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Nevzdržnap
na Univerzr vHubl'Eni

rostorska stiska
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Problematika treh akademi 'cedalje hujša- Pomočmesta
Na Akademiji za gledališče,radio,

Film in TV (AGRFľ) so se včerajzara-

di prostorske problematiko treh aka-

demij Univerze v Ljubljani sestali

predsednik parlamentarnega odbora

za kultum, šolstvo,mladino, znanost

in športRudolf Moge, državni sekretar

za investicije Ministrstva za šolstvo.
znanost in Šport Herman Tomažič.

podžupanmestne občine Ljubijana
Anton Colarič, direktorica Mestne

uprave MOL Amalija Šiftar,Marjeta
Zomada iz mestne uprave MOL. rek-

tor L'niverze v Ljubljani dr. Jože Men-

einger. predsednik upravnega odbora

Univerze v Ljubljani dr. Dušan Mm-

aurr. koordinatorka projekta treh aka-

(icmij .'\leLa Hočevar,dekan Akademije
'ur glasbo (AG) Pavel Mihelčič. dekan

Akademije 'Lu likovno umetnost Bogo-
slav Kalaš in dekan AGRFT doc. Mi-

mn Zupanič.
Vsi prisotni so enotno zatrdili, da je

prostorska stiska, v kateri akademije izva-

jajo svoj program_ nevzdtžna.Nenamen-

sko zgrajeni prostori so ncfunkcionalni.

premajltni, obseg sredstev, namenjen za

\'[LlľŽCY'rUle,je bil vrsto let nemdostcn

tudi zaradi denacionalizacijskih postop-
kov. ki so v teku na AG'in AGRFT.

Univerza v Ljubljani je projekt no-

vogradnje treh akademij na skupni lo-

kaciji. ki bi prinesel razrešitev prostor-

skega problema, prispeval k racionali-

zaciji dela in s sincrgijskim učinkom

omogočilnovo kvaliteto izvajanja študi-

jskih programov, uvrstila na vrh svojih
investicijskih prioritet. Omenjeno prio-

riteto je ministrstvo za Šolstvo,znanost

in šponupoštevalole delno. predvsem
zato, ker je na zemljiščuna Metelkovi

nekaj odprtih problemov. Na tej lokaciji
naj bi v skladu s pismom o nameri, ki

so ga 4. avgusta 2000 podpisali ministn'-

ca za kulturo, ministn'ca za šolstvo,zna-

nost in šport.rektor Univerze in župa-
nja MOL prišlodo umestitve \.'SCll treh

akademij. Jože Mencinger se je zavezal,
da bo Univerza v Ljubljani pomagala
pri razreševanjuproblemOV, povezanih
z lokacijo in linanciranjem, podžupan
Anton Colarič pa je zagotovil. da je me-

sto za projekt treh akademij na Metel-

kovi zainteresirano in bo v ta namen še

naprej iZV'ajalo vse aktivnosti v zvezi z

že sprejetimi dogovori.
'tPZl
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ati'akademije hitreje do novihprostOrov
LJUBLJANA,- 16. - Prostorska stiska, v kateri slovenskt

akademije '- AGRFT, za glasbo in za likovno umetnost - iz-

. vajajo svoj program, je nevzdržna,sta v skupni izjavi za javnost
poudarila rektor ljubljanske univerze dr. Jože Mencinger in [ju-

bljanski podžupanAnton Colarič. Prvi se je zato v njej zavezal,
-da bo Univerza v Ljubljani pomagala pri urejanju težav,pove-

zanih z lokacijo in financiranjem, drugi paje zagotovil, daje me-

sto za projekt treh akademij na Metelkovi zainteresirano in bo za

ta namen izpolnilo vse)žesprejete dogovore o tem oziroma ob-

_
vezno'sti, ki iz teh dogovorov izhajajo. .

`

Poleg dr. JožetaMencingerja in podžupanaAntona Colariča so se

nedavnega sestanka na akademiji za gledališče,radio, film in TV, na-

menjenega prostorski problematiki treh akademij, udeležili še predse-
1dnik parlamentarnega odbora za kulturo, šolstvo,mladino, znanost in

športRudolf Moge, državnisekretar za naložbena MSZŠHerman To-

mažič,direktorica mestne uprave Amalija iftar, predsednik upravnega

odbora Univerze v Ljubljani dr. Dušan Mramor, koordinatorka projek-
ta treh akademij prof. Meta Hočevar,dekan akademije za glasbo prof.
Pai el Mihelčič, dekan akademije za likovno umetnost prof. Bogoslav
Kalaš in dekan AGRTF doo. Miran Zupanič.Na sestanku so med dru-

gim povedali, da so nenamensko zgrajeni proston' nefunkeionalni in pre-

majhni in da je bil obseg sredstev, namenjen za vzdrževanje,vrsto let

nezadosten tudi zaradi denacionalizacijskih postopkov, ki so v teku na

AG in AGRFT.
'

Univerza v Ljubljani je projekt novOgradnjetreh akademij na skupni
'

lokaciji, ki bi prinesel razrešitevprostorskega problema, prispeval k ra-

cionalizaciji dela in s sinergijskim učinkomomogočilnovo kakovost i7..-

vajanja študijskihprogramov, uvrstila na vrh svojih naložbenihprioritet.
To prioritetoje ministrstvo za šolstvo,znanost in športupoštevalole del-

no, predvsem zato, ker je na zemljiščuna Metelkovi nekaj odprtih pro-

blemdv. Na tej lokaciji naj bi v skladu s pismom o nameri, ki so ga av-

gusta leta 2000 podpisali ministrica za kulturo, ministrica za šolstvo,
znanost in šport,rektor univerze in županjaMOL, prišlodo umestrtve

vseh treh akademij, med drugim šepišev izjavi za javnost. (ri)

`v
. n -



Duo 7,1).l.2602. Zapleti' s selitvijo umetniškihakademij na Metelkovo

“Stiskaakademij stoji na mestu
Tri umetniškeakademije v čedaljebolj nevzdržnihrazmerah čakajona novo lokacijo

Solastnik zemljiščana Metelkovi Hubert Kosler noče biti grešnikoze!

Ljubljana - Ljubljanska univerza je v zadnjem časurešila kar nekaj prostorskih stisk svo-

jih članic.Zdaj naj bi končno prišelčas tudi za primerno namestitev vseh treh umetniških

akademij, ki že leta delujejo v povsem neprimernih prostorih. V skladu s pisrnorrr o name-

ri, ki so ga že avgusta 2000 podpisali ministrica za kulturo, ministrica za šolstvo,rektor uni-

verze in županja,\najbi akademije dobile novo skupno domovanje v prostorlh na sever-

nem delu Metelkove, torej tam, kjer so že nameščenealternativne kulturne dejavnosti. A

pri tem načrtuseje zadnje časezačelo hudo zapletati. Razloge bi lahko najkrajšeoznačili
kot prepletanje interesov -lastniških in morda še kakšnih drugih.

To se je_iz.kazalo tudi na se-

stanku predstavnikov univerze
in ljubljanske mestne občine

Mol) v' prostorih akademije
za gledališče.radio. film in TV

- čepravje bil že 21. novembra

lani. je univerza o njem javnost
obvestila šele nedavno; poleg
predstavnikov univerze in Mo-
la sta se ga udeležila tudi pred-
sednik parlamentarnega odbo-
ra za kulturo. šolstvo.mladino.
znanost in športRudolf Moge
in državnisekretar za investici-

je .minisU'srvaza šolstvo Her-
man Tomažič.Kot pišev ome-

njeni izjavi,_ki.sta jo podpisala
rekiorlljubljanske univerze dr.

