
2003



2003

Hanonina Ksenija: Celica na Metelkovi. Mladina, Ljubljana, 12.5.2003.

Pirc Vanja: Desant na Metelkovo. Mladina, Ljubljana, 8.9.2003.

Vuković Adela: Na križišču subkulture. Finance, Ljubljana, 11.9.2003.

Šutej Adamič Jelka: Mestna Četrt urejenega kaosa. Delo, Ljubljana, 13.9.2003.

Simoneti Maja: Po 10 letih Metelkova za vsakogar. www.traiekt.org, 15.9.2003



turizem

Delica na Metelkovi
»Igopričakovani prvi pravi mladinski hotel v Sloveniji

1

senja Hahonina.

zí 4

Roza stranišče za žensk

V bivše legendarne zapore na Me-
elkovi smo 'začelikukati Že lani. Pri-

:akovali smo namreč.da se bo novi

tostel odprl še pred začetkom sezo-

10. A človek predvideva. gradbišče
m deluje v nekem svojem. samo

'le'lTlll razumljivem delovnem rit-
.'lltl. Nazadnje so se po Slovenije celo

razširili reklamni prospekti 2 "noči-
,'('l' že od 2.500 sit". pred vrati pa se je
ravno v času našegaobiska prikazal
radovedni turist. ki je hotel prespali
v. kakor piše na letaku. "prostorih
DI'USIOSH z Itaudihont mladosti". A

' osmi."

tako kot mi je videl le prazne sobice

in gručicodelavcev, ki so se trudili z

nameščanjemluči.
Po besedah investitorjev - Mestne

občine Ljubljana (MOL) in Študent-
ske organizacije Univerze v Ljublja-
ni (ŠOU)- naj bi se otvoritev Celice.
tako se imenuje hostel. zgodila ko-

nec maja. Za zamudo. kot je s oročil
Tomaž Štefe.v. d. direktorja ouho-

stel. sta bila kriva "deževnopoletje ter

dolga in snežna zima". "Poleg tega

gre za adaptacija starih austro-ogr-
skih zapomu izleta 1882 in ne za no-

*mmm-m1. v:.an

vo dn'o." 'e dodal. sedanjih podatkih bo.povprečnačl;(rct)zbo]Cellicale začeladelovati. bo cena za prenočitevz _mjtrkompred-

mladinski hotel upravlja] neprofitni vidoma 18 evrov. Najnižjacena bo
zavod Šouhostel,ki ga je ustanovil okrog 10 evrov. Hostel bo zagotavljal
ŠOU.Za financiranje gradnje hotela popuste za vse študente,za vse mlaj-

Hostel naj bi bil pravi umetniškiin kulturni
center, saj so k oblikovanju njegove pu. Vrta;
povabili vec kot 80 domacih tn tuph um [nl-

kov.

ie ŠOUprispeval 100 milijonov tolar- še od 26 let in za organizirane skupi-

jev. MOLpa 146 milijonov sit. Uradni ne. Prihodki najbi se uporabljali 7.43
cenik bo znan Šepred otvoritvijo. Po kritje stroškovin tzdatkov (redno In
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honorarno zaposleni delavci. čišče-
nje hostla in pranje, tekočevzdrževa-
nje, trženjeitd.). Presežekprihodkov
pa se bo odvajal za razvoj dejavnosti
- za razvoj in promocijo mladinskega
turizma v Sloveniji in za kulturno

dejavnost mladinskega hotela. Sled-

nja obljublja veliko. saj so v pritličju
hotela, ki bo deloval vse leto. galerija.
prostor za delavnice in manjšaknjiž-

nica. Kustosa v galeriji bo predlagalo
društvoSestava, ki si že vse od leta
1993 prizadeva za preobrazbo zapo-

ra v umetniški in kulturni center in
je doslej v proces povabilo več kot 80
domačih in tujih umetnikov. Ali jim

je to res uspelo, se še ne ve - umetniš-
ki objekti še niso dokončani.Na pri-
mer klet, kjer sta nekdanja samica in
freska Ples mladosti, bo urejena šele
naslednje leto. Za zdaj v prvem nad-

stropju vaše oko razveseli slika ru-

skega umetnika Maksima lsaajeva,
ki je v Slovenijo prišelleta 1998. "Ker

akrilna barva prevec` zapira steno, sta

r'r'sbo dodatno izpmsknla. tako da

sex
i: \.

