klubsko življenjein kalili podobo
prostora. Živci so se pat'ali. za osnovno dejavnost je
zmanjkovalo energije. Ni bilo druge kot vzeti stvar v

svoje roke - ena čistilna akcija. poskusi pogovorov.

ignoranca, nasilje. druga čistilna akcija. povzdignjeni
glaSOvi. vztrajno opozarjanje. provokacije in . gra-

ditev zidu. kjer so se zbirali. `Narko-klošarska

paraskupnost' se je preselila. a le 50 metrov proč.Zdaj
pa jih na Metelkovo sploh ni več. Kako se je to

posrečilo,to pa je že povezano s širšim vzrokom. s

prihodom rokodelske skupine. Pregnala jih je l'tnalna

`čistilna akcija`. ki jo je organizirala kolegica Irena

Duša: intenzivnost. gibanje in nameščanjeobjektov
'narko-klošarski paraskupnosti' dobesedno zmešajo
glavo. Učinek je bil neverjeten. domala čaroben;

dan zatem so se dopoldan po Metelkovi sprehajale
mamice z vozički

Letos pozimi so Axt und Kelle na svojem rednem

srečanju. ki je bilo na gradu Rieneck blizu mesta

\\"I'ürzburg.izbirali kraj za svoje delovno poletje - zima

je za vrednotenje. kovanje načrtov in spoznavanje.
poletje pa za tabore. ki morajo ustrezati pogoju. da so

vsa opravljena dela v javno korist. da imajo širši
družbeni pomen in podpirajo kozmopolitsko. human-

islično in ekološko naravo projektov, `Šotrudnik
Andrej Morovič je šel tja oborožen z znanjem

nemščine,poznal je tako domače potrebe-vizije kakor

tudi sam `ceh'. kajti v zadnjih dveh letih je bilo v 'getu
Metelkova` že kar nekaj mladih obrtnikov v njihovi
značilni črno-beli delovni opravi iz močnegasukna in

s klobuki. Konkurenca za letošnjepoletje je bila pre-

cejšnja- dva nemška in po en italijanski in švicarski

socialno-kulturni center. Metelkova je bila za .~\.\t und

Kelle najvznemirljivejši.I1Lljl7l`()Lllell\'l1L'jŠlizziv. pa so

delali že v bernski Reitschule. ktebenhavnski

Kristianiji in podobnih znamenitih 'altcr ozgodovi-
njenkah'.
_Ie Axt und Kelle res ceh?_|a in ne. 7. ene strani črpa
ponosno BOO-let no SI'ULlHjCL'VH)|`)5l(()tradicijo. kako se

z združevanjemin ljubosumnim skrivanjem. da obvla-

daš ročne veščine in materiale. izogniti levdalni in

drugi gospodi, z druge strani pa ga nikakor ne more-
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Strateška Cirkularka
Metelkova vs. MOL

da jo nglašajoza dobm igralko. ko pa je tako lepa." akole mu je
odvrnil BB: "Motiš se - ona je zato lepa, ker je dobra igralka.

"

Vese-

lje nad prav podobno dialektiko nas zadnje čase navdaja tudi v AKC Me-

telkova mesto: Ni več razloga, da bi kdo poudarjal. kako je tarnkaj tako

in tako. ker je njegov ego storil to in še to. ni pa tudi razloga za spanje na

lovorikah. Mahoma se je zoblikovala populacija. ki brez odvečnih besed

zahaja na Metelkovo iz čistegaerotičnegaužitka, ker je tam tako lepo. in

je zraven kritična.komunikativna in kolektivna. Šeposlednji hierarhik

lMarkoHren. znamenit po tem. da že dvanajst let živi in dela z Metelko-

vo kot fantomskim scenarijem, ki je spisan zgolj v njegovi glavi. je v če-

trtek. dvajsetega zaključilsvoj projekt "prevencije in varovanja" - jako
pomembno. ko smo komajda pri temeljnih rečeh,pa vendarle kar sami

poskrbeli tudi za varnost - obesil v luft še en dimnik in si na magistratu
postavil doprsni kip. Kaj je kot sogovornik in partner počelpri tem pro-