Jože_Menci.ng'ertćrpodžupan
mestne občineLjubljana An-

ton Colarič.so bili _»vsiprisotni
`enotnega mnenja. da je pro-
storska stiska. v kateri akade-

mije iZVajajo
V

svoj program.
nevzdržna« ter da so njihovi
»nenamensko zgrajeni prosto-
ri netunkcionalni. premajhni.
obseg sredstev.

'

namenjen za

vzdrževanje.pa je bil vrsto let
nezadosten tudi zaradi denaci-

onalizacijskihpostopkov; ki so

v teku na AG in AGRFT«.
,

Univerza v Ljubljani je zato

. :projekt .novogradnje treh

akademij na skupni lokaciji. ki

bi razrešilprostorske težave in

prispevalk racionalizaciji dela
in s '_srn'ergijskim,učinkom
omogočilnovo kakovost i'zva-

janja študijskihprogramov.
uvrstila na vrh svojih investicij-
skih prioritet«.To prednost pa
je ministrstvo za šolstvo -

po
trditvah v izjavi - »upoštevalo
le delno« zato. kerje na zemlji-
šču na Metelkovi »nekajodpr-
tih problemov«.

Kateri so ti »odprtiproble-
miujizjava ne pove. navaja pa.
da se je rektor dr. Jože Men-

cinger »zavezaLda bo univerza

pomagala pri razreševanju
problemov, povezanih z loka-

cijo in ñnanciranjem.podžu-
pan Anton Colarič pa je zago-
tovii. da je mesto za projekt
treh akademij na Metelkovi

zainteresirano in bo v ta na-

men še naprej izvajalo vse ak-

tivnosti v zvezi z že sprejetimi
.dogovonm

Akademlje
ne želljobltl vslljlve

O tistem. česarni bilo mogo-
če prebrati v navedeni izjavi.
smo se v zadnjih dneh pogo-
varjali z večino glavnih_oseb
zgodbe o akademijah in Metel-

kovi. Iz njihovih izčrpnihpoja-
snil ovzemamo samo tisto.
karpripomore k boljšemura-

zumevanju nastalcga zapleta.
Dekan akademije za gledali-
šče. radio. ülm in TV Miran

Zupaničje zaskrbljen zaradi

odpora alternativne kulture. ki

zdaj zaseda prostore na Metel-

0vi: »Nismo mi tisti. ki smo

kot rešitevpredlagali Metelko-

vo. to je stvar mestne in držav-
ue politike - nkudenrije v no-

benem primeru ne želimo od

tam nikogar preganjati.«Do-

dal je. da je po trditvah mestne

uprave na omenjeni lokaciji
»dovoljprostora tako za delo-

vanje umetniških akademij kot

tudi za alternativno kulturno

sceno«. Po Zupaničevilrbese-

dah so sicer vse tri akademije
zelo složne v svojem prizade-
vanju. saj jih druži enaka stiska

in si želijočimprejšnjorešitev.
pa naj bo to na Metelkovi ali

kje drugje. saj »akademijesa-

me nimamo denarja za boljše
del0vne razmere«. Akademije
se že pripravljajo na pričako-
vano skupno prihodnost in so-

delujejo v skupnih projektih.
ki pa naj bi jih bilo še rrepri-
merno več. ko bodo (čebodo)
delile skupne prostore.

Peter Skalar. ki je kot pro-
dekan akademije za likovtto

umetnost pristojen za prostor-
sko problematiko. se spomi-

nja. kako sojim pred leti ob za-

četku gradnje biotehnične la-

kultete. govorili. da pridejo na

vrsto takoj za njo. »Nato so pri-
šle na vrsto FDV. fakulteta za

farmacijo. pravna fakulteta in

fakulteta za kemijo in kemij-
sko tehnologijo. Zdaj je že sli-

šali o novi medicinski fakulte-

li. Ne dvonrimo o upravičeno-
sti teh naložb,vendar je v ta-

kšnih razmerah težko verjeti
obljubum. da bosta mesto in

država poskrbela za akademi-

je. Mislitrr. da je gradnja skri-

pnega prostora za akademije
na Metelkovi zelo dobra ideja.
od katere bo lahko imel korist

tudi ves slovenski kulturni pro-
slot. Seveda se zavedamo. da

je pri tem lahko ovira vrednost

naložbe.da bi bilo morda lažje
reševatistiske posamičnihaka-

demij. menim pa. da so odločil-

ne prednosti skupne stavbe.

Žal pa se že ves čas pojavljajo
novi problemi. zdaj pa smo tu-

di izvedeli. da je del parcele še
v denacionalizacijskem po-

stopku. Šeusodneje pa je lah-

ko to. da menda namerava me-

sto na tem zemljiščugraditi
mladinski hotel in bojimo se.

da ob njem ne bi bilo več pro-
stora za akademije in alterna-

tivne kulturne dejavnosti.«
Prof. Pavel Mihelčič.dekan

akademije za glasbo. ni skrival

razočaranjanad zapleti: »Na
lanskem sestanku s predstavni-
ki niesta tras je najbolj začudi-
lo. da so nam. v nasprotju s

prejšrrjitttizagotovili. zdaj re-

li. da mesto ni voljno univerzi

brezplačnoodstopiti zemljišča
na Metelkovi. temveč jih na-

meravajo prodati državi. Kot

sem tedaj videl. je bil tudi rek-

tor popolnoma presenečen.
Tragikomičnopa je bilo. da so

nam predstavniki mestne
uprave takoj za tem povedali.
da zemljiščrrili ne morejo pro-
dati. ker še ni končan tlenncro-
nalizacijski postopek. Izvedeli
snro. da je solastnik zemljišču

gospod Koslet. po izjavah me-

stnih predstavnikov zelo trd

pogajalec. ki noče odškodnine.
ampak vračilo v naravi.« Mi-
helčič po vsem tem tesno dvo-

mi. da se akademijam obeta

skorajšnjirrešitev.
'

Pogajan] sploh še ni bllo

Ilubert Kosler. Upravičenec
do vračila dela zemljiščana

Metelkovi. ki je tako postal del

zgodbe o iskanju nove strehe
za akademije. nam je najprej
jezno dejal. daje sil prakse. ki

iz premoženjskihupravičencev
dela grešnekozle. ki naj bi ovi-
rali uresničevanjenacionalnih
interesov. »O tej zadevi se z

ljubljansko mestno občino

sploh še nisem pogajal - sem se

pa o drugih vračilih.do katerih

sem upravičenin so še v po-
stopku - in šele novembra lani

me je mestna občina. po nič

koliko mojih zahtevah. ven-

darle obvestila. kdo sploh je v

stavbah na Metelkovi. ki stoji-
jo na zenrljišču.do katerega
sem upravičen.Nato sem de-

cembra dobil ljubeznivo pismo
rektorja dr. Mencingerja.
Zmenila sva se. da bo organizi-
ral sestanek. na katerem bodo

tudr predstavniki mestne upra-
ve. Pričakujem.da bom na tem

sestanku izvedel. kakšni so na-

meni mestne občine.Kaj pa se
I

lahko z rektorjem dog0varja-
va, Ce denacronalizacijski
postopek lahko zavleče še [a

dve leti? Imam namreč kar

precej tovrstnih slabih izku-

šenj.Denimo z vračilom Cu-

ktarne. Cepravsem se še v ča-

su. ko je bil ljubljanski županl
Dimitrij Rupel. z njim vse do- v

govoril in se strinjal. da lahko i
tam naredijo preboj in kar je še
potrebno za novo cesto, zadc- l
vo še vedno mečkajo.stavba

pa medtem propada.«prau'
Kosler.