Pečica za kruh

tudi stena lažjezadíha."je pojasnil
eden od arhitektov Celice Janko Ro-
žič. Večjidel sobe oziroma celice, ki
ima tako kot druge sobe v 1. nad-
stropju kovinska originalna vrata -

rešetke,je torej prekrit z modro fre-

50

sko. Sicer je pred leti, v tedaj že

nekdanjih mporih gostovala in ži-

vela še ena ruska umetnica, ki jena
vprašanje,kako se počutiv preure-

jeni celici, odgovorila: "Čudovito,
kot da bi živelo v ikoni."

Drugi tujci so k razvoju umetniš-

kega dela hostla prispevali na (lalja
vo. Profesor arhitekture finskega
rodu Juhani Pallasrnaa. ki sicer

predava v New Yorku, je posredoxv'al
svoj načrt za ureditev ene od celic.

Angleškikipar Antony Gormley je
iz slovenske gline, ki so mu jo po-
slali po pošti,izdelal 16 kipcev, ki

bodo nameščeni v podu pod ste-

klom ene od sob. Obiskovalci pa

naj bi imeli priložnostv delavnici

dopolniti zbirko s svojimi deli.

Skratka, vsaka soba v I. nad-

stropju ima neki umetniški doda-

tek, skupne sanitan'je pa so tako re-

koč zgodovinsko izročilo stavbe.

"Ena celica, imenovana Kotiček

'mir-u. bo namenjena poglobljeni
zbranosn'," je razložil Rožič. V zid-

nih nišah bo predstavljenih pet naj-
večjihreligij sveta: atributi hebrej-
ske, krščanske,islamske, hinduj-
ske in budistične religije. Šestaniša
bo ostala simbolično prazna. Celica

v nasprotju z drugimi ne bo imela

rešetk na vratih in oknih, ta odpr-
tost bo stalna prispodoba za t. i.

prostor prostosti. "V celice v 1. nad-

stropju smo dodali manjšaokna, ki

v prostor povabijo dodatno svetlobo

in gostu umejo pogled v svet, na sta-

rih oknih in umrih celic pa smo pu-
stili rešetkev spomin in opomin, da

vsak lahko premislr' o meji med za-

pr'mnjem in odpiranjem."
Poleg 20 umetniško opremljenih

celic (vseh leŽiŠČ skupaj je 96) v

podstrešnemdelu manj zahtevne

obiskovalce čakajovečposteljne
sobe, apartma in skupna ležišča ali

t. i. dormitory. Prostor s svojimi le-

senimi letvicami spominja na kak-

šno tipičnoblokovsko klet. Tukaj
je tudi precej osvetljena "svetlobni-

ca" za počitek,ki je natančno nad

nekdanjo "temnico" in v kateri je
zaradi preobilice sončne svetlobe

že sedaj, spomladi, tropsko vroče.
Mansardni del je še najmanj obre-

menjen z duhovi iz preteklosti, saj
je bil v celoti nadgrajen. Pritličjese

lahko pohvali s sobo za ljudi na in-

validskih vozičkih,njim je prilago-
jeno tudi stopniščepred vhodom.

Vzhodni del, desno od vhoda. bo

zavzemala orientalska kavarna z

nizkimi sedeži. Zahodno, levo od

vhoda, bo bar z internetnim kotič-

kom v zahodnjaškemslogu, ki se

bo razširil v poletni vrt. Gostom naj
bi strein tudi v slovenski gostilni,
kjer bodo poleg redno zaposlenih
na recepciji in v gostinstvu delali

tudi študentjeturističnih fakultet

ter dijaki gostinstva in turizma

med opravljanjem prakse. I
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Desant na Metelkova
Pred desetlml leti je civilna družba zasedla nekdanjo vojañnlco na Metelkovi v Ljubljani. zgodllo pa se je pdbllino tablo

Vanja Pirc.
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Bil je 9. september 1993. Na ljub-
ljanski Fakulteti za arhitektttro so se

studentje zbrali na seminarju. na

katerem so razpravljali. kako bi bilo

mogoče zapuščenevojašniceteore-

tićuo preuredili v prostore za dru-

gačne natnene. In ker je tisti čas v

Sloveniji tudi v praksi potekala lak-
sua akcija, sta bila na seminar po-
vabljena arhitekt lra Zorko in loto-

gral Igor Omahen Delorenzo, ki sta

imela z načrtovanjempreurej.mja
ene od (ljillŠČt'tllllslovenskih voja-
snie veliko opravka. Slo je seveda za

projekt Arletelkova. Vlada RS. lastni-
ca zapuščene iu propadajočevoja-
sniee. ki stoji sredi Ljubljane. je se-