jektu pariškicenter [.3 Villette - zgled za sinekuro. nasilne pluralizme.
namišljenoodprtost in drugo državotvorno navlako - je poleg Hrena ja-
sno zgolj Mestni občini Ljubljana (MOL). Kakšen korak bo usodna na-

veza Hren-MOL storila zdaj. ni več tako pomembno. skristaliziralo se je
nekaj novega: MOL. ki je Hrenu pomagala zorganizirati finalno konfe-

renco v velikem protokolarnem slogu. resda spet ni položilana mizo no-

benih kart. češ kam se bo pomikala. kaj bo financirala. kaj ignorirala in

kaj rušila.a je v nekem momentu opustila besednjak "lastniCe" Metelko-

ve in spregovorila o "partnerju" na Metelkovi. Saj si ni delati iluzij: Za-

konska. partnerska razmerja problem lastnine šele zapletejo do obisti. a

po navadi samo za tiste brez poprejšnjepogodbe. Takšnih pa je na Me-

telkovi kar nekaj. Če ste zdajle v piscu naldonjenem rittnu. ste že ugani-

B
ertolt Brecht je nekoč popravil znanca. ki je bleknil: "Nič čudnega.li. da so brez pogodbe prav tačas najaktivnejsi deli Metelkove. torej pro-

stori in delujočina Trgu brez zgodovinskega spomina in okrog njega.
Strategija je zdaj ena sama. obsega pa vee taktičnih faz: zenačujejose

interni statusi (tako "pogodbeni" kakor "ilegalni" in "državni" smo vsi le-

gitimni in enakopravni. kar zadeva upravljanje z javno infrastrukturo na

področjukulture in njeno uporabo); nadalje izumljamo komunikacijski
model - suvereno in brezkompromisno ga bomo predočiliMOL; v posled-
njem koraku pa dosegamo za Metelkovo še poseben status navzven. Ni-
kakor namreč ne smemo pristali na tezo o "nedostopni" Metelkovi. zid se

ves čas gradi predvsem od zunaj. Metelkova je povsem dostopna - priredi-
tve javne. v glavnem pestre. brezplačneali sila poceni. Digresija: Med 21

referenti. referentkami je na temo Metelkove med zaključkoml-lrenovega
projekta govoril le eden. ki ima neposreden stik z metelkovsko realnostjo
na njenem severnem. "problematičnem"delu. Na koncu. po debati ga je
ogovoril novi francoski kulturni ataše.očiten langovec (tako kulturen. da

dobro razume predvsem socialo in ne fianca o sami kulturi!). in si zaželel

čimprejogledati. kaj je za zidom. Konec digresije. Metelkova ne sme pri-
stati niti na FDVjeusko delitev kultur. na enačenjesubkulture z mladin-

sko. niti ne na oblastno (po vsej verjetnosti prav tako FDVjet'sko) zapoved.
po kateri bi morale biti kulturne sfere pretočne.odprte in trepljajočese. Ni

res. ponavljamo že stotič: Pluralističnost ubija. distinkcija je tisto pravo
-

bolj ko se izrazijo razlike. produktivnejšeje stanje. zanimivejši.zrelejši.
bolj pripravljeni so tisti. ki si "drznejo" prestopiti mejo. Distinkcijo sovraži

zgolj in samo. kdor si ne želi produkcije. kreacije. kar je s svojimi poudar-
ki očitno dokazal tudi MOL. Tipičenzgled s konference: "t\'o. saj vidite. da

po novem med oblastjo in alternativo ni nobene bistvene ra;like. prav lepo
se laltko pogovor-[mo o vsem!" Halo. mar ni razlika objeta že v sami izjavi?
Kaj so študirali ti ljudje? Stresajo floskule in traparije, potem pa se hudu-

jejo. da se alternativa norčujeiz njih. beži preč.razlike pa nočejorazume-

ti. Demokracija rada naplavlja čudake - radi bi. da bi bilo vse za vse. do-

stopno. povsod isto in dolgočasno.Metelkova ne sme biti agora za nobeno

ceno. arkana je naš projekt. ne vsakomur vian in ne prepoceni razvidno

polje udejstvovanj. Ne mislimo več metali svinjam biserov.