Pojasnil je. da je od skupne-
ga kompleksa Metelkove

upravičendo približno2000

kvadratnih metrov. Pa bo na

Metelkovi zahteval vračilo v

naravi? Za zazidano površine.
to ne pride v poštev.za preo-

'

stanek. ki meri največ150 kva-

dratnih metrov. pa se bo odlo-

čil na podlagi dogovora z rek-

torjem in predstavniki mesta.
|

Napovedani sestanek naj bi bil j
že v tem tednu. razplet pa bo

pokazal. kako namerava me-

sto izpolniti obljubo o reševa-

nju prostorskih težav svoje
univerze.

Jasna Kontlzr - Salomon

Ka] pravljo na mestni občlnl

Gre or Kos. predstavnik za stike çjtii-irosijona mestni občini

Lju [jana, pravi. da gradnja mladtrukegahotela mi Metelkovim-

vpliva na namestitev vseh treh akademijna Metelkova. saj je

lanska urbanistično preverba »jasno _

H

možnost izgradnje mladinskegaIron-lanivselitre/rakiidemij.I

Mestna upravo je .river univerzi ponudila tudiIokuujptorl'iiriu
Rog. vendar so akademije pokazalezanimanje le :ii . lete ur 0«.

Pravi tudi. da bo mesto še na re
'

1
reševanjuprostorske stiski' ti 'tlt emtj. »ć'tldogovoro grlu nji

akademij ni ovira Hubert Kosler.temvec postopek g

.
_

Navedba. do It' Hubert Keislertrd pogiijalu.
drži. zato smo ttidi prosili vlado :a posredovanin [ni:[MVLLSIIHlU
o navedbah. du namerava mesto :end Li'čena i le'lt'lkut'l prot uu

'

'
'

` '

'
' ' univerze: »

in Ill. ()tl.\l()plll `ti potrdite""Ohm dogovor. Zcimlüülľ

denacionali:ticije.

pogovori in ni bil .sklenj
men 'eno tudi univerzi. na kakšenłltlL'lIlpa ga I

`

iiiinjo.iebomo dogovarjali.ko bo k̀ončanmirne-:turnitrat::J
bo jasno. koliko zemlje .splohrabijo.«l)ľ._tl|'lll.l\t.retarrnil.In da
.lo/sivo dr. Stane Pejovliik pa pravi. da vlado | `Int/aj i t .

naj na il'li'telkovi ; gradijo skupi
akademije. Za pripravo lokaciji

_ '

proračununamenili 100 milijonov tolarje I.

rr prostori- za vse tri umetniške
' \

ke dokiinu'nttu'tjt' .ro |' letoinjem

okuzala prostorsko

: vso resnosth .rodelovulopri

tem doslej' Št'niso trklt

onto prenesli
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Globokar na Metelkovi
Prešerpovnagrajenec in Menza pri koritu

Ali H. Zerdin, foto Miha Fras ~

'

Vinko Globokar je s skeptičnim
pogledom premeril višino kluba

Gromka na Metelkovi in ugotovil.
da dimenzije prostora niso po-
vsem ustrezne. Prostor je preni-
zek. Bil je četrtek, 7. februarja,
Globokarja je zvečer čakala slove-

snost v Cankarjevem domu, kjer je
prejel Prešernovo nagrado za živ-

ljenjsko delo. Dopoldanski čas pa

je izkoristil za ogled Metelkove,

kjer bo nastopal v prvih dneh le-

tošnjegaaprila. Ker bo med nasto-

pom uporabljal tudi alpski rog,

nekaj metrov dolg instrument, ki

ga bo postavil pokonci, mora biti

koncertno prizoriščedovolj viso-

ko. "Potreboval bom Šepet mikrofo-
nov, eden mora biti' dinamičen. ln

dve običajnimizi. Pa bas boben.

Medtem ko je našteval.je na list

papirja pisal še seznam ostalih

rekvizitov. ki jih bo potreboval.
Skozi nadstrešek.postavljen pred
Menzo pri koritu, pa so se cedile

zoprne dežne kaplje. Menza pri
koritu bo ravno dovolj visoka, da

bo Vinko Globokar, po osnovnem

poklicu pozavnist in skladatelj,
vanjo postavil vse, kar bo potrebo-
val za nastop.

Dejstvo, da se je Globokar na dan

podelitve Prešernovih nagrad mu-

dil na Metelkovi, ima simbolno te-

Žo. Podeljevalci Prešernovih na-

grad so potrebovali nekaj desetletij.
da so ga uvrstili na imenitni sez-

}MihaZadnikar in Vinkoü

`x '>
.

"I
`

." .
.

"l.1"u`.:o`

Globokar

nam, prebran na predvečersmrti

največjegapesnika. Medtem je Glo-

bokar, rojen sicer v Franciji. križa-
ril po svetu. Po ljubljanski srednji
glasbeni šoli je v Parizu končal štu-

dij pozavne, potem pa je ustvarjal
in predaval med Kölnom in Darm-

stadtom. Berlinom in Parizom, Fi-

rencami in Buffalom v ZDA. Enci-

klopedičnaoznaka, da je Globokar

ena izmed vodilnih osebnosti

evropske in svetovne glasbene
avantgarde. je sicer suhoparna, a

točna. V letih, ko je bil Globokar v

teh krajih znan le v zelo insider-

skih krogih, je Stockhausen, eden

največjihskladateljev 20.stoletja.
skladbe za pozavno pisal ravno za-

radi tega, ker je pozavno igral Glo-

bokar. Stockhausen pa je tisti skla-

datelj, skozi katerega je Theodor

Adorno razlagal sociologijo glasbe.
ln Stockhausen je tisti umetnik, ki

si je ob prestopu v 21. stoletje zago-
tovil globalno publiciteto in do-

končno prekletstvo, ker je izjavil.
da je bil napad na WTC "največja
umetnina vseh časov".Stockhausen

se je opravičil.
Globokar pa je. kot rečeno, kra-

tek obisk v Sloveniji izkoristil za

slovesnost v Cankarjevem domu.

protokolarno kosilo na gradu Str-

mol. kjer je Prešernove nagrajenec
sprejela ministrica za kulturo An-

dreja Rihter. ter za pripravo na

aprilski nastop na Metelkovi. I
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PISe Miha Zadnikar

.lazzovska gazela
Izbranct - tako In drugače

jega dni sem .šelz Artslankovo stipetidijo v žepu v ZDA. Saj III re-

ceno. da je to. kar bom povedal. v kontekstu ituperialistIčnopatc-
tičnegaobnasanja njihove državne tvot'be kakor koli relevantno.

ampak je par tednov vsaj godilo mojemu egtt: linigracijski uradni osebi

na llix'ju sem namreč pod nos potnolil lična papirja. na katerih sta Na-

tional llndou'ment [or the Arts in Kongresna knjižnicazagotavljala. da

sem 'IeIo spostovana oseba s področjakulturnega menedzmenta". 0d-

\ecnili vprasani ni bilo. sprejem je bil na robu salutiranja. beseda je ime-

la paiadoksno. toda podobno kakor v islamu - svojo močno veljavo.
\'eni celo. kako je prišlodo visokostne klasifikacije - pripravil sem kon-

L't'l un nastop kontraliasista Marka Dresserja. glasbeni odsek iz Kongre-
\lll' knjiznice pa mu je nekaj mesecev pred mojim prihodom organiziral
avtorski večer in podelil status "American conijmser". To so sanje vsake-

ga "jazzovski-ga" glasbenika; med živimi uzivata to prestolno priznanje
`auto se .-\nthonv Braxton in John Zorn. Od mrtvih so v skupini Louis

.'\I nistrong. Duke Ellington in Charles Mingus. Ni kaj. izbrana druzba -

cti lšastard. dva Juda in trije Crnci. 'That's jazz. baby!"