verno tretjino Metelkove Ze leta
I*)').2 namenila Mrezi za Metelkovo.
pobudi priblizno .lUtl utnetnikov iu

ptipadnikov najrazličnejšihsubkul
tur. ki nai bi ustvarili "nov kulturni'

ustvarja/tu` t`t'Illt'I' Ljubljane : :um-

utu'uu programom". Skupščiname-

sta Ljubljana je -l. marca PM} Mrezi

za Metelkovo vendarle obljubila, da

ji bo po legalni poti prepustila nek-

danjo vojašnico.A zataknilo se je pri
primopredaji. Kljub dvema podpisa-
nima dogovoroma se ni zgodilo nič.
In pred vrati je bila še ena zima.

Mreza za Metelkova je zato v mčet-

ku septembra javno in ostro napove-
dala. da bo l. oktobra (omenjal se je
tudi datum teden prej) vojašniceza-

sedla zlepa ali zgrda. Torej legalno
ali nelegalno. tako da se bo vanjo
preprosto vselila na črno. Ker je ka-

zalo. da je druga moznost realnejša.
so Mrezi inštrukcijepripravili izku-

Seni skvotet'ji iz Utrechla.

Potem ko sta Zorko iu Omahen

studente seznanila s svojo izkušnjo
z Metelkovo. so imeli tudi ti zanju
zanimivo novico. Nekaj dni pred se-

minarjem so si vojasnieo na Mele

kovi natančno ogledali. izmerili

stavbe. jih fologral'irali. Nenavadno

pa se jim je zdelo. da so na strehi

opazili nekaj delavcev. Delavcevl

Kaj pa so delali? Zorku in Omahnu

ni bilo nič jasno.
Kmalu je Zorko planil na kolo.

Omahen se je na Metelkovo odpeljal
z avtom. Prvi je prispel Zorko. Ob-

zidje je bilo nedotaknjeno. Ko pa je

pogledal v notranjost vojašnice.e

opazil. da je začel nekdo zelo preti-
njeno. naskrivaj. z notranje strani

dvorišča stavbe rusiti. "Jasnoje bilo.

da ni šlo :o gmdhent'sko rušenje.om-

puk so to. do se mitzmčíčim m` sko

de." je takoj ugotovil. zato je pognal
pedala proti K4. kjer je itnela pisar-
no Mreža za Metelkova. in o rušenju
obvestil Mrežine aktiviste. koordina-

torja ljudskega odbora. odgovornega
za izvajanje pritiska. sociologa (lr.

Boruta Brumna. Nino Kozine. ki je

zdaj urednica revije Gloss. in po na-

ših podatkih tudi sociologa Miho

Zadnikarja. ki so ravno pisali pro-

testno pistno. Da bi potrdili informa-

cijo. so telefonirali prijatelju. ki je
vel tam blizu. menda lgorju Zagar-

uu.

ju: ta je okoli Metelkove spreh- u

psa. a rušenjani opazil. Zorko a` i.

Lilo vrnil. se splazil v notranjosl `o

jaSniee in ugotovil. da je imel pr: \

nekdanji jedilniei in sklopu ngd-N

zevale luknje. Metelkovo so [Is-...x

čeli rusiti! Z bagri. in to le SldVlláľl.

severnem delu. ki niso bile SPI'LE

nisko ZJŠČiIL'Ilt'in so bile Italllettrru

Mrezi za Metelkovo. Spomett u

zaščitenihstavb se delavci ttisou'

taknili. tudi stavb. m katere se lt a

krat mnimala policija. ne. Očitn :-

rusitelje tnotila le Mreza za Mele-'o

'0.

Kdaj natančno se je začelo r.- e

nje. ni povsem jasno. vendar st'II'

cisti opazili. da je rttsenje potem-
Ze 5. septembra l')*)3 od OSllll'ľ"|

zjutraj do devete zvečer. Rušentel-e

delavci izvajali s stroji. ki jih je rl::

striralo podjetje POM. d. o. 0.. k*:

rega lastnik je Pavle Omahen. 5.'l'l

človek.ki je imel z mestom LjuiJ..
na sploSno pogodbo o rušenjurtu

,
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bon znan po tem, da je okoli Ljublja-
ne požagalželezna znamenja v obli-

ki rdečih zvezd ob Poti spominov in

tovan'štva.Policija je na kraju "zloči-
na" opazila tudi`mogočnopostavo

mestnega politika Janeza Lesarja.
Zanimivo je, da so želeli kriminalisti

izvedeti, kdo in po čigavemnalogu
je med rušenjemvstopil v vojašnico,
a jim je varnostnik podjetja Dizako,

dela na ministrstvu za informacijsko
tehnologijo. Klic je med študiranjem
prejela tudi stripkorovka Katerina

Mirovič. Obveščenje bil recimo kita-

rist 2227 Božo Jakočevič. Pa Marko

Kovačič,ki se zdaj ukvarja s Plastosi.