Kolega Rastko Močnik se je v M'ZlNu št. 30-3 (1994) povprašal.glede
Metelkove. "kako najti oblike upravljanja, ki bodo spoštovaleoblike (...)

pmdukcij in bodo ohmnile prednosti (...) samoorgttnizueiie. ti bodo hkra-

ti tudi uspešnev sistemu. ki ga obvladujem nad-kultura in njen prinesek
komercialn?" Po novem moramo dodati še oviro. ki jo postavlja splošno
pomanjkanje političnegadiskurza: Vsakdanje je postalo nekakšno skli-

cevanje na "stroko": če smo zelo natančni. poleg kapitala pri nas obstaja
samo še "stroka" - vetlnosl je torej na vseh nivojih krepko nadomestila

nadinteresno odločanjein druge pobude za boljšeživljenjevobee. V de-

leli takšnih cincarjev se kaj lahko pripeti. da bo vsevedna "stroka" kar

na lepem dokapitalizirala dejanje (lesnih jakobinistov. ki so septembra
l993 začeli rušiti stavbo l-llev. danes subliniirano podobo samega rttšil-

nega procesa
- z njo torej tttdi Melelkovo. In ne pozabimo. da je "stroka"

marsikdo: policija. arhitekti. gradbeno-investicijski lobi. univerza. poli-
tika. kultura. celo država. Saj res. a kdo kje zadnje čase \idi državo-TDa-

nes. ko Že vemo. da nihče ni sposoben zbrali denarja za gradnjo bodisi

ene same umetniške akademije, kamoli več njih, nas na Metelkovi torej

Čaka precej drugega dela. Ulrdili se hotno morali za novo bitko proti
novi MOLnui investicijski ideji. ustanovili pahljačokreativnih akademij.

odpreti rezervat preostanka človeške vrste. oblikovati tronto. varovati

svoj sirnbolen kapital in še skrbeti za rekonstrukcijo političnegadiskur-

za Full time job. skratka. Slednje je razpis za delo. da ne bo pomote! I
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-: ,.,` Brazilskiibíenalena temo i/conografija metropol

Metelkova v Sao Paulu
"':l'ąlíšłľloyenskiumetniki so se saopaulskega bienala v Braziliji udelezevali ze od leta 1953

H
"

Mizica»pel/'eeAleksander Bassin na bienale ustvarjalce :Metelkove

V megapolisuSao Paulo v'Brazillijibodomarca letos spet pripravili bienale sodobne ume-

tnosti, tokratpetindvajsetega, Saj 'se tistega leta 2000 izpustili. Slovenski ustvarjalci so bili

pogosti gostiprireditve-,'prejernąlim,tudi-nagrade. Letošnjiselektor slovenskih udeležen-
.

.

cev je Aleksander Bassin, direktorMestne `galerije Ljubljana, na bienalu pa bo s temat-

"skim'iíaslo'vom'Ikonografijemetropolpredstavilkulturno-sociološkifenomen Metelkova

mesto. Selektorica avstrijskega nacionalnegapaviljona je tokrat direktorica Moderne ga-

lerije-LjubljanaZdenka Badovinac, predstavlja umetnika Georga P. Thomanna.
Tako 'kot številne' 'tOvrstne

institncijez dolgo tradicijo (pr-
vi bienale so pripravili leta

1951',-,_d,ą?_bi~ na. drugem 'koncu
svetayzpostavili podobno pij-
reditevjkot'je bil beneškibie-
nale) “mednarodnih

'

razse-

žnostije tudi saopaulski biena-

le 'doživel:precej :Vzponov_-.in'

padati-..Ko .89 ga .odprli le .le
malo Brazilcev in`drugihverje-
lo, da-sejbo.»p_rijel«,._-I_,leta1999
je biloín'a-'prime'npovabljenih
82_držav,med njimi tudi Jugo-