Zdaj pa pustimo ego. reč je tnarveč precej kompleksnejm. sirše nara-

ve 7. "ameriškim skladateljem" Markom Dresserjem se kaki dve leti po

podelitivi kongresne časti najdeva ob pol šestih zjutraj na zagrebškem
letalisču Pleso. Spoštovaniperiortner Andrej Morovič - te dni zastopa
AKC Metelkova mesto in državo Slovenijo na 15. bienalu sodobne umet-

mostu v Sao Paulu - kot šoier Dresserjeve glasbene skupine zaspi v kom-

biju. [)o pol treh je dezural v klubu Gromka. potem je šel brez omaho-

tanja na pot. Sani \' kotu pazim na Dresserjev kontrabas. napol spim še
sam. saj sta bila kinotečni koncert in grotnko druzabljenje z glasbeniki
tiaporna tudi zame. nič tnani utrujeni "ameriski skladatelj" pa skače od

'xlllt'ľltldo silterja in moleduje: "Sem glasbenik Mark Dresser. sent sredi

napo/ne turneje; bi bili tako prijazni in uzeli moj kontrabas Ita let do

tnuiklurta bresplacno
"

Prošnjese vrstijo eno uro. Dresser pod konec

terja samo še popust. Ob sedmih. ko je do poleta se dvajset minut. obu-

pa. Pride k meni. me objame. se zahvali. si skrušen oprta inštrument na

iame In odliajajočporeče:'That's jazz. baby!"

I ». kar' cementa:: *a* .1: m

Ktepki odstotki že tako skioIIinega denarja. zasluži-negana evropsi
turneji. gredo za to. da glasbenik plačujeletalske prevoze svojega o

novnega delovnega orodja, svoje 'osebne prtljage'. Letala je treba m

krat uporabljati iz logističnihvzrokov - glasbeniki nastopajo v več z.-

sedbah. kombinaloriko koncertov pa zapletajo se razdalje med posamit
nimi koncertninii prizorišči.Evropski denar je kljub vsemu deseter

večjiod tistega. ki ga isti glasbenik prejme za nastope v ZDA. Evropsk
turneja kot inštitucijaobstaja zato. da si glasbenik. pa čeprav'amerišl
skladatelj". plačanajemnino brtmklynskega stanovanjca. Tatn mora z

veti. da je lahko na tekočem. Na tekočem je lahko. če ima blizu sebe do

voljšnještevilo podobno kreativnih. ploščepačniso d0\'0||. Ce bi si glas
benik turneje ne organiziral sam. bi se moral odpovedati še desetim od

stotkorn za agencijske storitve. 'That's jazz. baby."

Omenjeni trije glasbeniki. ki imajo zaziva status “American comp:
ser". so v ugledno ustanovo prodrli po zaslugi larrna Appelbauma. (

je bil skromen uslužbenec v Kongresni knjiziiici. pa čepraveden izmt:
štirih ljudi na svetu (dva sta Sveda. dva Američana). ki znajo restavrii.:

ti vse nosilce zvoka. v prostem času je Li kndŽnlCOpripravljal sport'

glasbenih dokumentarcev. delal na neodvisnem. 'community' radiu .

Washingtonu. DC, in organiziral avantjazzovske in impro koticerte. Iv

se je bojeval, da ugleden - in vsekakor uslulen! - status prejme Iliľgfl
junak Anthony Braxton. si je izdelal pravo pravcato promocijsko strat

gijo: Šeluglasbenega odseka je eno leto in pol vsak teden prinesel ji:

eno Braxtonovo ploščo.Začel je s koračnicami in 'standardi' in reč stol

njeval do vse tezjega gradiva. Na koncu je šel izjavil. da je Braxton gen`
in ga priporočilameriškemu Kongresu oziroma 'vrhomemu knjizniča.
ju". Tako je Larry ravnal pri Zornu. tako pri Dresserju tako pedagosk:
je tudi gradil svoje radijske oddaje - od lazje snow` je prehajal k vse te;

ji. Je stopnjeval. zakaj danes ima Larry raka. in njegovi sodel.m:i. sodi

lavke se odevedujejo prostim dnem, da lahko plačujezdravljenjt
"That's jazz. baby!"

Pred nekaj dnevi so v Williamsburg Art & Historical Centru prav bliz-

Dresserjevega stanovanjca v NYC. zaprli razstavo 'l-Zscape irom Alk.:

lraz". S finančno in organizacijsko pomočjoMinistrstva za kulturo in

Generalnega konzulata RS v New Yorku jo je pripravila Jadranka Ljubi
čič. kustosinja Alkatraza. galerije iz osrčjaMetelkove mesta. iz njenng
najvitalnejsega. tudi zgodovinsko precej usodnega dela. Predvsem ona

- srčna. samozavestna umetnostna zgodovinarka je iz Alkatraza pobeg
nila na Vzhodno obalo in vsej strokovni srenji pokazala. kaj je metel-

kovski zagon. Vse je odvisno od ene same osebe. Toda. 'That's jaz;

baby!" Kje so intervjuji z Jadranko Ljubičiče'Jih mar in zato. ker delav

AKC Metelkova mesto:I Kje so javne ocene njenega neumornega delaš

Gustinčičevsko zastavljena vprašmjanaj ptejmejo tale odgovor: Mest

na občina Ljubljana je galeriji Alkatraz za dejavnost v letu 2002 name-

nila 100.000.00 tolarjev. Kot toliko drugim z Metelkove. \'ecini nič. dni

gim sramotno malo. "simbolno". So kulturne reci. ki jih občina. drzava

in okolje morajo podpreti. ker so za večinske sponzorje in populizeiii
neatraktivne - in lahko bi jih podprli. pa jih lirlda namenoma ne. Pte

sernov nagrajenec Vinko (ilobokar je to stanje razumel po petih izreče

nih stavkih. zato ttietelkovski 'Deloniji' 3. aprila poklanja koncert. Ku

stos Aleksander llassin je to razttmel iz mestnega konteksta. zato je Me

telkovo mesto povabil h konceptualni predstavitvi 'lkottograiija metro

pol" v Sao Paulo. 'I`o razumejo llit' Zeit. Los Angeles Tunes. Newstin):

Seattle Times. to razumejo lłllč' World Sen'ice Lonelv l'lnttet. (.'ity (im

tle prestevilni tujci in 'inventar' s scene. Samo 'strukttiram' ni prai
nič jasno. ne sledijo več "kulturneniu razvoju' in še vsi so si podobni

gospa Viktorija. mediji. kapital. univerza. gospe Nelida in Andreja in

listi razgrajač.ki pride v AKL` Metelkova mesto kak petek zvečer tn med

miritvijo hormonov izusti. da je 'od prijatelja slišal. kako je to ja pro

stor. v katerem lahko počnes.kar ti zahoče; itil na zur šponaspa to'

l'a to. pa je to se jazza' I
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Sao Paulo - Ikonografije metropol

Ublažiti posledice urbane drame!
V brazilskem Sao Paulu bodo jutri odprli bienale sodobne umetnosti, na katerem sodelujejo tudi slovenski umetniki

s projektom Metelkova mesto - Kako se umetnost v metropola/i odziva na kulturne in socialne spremembe?
Bienalc sodobne umetnosti, ki ga bodo v soboto odprli v tretjem največjemmestu sveta

Sao Paulu v Braziliji,je največjite vrste. Ustanovili so ga pred dobrimi petdesetimi leti, da

bi duh benešlregaumetniškegaSveta prenesli na drugi konec sveta. Tokratna, 25. izdaja bi-

enala z naslovom lkonogral'rje metropol na 30 tisoč kvadratnih metrih predstavlja 190

umetnikov iz sedemdesetih držav sveta,.projekt paje razdeljen na pet delov: ll nrelropol.
nacionalne prezentacije, brazilska umetgíèsupredstavitevznamenitih in spletna umetnost.