Hoteli so, da se na Metelkovi zbere

čim več ljudi, ki bi pokazali nestri-

njanje z rušenjem.Ne samo člani

Mreže za Metelkovo, tudi naključni

.. sv,
`_ .

Delo mestne oblasti: Garaže,10 septembra 1993 zjutraj

ki je v času rušenjavarovalo Metel- mimoidoči. "Nina je šla v K4 in Šku-
kovo, to preprečil.ŠefDizaka Ro- ca, Miha Zadnikar v Kud Franceta

man Grabar je kasneje povedal, da Prešerna,jaz sem poklical na Radio

je bil takšendogovor sklenjen 5 pod- Študentin dobil Zorana Pistotnt'ka

predsednikom mestne vlade Dimi- (zdaj generalnega sekretarja na kul-

trijem Kovačičem. RušenjaMetel- turnem ministrstvu, op. p.), in ta jeo
kove se je torej lotila sama ljubljan- rušenjupovedal po Radiu Študent,"
ska vlada. Šedvaglavna akterjazvla- se obveščanjaspomni Borut Bru-
do je vodil Marjan Vidmar, mestno men. Radio Študentje potem dogaja-
skupščinopa Jože Strgar. nje v živo spremljal še vso noč, prav

_

iz Pistotnikovih ust pa je novico reci-

Akcija! mo izvedel lčo Vidmar (predavatelj 5

Ko se je Zorko po drugem ogledu Filozofske fakultete, ki po novem

vrnil v K4, so začeli iz pisarne kot po službujena ministrstvu za kulturo),
tekočemtraku obveščatiljudi. "Pokli- ki je poslušaljazzovsko oddajo, nato

cali smo vse, ki so bili bolj ali manj pa sedel v avto in se odpeljal na Me-

vpleteni v Mreža za Metelkova,
"

pravi telkovo.
Kozinčeva. Ti so nato poklicali še V Kudu Franceta Prešerna se je
druge. Ena izmed prvih, ki so izvede- ravno tisti večer začel prvi in dobro
li za rušenje,je bila Nataša Zavolov- obiskan festival Forbidden Fruits of

šek,edina zaposlena v Mreži,danes Civil Society. Večina obiskovalcev ni

pa direktorica Exodosa, in z Igorjem bila v Mreži za Metelkovo, a ko se je
Omahnom Delorenzom se je nato novica o rušenjurazširila po Kudu,

odpeljala na Dolenjsko po predsed- niso omahovali. "Ordinirati se je za-

nika Mreže Marka Hrena, ki danes čelovKudu, toje bil epicenterdogaja-

deseta obletnica

nja," se spomni Monika Skaberne

iz FV. Zakaj? Zato ker se je v Kudu

izoblikovala zamisel, da bi Metelko-

vo zasedli kar takoj in ne šele l. ok-

tobra. V Kudu je bil takrat tudi An-

drej Morovič, ki je ravno pripotoval
iz Berlina. "Ideja je padla spontano.
zbirati smo začeli denar, kupili sveče
in wc papir in okoli desetih zvečer

smo se zbrali pri Avtošoli na Metelka

Zid upora in kreativnosti

vi.
" Šeprej je sprevod pobral zainte-

resirane v Škucuin K4. V Škucujih
je pričakalfotograf in gostilničar
lgor Andjelič."Zaprli smo Škuc t'n

prosili ljudi, naj jih gre čim več z

nami. Takrat se je ravno odpiral K4.

tudi od tam je prišlonekaj ljudi. Po-

vsem smo spraznili Škučevoskladiš-
Če in odnesli hrano in pijačos seboj.
To so bili čipsi,sokovi in pivo, čeprav
je obstaja! neki dogovor, da se alko-

holne pijačene bodo pile." Nikolaj
Jeffs je za zasedbo izvedel okoli

enajstih zvečer,ko mu je sostanova-

Iec povedal, da ga je nekdo klical za-

radi Metelkove in da ga čakajopred
K4. "Res sem šel tja, tam se je zbrala

skupina ljudi in skupaj smo šli proti
Metelkovi, tja, kjer je parkirišče,"se

spomni. Borut Brumen pa nas je
opozoril, da so se domislili tudi pla-
na B: "Čebi nas ustavila policija, bi se

razšli in čez dvajset minut butnili v

bivši dom JLA nasproti avtobusne

postaje."