` Slavija-'(takrat je `odSlovencev
sodeloval Drago_Tršar).Zani-
mivo. je,,da so že tedaj iskali
povezave 'med znanOstjo in

umetnostjo, saj so pripravili tu-

'

va,`p_ösve.čenanacionalnim se-

'lekcijamjłizbranitemi (tokrat
Ikpnog'raiijimetropol, v okvi-

'

ru katere-'e' umetnike enajstih
i svetovnih-`zi'metropolizbiralo

Ipravitoljkölkustosov),osebnim-

'domačim(brazil-
. s" łjizg'stavljalcem'.Takosta

_'se . 53331396.bienala.udeležili
'

dycfsľaívspískiumetnici: vendar
: Sekcijah.Lilijana
.'Stçžančičfjçlząąhacionalnipa-

iviljo'n'izbrala Petro Varl _Si-
mqnčič,Kamin Néraypa je.v
okviru predstavitve jugovzho-
dnč'evropskeprodukcije iz-

brala Marjetico Potrč. Gene-
ralni sekretar prireditve je Al-

nju v izobraževanjuin kulturi

med vlado R Slovenije in vlado

mehiških držav,na podlagi in-

formacij veleposlanika, stalne

.misije RS pri OZN o željise-

kretarja g. Alfonza Huga in,
'seveda, tudi zaradi Bassinove-

ga interesa);

_Kako opozoritinase`

v množlcl ustvarjalcev
»Alfonsa Huga, Švicarjapo

rodu, sem srečal na otvoritvi

beneškegabienala. kjer sem ga
Seznani] s fenomenom Metel-

kove,«je povedal Bassin. »Če-
prav je večina kustosov izbira-
la po enega avtorja, sem ga le

prepričal,da gre za vredno

kov, tako da je vredno opozo-
riti nase,« je razložil selektor.

»Pri selekciji sem se držal
demokratičnih principov, saj
sem izbiro skorajda popolno-
ma prepustil ustvarjalcem.
Oblikovali smo ožjokomisijo,
ki je soodločala o tem, kdo se

bo razstave udeležil in kdo ne.

Razstavljcnih bo okoli 30

eksponatov, večinoma (po for-

mi) 'klasičnih',torej kipi, slike

in fotografije. Na koncu smo

oblikovali dovolj kakovosten

izbor, podoben razstavljeni
produkciji v Galen'ji Alcatraz.
Predstavili se bodo Vladimir

Leben, Mitja Ficko, Marko

Kovačič.Gregor Lorenci, Moj-
ca Ogrizek. skupina Strip core,

Rok Sieberer, Martina Kikelj,
Silvo Metelko, Matej Bizovi-

Čar, Ilija Terrah, Borut Koro-

šcc, AvguštinBoštjan,Goran

Medjugorac, skupina Sestava,
BoštjanNovak, Karmen Jaz-

bec` Luka in BoštjanDrino-

v
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fons Hug, ki je koordinira! raz-

starih zaporov na Metelkovi

(1886-1991) v mladinsko pre-
nočišče,živo galerijo in muzej.
»Na bienale bomo poslali skri-

njo z maketo, v kateri bomo s

posameznimi deli in izbranimi

eksponati ponazorilícelovito
delo v ra2voju (work in pro-
gress), ki poteka na mestu sa-

mem. Poleg osnovnega kon-

cepta bodo predstavljeni tudi

ustvarjalci, ki so v procesu že
sodelovali (80 :u'stvarjalcev).
Gre za povezovanje doslej pre-
večkrat ločenih področijsli-

karstva, kiparstva, umetnostne
zgodovine in arhitekture z naj-
sodobnejšimispoznanji ume-

tnostnih in znanstvenih iskanj.
Izkušnjana meji med odprto-
stjo in zaprtostjo lahko vst0pi v

kateri koli prostor_ sodobnega
sveta. Predstavljene dejavnosti
se bodo v umetniškem,socio-

loškem in ekološkem vidiku

navezale na razmerja konkre-

tnega prostora.«

Mesto v mestu

Marko Kovačič meni. da

nam predstavitve na tovrstnih

manifestacijah odpirajo vrata v

svet, zato je prav, da smo na-

vzoči. »Nisem sodeloval v ožji
skupini metelkovcev, vendar

smo že kmalu dosegli konsenz,
da se predstavimo vsi mete]-

kovci, ki imamo tam ateljeje, s

po enim delom galerijskega
formata,«je povedal. »Z veli-

kími jumbo fotografijami pri-
zorišča Metelkove pa bomo

predstavili strukturo našega
delovanja v mestni mreži,me-

sto \' mestu. Sam bom sodelo-
val s kolažem.pri njegovi izde-
l:i\'i pa sem upoštevalkoncept
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Metelkova _mesto- Stana`
'

dirazstavoo znanosti in huma-

njstjčnih'vedahter seminar 0

'presajanja
`

človeških

brga'n'qv'in_ vidi-
'