Kustos bienalaje Brazilec Alfonzo Hug;poŽroduŠvicar,kije sodeloval z brazilskim kusto-

som Agnaldom Fariasom in številnimi nacionalnimi selektorji.

Slovenija sodeluje na bienalu

v okviru nacionalnih paviljonov
- kustos Aleksander Bassin. di-

rektor Mestne galerije Ljublja-
na. predstavlja projekt Metel-

kova mesto. pri katerem sode-

luje 30 mladih ustvarjalcev (v
Sao Paulojih je prispelo pet. saj
so morali postaviti speciñčni
»paviljon-J. ki delujejo na

»okupiranemmestnem zemlji-
šču« Ljubljane. na Metelkovi.

(Prav v času. ko to poročamo,je
Metelkovo obiskala tržna ko-

misija ...) Bassinu je uspelo
motivirati raznolike in samo-

svoje ustvarjalce: skupaj so

ustvarili jasno izdelan koncept
in končno obliko postavitve
(idejo o »križni« predstavitvi

sta prispevala kipar in fotograf
Robert Ograjenšekter kipar
Boštjan>«l)_r_.üaovec)_..Vsebina
koncepta `imjjčjbilá`jaSna.niso

pa vedel'klzkákoanajenakovre-
dno predšt'avljoraznOliko ume-

tniško produkcijo Metelkove.
pri čemer naj bi izsto'palalikov-

na dejavnost, ključnadimenzija
bienala. »Zagatosmo rešili s

postavitvijo velikih fototapet.
ki prekrivajo notranje stene

križišča.«je povedal Bassin. »V

notranjosti je mogočeslediti

iluziji Metelkove mesta. zunaj
pa so v štirih(intimnejših)pro-
storih predstavljeni umetniki s

svojimi deli in zgodovina zased-

be ter življenjaMetelkove na

fotografijah; poseben prostorje

informacijska soba. Pripravili
smo tudi katalog -- zvezane ra-

zglednice. na vsaki od njih pa je
predstavljen ustvarjalec ali sku-

pina posameznikov (od likovni-

kov. strip..rjev do Teatra

Gromki in skupine liandikepi-
ranih YHD). Uvodno besedilo

je prispeval BratkoBilínč.«
Ullčna umetnost

"

Alfonzo Ilttg. glavni kustos

bienala. je v pogovoru za Delo

(intervju z njim bomo objavili
na eni od prihodnjih kulturnih

strani) poudaril. daje slovenski

projekt med najbolj kvalitetni-

mi. zanimivimi in vsebinsko bo-

gatimi predvsem zato, ker gre
za predstavitev t. i. ulične ume-

3%.
left Koons. amedškl zvezdnik me |

-; Ha.
ovek, kl je slab okus utemeljil kot umetniški do-

t.. *gm/s. .

godek In je pravi mojster za škandale. se predstavlja tudl na letošnjembienalu v Sao Paulu.

tnosti. ki po Hugovem mnenju
predstavlja enega od ključnih
segmentov sodobnih metropol.
Na bienalu kot kustosinja sode-

luje tudi Zdenka Badovinac. di-

rektorica Moderne. galerije.
Ljubljana. saj so jo Avstrijćitiąš'i
brali za komisarko njihovdšitľ
paviljona. V sekciji spletne
umetnosti. ki jo je sclekcioniral
Nemec Rudolf Fricling. pa se

predstavljata tudi slovenski
ustvar'alki Marina Gt'Zit'ti'ćlljtt
Aina mtd. - .5;ij

Pri nacionalnih izborih':.:šb';
imeli kustosi proste roke. p'ri iz-
boru umetnikov` so morali le

slediti temi bienala. Tudi kusto-

si metropol (Sao Paulo. Cara-

cas. New York. Johannesburg,
Istanbul. Peking. Tokio.

Sydney. London. Berlin in Mo-

skva)_so imeli d0volj proste ro-

ke.opredeljenoje bilo le število

povabljenih umetnikov - vsaka

metropola je zastopana s po pe-
timi. Posebna. 12. metropola,jc
po Hugovi zamisli mesto utopi-
ja. kjer sodeluje dvanajst avtor-

jev. Bienalc v Sao Paulo privabi
najuglednejšain najpomemb-
nejšaimena aktualne `imetno-

sti; tako so na prejšnjihmanife-

stacijah sodelovali italijanski
futuristi. francoski kubisti.
Brancusi. Klee. Calder. Moore.

popanisti. v 80. letih pa so pri-
vabili Daniela Burena, Marino

Abramovič. predstavnike giba-
nja Fluxus. videoumetnosti idr.

Tokrat se bodo s svojimi deli

predstavili Julio Sarmento. Se-

an Scully. Thomas Ruff. An-

dreas Gursky in .leff Koons.

Bienalcje velika finančna in-

vesticija. vendar jo hitro razvi-

jajočc se in poslom predano
mesto (očitno)zlahka »preba-
vi«. Gre za sedem milijonov
ameriških dolarjev_ če ne upo-

števamo investicij sodelujočih
drlav (ZDA so /a |1tCtl>l.t\llt'\
namenile okoli sto tisot` \lUiJl

jev. Švicaptm tako). lllljltl/.ltl
[na lelezobetonska ltl/.xltH'tLl

stavba arhitekta Ose;an Nie-

meyerja v izmeri šestih nogo
metnih igriščje zgrajena \ nio

tlernistični maniri lll )e sama po
sebi zanimiva. saj ne gre IJ kla~

siČno _»ht:|(tkocko«. Allonlo

Hug bo notranjost [Liptllllll l

deli 70 umetnikov. ki prihajajo
z vseh kontinentov. kar je poleg
osrednje teme bistvena usmeri-

tev bienala - privabiti tudi vse

bolj zanimivo in kvalitetno pro-

dukcijo umetnikov Južne A me

rike. Afrike in Azije. Prav ta

umetnost bo bistveno zama-

movala tokratni bienale. ki ga
še postavljajo in o njem oziro-

ma razstavi še ne moremo pisa-
.-

Če verjamemo kustosovi vi-

ziji. naj bi razstava odpirala
vprašanja.kot so: kakšne

ustvarjalne sile metropole
spodbujajo in v kolikšni meri

jih zatirajo. kako se umetnost v

metropolah odziva na drama-

tične kulturne in socialne spre-

membe. ali se kriteriji vredno-

tenja umetnosti. kakršni veljajo
na Zahodu. primerni tudi za

vrednotenje »ne/.aliodneu

umetnosti. kako globalna ume-

tnost sprejema klic /atlnjega
beneškegabienala arhitekture

s sporočilom»manj estetike,
več etike« Naloga umetnosti

danes je. vsaj po lllugovem pre-

pričanju.da ublaži posledice ur-

bane drame in oblikuje nehie-

rarhiČni prostor. To je izziv. ki

ga bienale v Sao Paulu ponuja
umetnikom. kuratorjem Ill hie-

nalom sodobne umetnosti po
vsem svetu.

Jelka ŠutejAdamič

Pisatelj Andrej Morović in likovni umetnik Goran Medjugorar
bosta na dan otvoritve, 23. marca., v slovenskem pa viljonu
pripravila peifonnans, na katerem bosta premožnejšinr

_

obiskovalcem prodajala delnice Metelkove V neposredni
bližini projekta Metelkova mestoje namreč brazilski umetnik

Rubens Mana (znan po urbanih lntervcncilah s socialno nota)
naredil prltlijektVrata, kjer bo prost vstop za vse, ki težko

odštejejoenar za dokaj visoko vsto nina ([0 rta/ov, kar je
okoli tisot!r tolar ev). Ti bodo povab jeni, da v pol minute
narišejoumetni ko delo, izbrane »risbe«

[za
bodo odkupiti.

Morovičjeprepričano pozitivnem učine sodelovanju na

bienalu, ker meni, da je ta nastop edini možen nat'in

političnegaboja., da se Metelkova po osnrllr letih borbi' ohrani.



Metropole zaznamuj ejo umetnost
Kustos Alfons Hug seje na večer otvoritve saopaulskega bienala (23. marca)

Naslov Bienale kaosa. s ka-

terim je bila opremljena obse-

žna časopisnapredstavitev bie-

nala v osrednjem saopaulskem
dnevniku. je zelo primerna
označitev tokratne likovne

manifestacije. ki jo je prvič
konceptualno zamejil in vodil

tujec. po državljanstvuBrazi-

lec Alfons Hug. a po rodu Švi-
car. Kaotična je namreč posta-
vitev bienalne razstave. kaos

pa je tudi ena od bistvenih se-

stavin sodobnih metropol. ki

so osrednja tema 25. bienala.

Hug sicer poudarja. da je na-

menoma pomešalnacionalne

prezentacije s preostalimi deli

bienala (torej predstavitve po-
sameznih metropol. spletna
umetnost, afriška videoume-

tnost in predstavitev brazilske

umetnosti), da je rdeča nit me-

e-poštakultura@delo.si kultura
Sao Paulo - bienale sodobne likovne umetnosti

samozadovoljno sprehodi! po razstavišču,kot da mu je vse jasno
Največjalik0vna manifestacija na latinskoameriškem kontinentu je zdaj odprta skoraj te-

den dni. 25. bienale sodobne lik0vne umetnosti, ki so ga postavili po štirih letih premora
(tudi zaradi trenj med brazilsko umetniško elito), so ustanovili pred dobrimi petdesetimi
leti. Tokrat je glavni kustos Alfons Hug na bienale z naslovom Ikonograñjemetropol po-
vabil 190 umetnikov iz sedemdesetih držav sveta, projekt pa je razdeljen na pet delov: 11

metropol z dvanajsto, »utopično«metropolo, nacionalne prezentacije, brazilska ume-

tnost, predstavitev znamenitih, afriška videoumetnost in spletna umetnost.

stnega vrveža sveta premešana
in s tem enovitejša.Razstava je
zavoljo obširnosti tezko pre-

gledna. en dan je za ogled
odločno premalo. A mar ni

megalomanstvo značilnost ve-

čine sodobnih bienalov. ki so v

zadnjih desetletjih »pognali«
po Svetu? Mimogrede, ugleden
ruski kustos Victor Misiano

nam je v Sao Paulu povedal. da

pn'pravlja še en nov bienale - v

Moskvi.
V treh nadstropjih impozan-

tne železobetonske razstavne

stavbe arhitekta Oscarja Nie-

meyerja prevladujejo fotogra-
fije kot eno od očitno najpri-
mernejšihorodij za umetniški

prikaz življenjametropol. Ta-

koje Berlin.kigajeselekcioni-
ral Hug, med zanimivejšimi
metropolami. izbral pa je dela

Kntharine Grosse.Franka Thi-

ela, Michaela Weselyja. Olafa

Metzela in Franza Ackerman-

na. Tudi Moskva je predsta-
vljena z rcalistićnimi fotografi-
jami Borisa Mikhailova. spre-

mlja pa jih namerno kičasta in-

stalacija, izdelana iz kartona

na mestu samem, Vinogradova
in Dubossarskega, ter dela

Anatolija Osmolovskega. Va-

lerija Košliakova ter Dmitrija
Gutova. New York med dru-

gim predstavlja umetnica Shi-

rin Neshat in tudi druge metro-

pole so med petorico avtorjev,
kolikor so jih lahko izbrali.
uvrstili vsaj eno ali več zvez-

dniških imen. Učinkovita in

(namenoma'?) postavljena na

pediestal je tudi sekcija naju-
glednejšihimen bienala. go-
stov. ki bienalu dodajajo noto

vrhunskega. To so Andreas

Gursky. Jeff Koons. Sean Scul-

ly. Thomas Ruff. Vanessa Bee-

croft. če naštejemosamo naj-
pomembnejšaimena. Vsak se

predstavlja z več deli v poseb-
nih prostorih. ki so siv velikem
razstavišču tudi edini prislužili
umetno hlajenje. Hierarhija in

poudarjena ekskluzivnost je
got0vo ena od značilnosti sao-

paulskega bienala, ki sicer po-

udarja odprtost proti t. i. deže-

lam tretjega sveta, vendar jo z

nekaten'mi posegi, postavitva-
mi. izključevanjiin pretiranimi
izpostavljanji hkrati ruši.

ka,ki si ga lasti Kitajska. Taj-
vana Kitajska ne priznava kot

drkve. ampak si ga lasti. Torej
je lahko sodeloval samo kot
umetnik Muzeja sodobne
umetnosti iz Taipeija (tajvan-
ske prestolnice). Prepovedali
so mu tudi razdeljevanje pro
pagandnih letakov. vezanih na

njeg0vo predstavitev. Na

ogled je namreč postavil črno-
bele fotografije velikih forma-

t0v. ki predstavljajo uklenjene
pare duševnih bolnikov. Ume- i

tnik je napisal ogorčenopismo l

glavnemu kustosu. Nekaj ume-

tnikov se je z njim solidarizira- i
lo. med njimi tudi predstavniki
avstrijskega nacionalnega pa-

viljona (kLLstosinja Zdenka

Badovinac). Avstrijski projekt
(imaginarnega) umetnika Ge-

orga P. Thomanna z dolgim
naslovom Yes. Sir, I can ner-

work il out. Sir!/SmelLt like te-

am-spirit. Sirl/We are the Wor-

ld, we are the Children. Sirl/ in

podnaslovom Welcome to a

World of Contra:: je konceptu-
alno zelo domišljen.poln hu-

morja in ironijc na račun so-
dobne hipokritske in potrošni-
ške družbe.

Duhovitih element0v je bilo

sicer malo: umetniki so zelo

kritično obravnavali brezdu-

šnost metropol in to predstavi-
li s precejšnjomero sarkazma
in brezizhodnosti. Nizozemci
so zgradili železnokonstrukci-
jo s skupnimi ležišči zgoraj in_

.

. pripomočkiza fitnes.ki so bih
'

u pričvrščenispodaj. Aleksan-

Polltlčnl škandal

Tako bo verjetno ostal v sla-

bem spominu tudi škandal. ki

ima političnekorenine. Taj-
vanski umetnik Chien-Chi

Chang. ki fotografira resnične

ljudi iz socialno odrinjenih
okolij. je bil političnodiskredi-

tiran. Hug ga je namreč pova-
bil na bienale kot umetnika iz

Tajvana. v Sao Paulu pa je
izvedel. da ne more sodelovati

kot predstavnik Tajvana. oto-
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(ustvarjalno energijo Metelkove). Trudili so se. da je izstopala likovna dejavnost, kljub vsemu ključnadimenzija bienala.