_.ina'riostľtero vlogi' znan-

stvenik'ain umetnika v mod'er-
nem svetu. Takrat je'bienaleže
doživlja]prve »sunke«.'Saj ga
je'1'rrs'taevropskih držav bojko-

iz. političnihin 'umetni-

ških"razlo`gov._češda :konser-
.vativii'oselekcijo kratijo rsvo-

bedno` umetnükoidspiracijo«.
I "- prelomnih' letnic je

'

bila?tudl_l9'75;ko je-bil bienale

atikiíiitedfukiñiwijo;češda Pri'
_mdilcvt niWeć 7zanimiva.. da

ni;mi hrbet-brazilskim

(nika i'm-dajeizgubila-avant-
. :terminski-"Skratka :da je

.mrtva ustanovam Le-
. f.̀ 5 :without/jeanmame
_`f @memnvljenih
.- .dgjniitzrcaloąnajnovejšega
umetniškegadogajanjaposve-

qižtlç'istegaleta tudi niso pode-

"_Le_ta'1994. -

sqddovalmñuumetnikov iz

7.0.držav.:večkot tri tisoč deli.
med njimi .tudi.Lujo.Vodopi-
vec, ki a je zapredstavitev iz-

eksainer. Bassin. Za-

dtu'i;bienaliso potekali__v slovi-

Generalnega *1999.arhi-
tsktą-Nemayena- (zsmçncm
leta 1951). kjer bodo. pripravili
tudi letošnjem@mala-ic .obi-

:áčíauezdclismIta Isla-ENI*:-
m katerimi je ľlrxln-

: -. mre,'

'...L' 35101023`-

`.leteírtoxev katert'stáGalerija'
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stavo v celoti.seveda ob pomo-
`

ti več kot 60 kthtosov za nacio-
nalne paviljone.

Ministrstvo za kulturo je
prejelošobvegülmo-_rvabilupa
bienalšo'dzunanjegałitinistr-
stvain o tem obvestilo Moder-
no galerijo. Mestno galerijo
Ljubljana. Mednarodni gr_añč-_
ni in likovni center' ter Jakopi-
čevo galerijo; Prejeli sole pre-
dlog Aleksandra Bassina. ki se

je za-predstavitev fenomena

Metelkova'mesto odločil pred-
' vsem zaradi ustrezne teme bie-

nala in'tudi zato; ker je-.ta'feno-
men že predstavljal v okviru

sreünj (mednarodne
:veze likovnih -kritikov). Tako

je_mlnistrieazakulturoAndr&

la. . V? . le!! 'Hi
.nimam-\arm-

v

.. (v.531449zY-elíatr
Brnu-noname .9 @delova-

-ilü'łt .
l '

'Alcat'reiž'lnbife'PrIkoritu; v ozadju Teater Gromki.
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predstavi
banega umetnostnega centra s

številnimi delujočimiumetniki

-`_'_.i_ndrugimi socialnimi skupina-
..zelo primeren “umetniški
-"projekt`. vreden umestitve na

letošnjitematski bienale.« Slo-

venski paviljon bo na 150 kva-

dratnih metn'h povezoval štiri
sobe. ki jih bo ločeval hodnik.

Na notranji strani bodo stene

polepljene s fototapcto Metel-

k0ve; ena soba bo namenjena

umetniškim.eksponatom, dru-

ga dokumentaciji. tretja _karti-
cam (predstavitveposameznih
ustvarjalcev na Metelkovi. tudi

"

tistih. ki -ne-bodo'sodelovali z

umetniškimi'objekti).četrta pa

informacijam. »Pripravljamo
tudi poseben “otvOritvenidogo-
dek. saj gre na' tovrstnih prire-
ditvah za. predstavitve nepopi-
sno.vel.ikega števila umetni-

5,”

'
mednarodnem bienala v Sao Paulu vodi Moderna

altri aJ'Prvi seje leta 1953
drugega

bienala udeležilLojze
pocaL'Itiri leta kasneje France

kgb-leto1911st
sta

sodñllgvaifStane6Kreall'[gmpen (na r zagro 9), :to 19 3' arj rege ,ozkolltgdtałšič JJ

o_slovenski/I udeležencih(v okviru različnih
IM

'

Ilelli.l (odkupna na rada za

M in Vladimir Makuc, dve leti ozneje ane:

Bąnlklnagrgdaza grafiko) in Gabri el Stup ca, leta [969

Dra o' Dior, natoAn'drej Jemec, na 4. bienaiu ([977) to se

prafnavilaAndrej Jemec in Slavko Tilie na 16. ?ligo anik

worm, leta 1983 na 17. bienala pa Ga rijei Stu lea. Vsi

[so nastopili .le v okviru nekdanje .iu osiav je. Lujo
Vodo lige:
kot vi an Slovarije. Petra

`t bi redna iii leta 1996,
~ :answe- Mn - -

v

je letal994-ie sodeloval (v assinovi selekciji)
Varl SimončičínMarjetica

ivko Mamlić pa

.. ,
.
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tev. saj je projekt ur-

Fotn BIL! Samo:

vec. UršulaToman.Tobias Pu-

tn'h. Urška Cigler. Damijan
Kocijančič.Robert Ograjen-
šek in Emil Dobrilović. Ena od

sten bo zaobjela zasedbo Me-

telkove, ker se mi zdi ta zgodo-
vinski dogodek zelo pomem-
ben. To bo kolaž fotografij ra-

zličnih avtorjev. Pri oblik0va-

nju makete paviljona sta sode-

lovala fotograf Robert Ogra-
jenšekin oblikovalka Barbara

Predan.«

lz kartic s posameznimi bio-

grafijami bodo sestavili kata-

log. v katerem bo poleg Bassi-

novega' predgovora objavljen
še tekstBratka Bibiča. Po Bas-

sinovem mnenju je za Sloveni-

jo pomembno. da se udeležuje
tovrstnih prireditev, vendar -

konkretno v Južni Ameriki -

.

ne zaradi močnegaizseljenske-
ga zaledja. temveč tako. »da

potrdimo našo umetniško pri-
sotnost v Evropi in da s sabo

'prinesemo' tudi del Evrope«.
Zato je razstavo koneipiral ta-

ko. kot bi jo za katero koli dru-

go evropsko nli Svetovno urne-

tniško prireditev.
Ziga Okorn. predstavnik

skupine Sestava (slikar Ziga
Okorn. kipar Jiri Kocica. ume-

tnostna zgod0vinarka Vesna

Krmelj. arhitekti Janko Roltć.

Ira Zorko. Aleksander S.

Ostati. Nataša Pavlin). nam je
povedal. da bodo predstavili

ir. t.i..... ...tnx

~.:lI".: :1.: t\l":k'lr.k"ll. ltzei tx:
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biuiutitja pa se bienaľa ude-

lL'ŽLlJL'tudi s kusto>injo Zden-
ko BJJUHH'JC. kije bila mo-

Ijetm za selektorico J\Sl.'l">'kC~
ga pa: llJUllJ. lzbralaje umetni-

ka Georga Paula Thomanna

(leta 1945 rojen ustvarjalec. ki

deIch na podroćjuumetnosti.

politike. gospodarstva. kultu-

te. glasbe. idettlilcle_in utopi-
je). Ta je v soglasju s selektori-
co izbral štiri avstrijske ume-

tnike. ki se bodo predstavili v

okviru projekta » Yes, Sir. Ican

network tt out, Sir." -Smellr Ii-

ke team-rpirrt. Sir/c :We are

the Warid, we are the Children.
Sir!- Jedro instalacije bo pred-
stavljal Thomann z avtoportre-
tom sebe kot najvišjeavstrij-
ske gore` ta pa je povezovalni
element štirih vasi/umetnikov
Jelka ŠutejAdamič