.

Foto Borut Ognjeniok

Metelkova mesto - Bassinu je uspelo motivirati raznolike in samosvoje ustvan'alce, skupaj so prišlidojasno lzdelanega koncepta.

do končne oblike postavitve: stene v -križni- postavitvi. s katero so pridobili hodnik (samo -mesto-) in štiri zunanje prostore

Pogovor s kustosom metropole Tokio Fumiom Nanjem
Kakšen je bil vaš koncept

izbora japonskih umetnikov,
ki se predstavljajo v okvim

razstave ikonografija metro-
ol?
Večina izbranih avtorjev

uporablja elemente tradicio-

nalne japonske kulture, torej v

svoje delo vključujejopodobe.
ki jih prepoznavajo lokalni,
»navadni« ljudje. Umetniki

predstavljajo retroživljenje
Tokia. Le Mariko Mori je izje-
ma. saj je veliko bolj znana.

svetovljanska in ni usmerjena
samo na Tokio, ampak pred-
stavlja izkušnjoveč svetovnih

metropol.
Kako' vpliva Tokio kot me-

tropola na umetnike, ki v

njem ustvarjajo?
Tokio je veliko in moderno

azijsko mesto. a vsebuje veliko

elementov zahodnih velemest.

Diha tudi življenjetradicije. ki
se skriva za lasadami. in prav
ta način/Življenjaza stenami

stan0vanj so raziskovali pred-
stavljeni umetniki. Tujci, ki v

Tokiu nc ostanejo dolgo časa.
lega življenjane spoznajo.
Ljudje namreč še vedno živijo
precej tradicionalno in imajo

svet natančno določenih vre-

dnot, umetniki pa jih odkn'vajo
in znova predstavljajo tradici-

jo, ki se je umaknila moderni-

zaciji. Vsi ti umetniki imajo
enako ali podobno stališče ali

odnos do modernizma, razvo-

ja. urbanizacije: tega ne zani-

kajo, ampak se osredotočajo
na njegove različne vplive na

življenjemesta.
v

Kakšna je bila vaša vloga
kustosa projekta?

Bil sem koordinator. alibo-

lje. prevajalec umetniških del.

Umetniki imajo zasebno indi-

vidualno vizijo in včasih potre-
bujejo le »pomoč«pri predsta-
vitvi vizije -torej rahel prevod
za tujce. gledalce. ki jim je do-

mača le njihova kultura in ele-

mentov drugih kultur ne po-

znajo. Kot kustos sem v tem

primeru pomagal predvsem
gledalcem. Njihovega dela ni-

sem nldziral. saj je šlo tudi za

razstavo v galerijskem prosto-
ru. Če gre za postavitev razsta-

ve na mestu samem. se v večji
meri vključimkot tretji opazo-
valec. kot objektiven gledalec
in takrat tudi bolj uveljavljam
sv0je mnenje.

Kako pomembno je za ja-
ponske umetnike, da se pred-
stavljajo v Sao Paulu?

Zelo pomembno je in za

umetnike opogumljajoče.Trg
za sodobno umetnost na Ja-

ponskem je majhen in nera-

zvit. čepravnekateri mislijo.
da je rastel vzporedno s hitro

razvijajočoin modemizirajočo
se japonsko družbo. Vendar ni

tako. Sodobna umetnost pri
nas ni popularna. zato veliko

umetnikov. ki se ukvarjajo s

sodobno umetnostjo. težko

preživi.Bienali. kotje saopaul-
ski. nam pomenijo veliko pri-
ložnost. da lahko umetniki

predstavijo svoja dela. jih soo-

čijoz drugimi in tako vsaj del-

no osmislijo svoje delo in so

motivirani za nadaljevanje.
Sodelujete tudi na bienalu v

Sydneyju?
Ne. letos ne` kerje precej lo- .

kalno omejen. Prejšnjibienali

so bili veliko širši in so sc na

njih predstavljali umetniki z

vsega sveta.

Kaj pa na Dokumenti v

Kasslu?

Ne vem. ali je na Dokumen-

to sploh povabljen kak japon-

ski umetnik. Dokumenta je
prevečevropocentrističnain

poleg evropskih predstavlja le

še severnoameriške »zvezde«.

Morda bo letošnjakasselska

manifestacija tudi bolj afriško
obarvana, azijske države pa

gotovo ne bodo navzoče v toli-

kšni `meri.kot bi- glede na ka-

kovost - lahko bile. Japonski
umetniki redno sodelujejo na

korejskem bienalu. ki je najpo-
membnejšiazijski bienale so-

dobne umetnosti. Za nasje po-
membno umetniško prizorišče
tudi beneški bienale.

Lanski beneški bienale seje
v nekoliko večjimeri posvetil
tudi azijski ustvarjalnosti

Ne. švicarski kustos Szee-

mann je predstavil predvsem
popularne umetnike. tista ime-

na. ki jih nosijo »stariznanci«.
na primer avtorji. katerih dela

visijo v švicarskem veleposla-
ništvu na Kitajskem Za nas

to niso novi umetniki. Zadnji.
ki je enakovredno in strokov-

no upoštevaltudi na azijske
umetnike.je bil leta 1993 Boni-

to Oliva. Danes je to pozablje-
10._
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železne kontejnerje Poetič-
na je bila instalacija vodnjaka
željaPortugalca Joaa Tabarre,
ki ga je bilo mogočegledati od

spodaj navzgor in prisluhniti
padanju kovancev. Umetniki
so se »igrali«z intimo stano-

vanj. običajnozakrito očem
mestnih sprehajalcev. nogo-
metu in drugim športnimak-

tivnostim, ki so sestavni del

metropol, novim možnim pro-
storom.

Tudi del 5 socialno noto je
bilo precej, med njimi pa je
prav gotovo izstopa] slovenski

projekt Metelkova mesto, ki

ga je vodil kustos Aleksander
Bassin. Akcija. ki sta jo na ve-

čer otvoritve izvedla pisatelj
Andrej Morovič in likovni
umetnik Goran Medjugorac.
je bila tispeš'na.Prodali so vse

delnice. Gneča pri nakupu
»delnic« kulturnega centra

Metelkova mesto je bila nepo-
pisna. Tudi tisti manj premožni
obiskovalci. ki so koščka Me-

telkove niso mogli privoščiti.
so prišlina svoj račun in so ra-

de volje narisali risbo. ki so jo
metelkovci potem obesili na

stene, oblečene s fototapeto
prizoriščaMetelkove.

Tudi nekaten' drugi umetni-

ki so pripravili otvoritvene ak-

cije. med njimi je bil nedeljski
performans Vanesse Beecrolt

med najbolj odmevnimi in me-

dijsko ra2vpitimi. Umetnica

namreč fotograñravelike sku-

pine skrbno razvrščenih golih
žensk.kis ponavljanjem posta-

nejo netelesna. anemična in

pridobijo podobo predmetov.
ne živih bitij. Na sobotni otvo-

ritvi za vabljene goste bienala

se je anpenski umetnik Azat

Sargsyan ulegel na tla pred
vhodna vrata. da so vstopali
mimo in tudi čez njega. Oble-

čen je bil v črno. na zgornjem
delu telesa pa je z velikimi čr-

kami pisalo Welcome. Udaren

je bil tudi performans razbija-
nja po avtomobilu. ki se je

sprevrgel v glasno navijanje in

navdušenje.dokler ga niso do-

tolkli. Glasno udarjanje po ko-

vini je zlahka ponujan tudi

drugačne.manj prijetne asoci-

acije.
Jelka ŠutejA damič
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Pise Miha Zadnikar

Mala Šola za velike
Če nas - po naravi sicer tako zelo razslolen - untergrunt učl česa sku ne 3 t

'

estetlke kot prednostnega vldlka v kulturno-umetnlčkem snovanju In ľecegpélšlo
em le to dmzen gnev do nekakšne

d tod nesporazum. po katerem "scena' prezira "elito". Ce jo Že

prezira. potem s tetn tneri na njeno lagodno. apolitlčnopozicijo.
"Elita' živi izključnood estetike'. proizvaja jo. vpenja v kritiko in

dokumentira: Od umetniškegavtisa do češčenjazvezd je samo korak,
kakor je. z druge strani. od navidez skromne političnegesto polaganja
venca v spomin na padle za svobodo v Palestini do političneletargije v

strankarskem vsakdanu sto svetlobnih let. Pn'seganje na 'zgolj' estetiko

je od spodaj in z leve videti predvsem kot izgovor za manko zavesti. srč-

nosti, širine. humanosti in poguma. Ni treba biti teoretsko podkovan. da

uvidiš. kako se skoz razširjeneestetske učinke plodijo nacionalni kon-

cept. inštitucija.akademskost, aroganca, depresija in odmaknjene.

zaprte. klanovske družbe. Airoameriški freejazz. vzemimo. je že na u-

četku šestdesetihugotovil. da se mora konstituiran kot etična druščina.

če hoče presečiujetost v estetiko. Samo skoz etiko je produkt lahko tudi

estetski, samo kot tak sprozi tudi jasne. prepoznavne. transparentno.

javne rezultate. Vsaka subkultura in tudi vsakršna "zares" kttlturna pre-

tenzija mora najprej postaviti in do konca upoštevatisvojo etiko. če se

hoče odmakniti z lepljivih tal. na katerih estetizirani subjekti na veliko

tacajo v blatu, kjer navsezadnje ne reflektirajo več niti samih sebe: Knut

Hamsun je lahko še tako odličen pisatelj. a je bil podpot nik navijev. zato

njegova beseda naposled ne velja prav nič; lokalni osebi. ki je obenem

kritik. dekan akademije. ustvarjalec in še predsednik dveh mednarod-

nilt forumov. ne moremo več verjeti ničesar: kar postori, tisto je tlocela

brez vrednosti. Kulturna osebnost hočeš-nočeš mora (losezati neko pa-

radoksno skromnost, skoz katero šele lahko zaveje njena etična,'suPer-
kulturna" veličina. v vsej vehemenci tako osvobojenega gibanja pa se

prepoznava tudi estetika; ta nikakor ni 'prva', zveliüvna.pomembna.
vrsokostna. ampak je kratko malo sopotna z ustvarjalno dinamiko -

skoznjo jo je potem 'tudi opaziti". Na kulturnem področjumoia biu' ze

spočetkavse normalizirano, razprto in dosegljiva: Kustos alternativne

galerije ti za periormanso rade volje brezplačnoposodi dva profilna ret'-

lektorja. pa čepravje v momentu prošnjesredi dela. saj se globoko zave-

da. da je tudi to avtohton del njegovega poslanstva. Moment solidarno-

sti. občutek za tovarištvo in zavezništvo naj bo globoko zapisan v kultu-

ro slehernega okolja. in tega ne more podreti noben 'družbenopolitičen
sistem'. nikakršna razlika med kapitalizmom in socializmom jim ne

sme do živega.Čudimo se torej. kako je mogoče.da se tukajšnjadržav-

na tvorba historično sklicuje na kulturno substanco. v resnici pa je stop-

nja kulturnosti med njenim prebivalstvom zmerom odvisna od trenut-

nega političnegaozračja. in to tistega v okorelem. uradniškem smislu.

Če že. potem je ta nacionalna drzava zrasla na estetiki teh ali onih umet-

nostnih praks. zlasti jezikomo pogojenega teatra in literature. nikakor

pa ne na kulturi. Razen na tisti kmetski in delavski. ki pa ju bo zdaj-zdaj

do konca poZrla Ev-mAmerika.

Kakor v soboto zjutraj na cesti brez pomisleka poberem okajeno najst-

nieo in ji pomagam do prvega taksija. da se zdeva domov. tako tudi od

upravnika Križank terjam. da za skupno dobro nudi avditon'j \sem pro-

motorjem brezpogojno. Dolder v vsakdanjem življenjune dosežem ek-

vivalence teh in takšnih dveh etičnih nujnosti. do tedaj ne morem govo-

riti niti 0 javnosti niti 0 kulturi. Z drugimi besedami:Kakordolgobo.re

citno. političnaaktivacija. ki se upira Natu. -izmom. iobrpamali tako

imenovanemu boju proti terorizmu. rezervirana za usu segment kultu;
re, ki mu estetika ne pomeni kaj več kor nusprodukt. do tedaj nI prav nu.

etično, če govorimo o kakršnem koli skupnem kulturnemprostorái.
Imamo pačbolj ali manj odgovorno subkultura.ki te zaiIII0_Z"-1Č'"P-
si je na plečanadela neki "preveč"- vso solidarnost..Ellktlln:mesti:1

množico državnih'kulturnih' služb. v katerihne gre za nit dfllgflža_J.

kor prekladanje cstetskih paraíerlmlii
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Verjetno je Globokarje-
vo gostovanje na Metel-

kovi, ki je v ponedeljek
sledilo ustoličenjuza živ-

ljenjsko delo v Cankarje-
vem domu vzeti tudi kot

srečanjesorodnih, obrob-

nih duš. Saj performans
Moje telo je postalo po-
zavna, ki sta ga priredite-
ljici, Defonija iz Gromke in

Elza iz Menze oglasevali s

podnaslovi "Vinko Globo-

kar za AKC Metelkova
mesto

"

ali "otvoritev aka-

demije za glasbo v kasar-
ni" izpolnjuje Globokarje-
vo "nekajletno željo."Ge-
sta podpore vedno nego-
tovemu položajuMetelko-
ve pa je bila navsezadnje
priložnost. da se nekon-
formistični ustvarjalec
izogne kaj sterilnim in ve-

liko krajanom a priori zo-

prnim kulturnim prizoriš-
čem in prvič predstavi
malce drugačnipubliki,
olepšani z brlekom ali
dvema in si, če smo prav
slišali,da tudi duška. Če
je Metelkova še bolj od-

pela že itak dodobra raz-

rahljani Globokarjev kra-

vatlc, je Globokar tudi za

dovolj občutno spoznanje
poakademil Metelkovo -

nastop se je začel ob uri,
med njim so zapahnili
vrata Menze, da so jim
kleli vse po spisku, v dvo-
rani je veljala prohibicija
na mobitele in kajenje,
Šank je bil zaprt... - in
očaral. Čepravso dobr-
šen del njegovega, z ilu-
strativno besedo sprem-
ljenega, značilno grotesk-
nega, burlesknega, prav
proti akademskemu pato-
su uperjenega, čisto mi-

mogrede izvedbeno vr-

hunskega nastopa, za ka-

terega se včasih zdi, da
se napaja v slovenski ali

vsesplošnizagovednosti,
sestavljale skladbe, ki jih
izvaja že dolgo vrsto let.
Smo li na sledi večni
umetnosti?

Jezdl: Jaša Kramaršič Kacin
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