Množica, ki je jm mnenju nel

n`h Štelaod 50 do 100 ljudi, prikl,l
vali pa so se ji novi podporniki.
torej zbrala na vzhodni strani i

šnice. Potem je nekdo rekel, pa

plezajmo ograjo pri glavnem vi

na Masarykovi. Tam, kjer je imt

šico varnostnik iz podjetja Diz

"Sprva smo le gledali čez ograjo
nismo bili prepričani,ali ima

nostnik orožje,potem se je izka'

da ima le dolgo svetilko," pravi .

tekt Janko Rožič. Magister zgo«
ne BoštjanPlut, ki je bil slučaj
Kudu, se spomni, da so stali 21

da je občasno tnalo deževalo in v

Miha Zadnikar prinesel vodo. Sj
ni se tudi, da se je njegov prijatel,
mož si z njegovim kolesom o

ljal na Gerbičevo in se vrnil s štet

mi panksi. "Okoli polnočije bilo«
čeno,da gremo noter

"

Pa va :1109

Andrej Morovič pravi, da je Zadt

"kot najbolj resnobno učinkujor
vek varnostnika pomiril, tla nim

omžjain da bomo mirno zasedli

telkovo. Potem smo poskakalt
ograjo, rekli varnostniktt, da bi

OK, in šli noter." Desetega septet

je bila Metelkova zasedena.

O tem, kdo je pivi preplezal (

jo, danes kroži več razlag. ČODI'.
je tistega večera zbudila slovensl

vilna družba, čepravse je zgodi
v'ilna nepokorščina,čepravso se
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li mestni oblasti. ki je kršila dogovore
in je imela s pro-ton' očitno drugačne
načrte. .w udeleženci tako pomem-

brwza dogodka. kot je zavzetje Me-

telkove gotovo bilo. težko spomnijo.
kaj se je dogajalo in kdo je prvi pre-

skočilograjo. Nekateri zato. da ne bi

iz koga delali zvezde. Drugi zato. ker

se jim zdi pomembnejše.kar se je
dogajalo v naslednjih letih. A vse se

deseta obletnica

Metelkovo. je denimo priskrbel ne-

kaj omar. Zanimivo pa je, da so bili

nad zavzetjem nekateri tudi razoča-

rani. Recimo Nataša Zavolovšek,ki

je zjutraj pripeljala predsednika
Mreže Hrena. je prepričana.da so se

odzvali prevečpanično."in zaradi

tega bi lahko rekla. da Metelkova ni

uspela. zaradi kaosa in zato, ker so v

prostore. ki jim sploh niso bili name-

"Šlo je za akcijo spontane zasedbe kot oblike

zaščite Metelkove. Meni se je najbolj vtisnilo

v spomin prvo jutro, ko smo se prebudili v

tem ogromnem prostoru. Spomnim se občut-

ka. da je to ogromna odgovornost. in spraše-
val sem se, kaj zdaj z vso to svobodo."

je začelo prav s plezanjem čez ogra-

jo. Pred petimi leti je Andrej Morovič
za naš časnik povedal, da je ograjo
prvi preskočilon. a tokrat inforrnaci-

je ni želel potrditi. iz različnih virov

smo nato izvedeli. da naj bi bil prvi
skočil slikar Tadej Tozon. ki se je
sprevodu pridružilv Stari Ljubljani.
kjer je imel atelje. "Mogočesem res

pnri preskoči!ograjo, bil sem telova-

dec in sem hitro plezal. Takoj za

mano pa je bil Andrej Morovič.
"

Med

prvimi se marsikdo spomni tudi

Mihe Zadnikarja. Nine Kozinc. Bo-

ruta Brumna. Nikolaja Jeffsa. Foto-

grafi so bili prav tako hitri. "Kdo je bil

prvi. ne vem. vem pa. da sem bil med

pnrimi." je bil bolj zgovoren lgor
Andjelič.Tudi Monika Skaberne

pravi. da je bila med prvimi: "Bili smo

zelo razburjeni. evforični.že kar

malo paleti/?ti "Nekdo je buuril vrata

najbližjegaposlopja Pešci. poiskal
stikalo za luč in na veliko preseneče-
nje množice ugotovil. da elektrika je.
nato pa še, da je tudi voda. Zbrali so

se v prvem nadstropju, posedli po
tleh, si nato ogledali škodo in si iz-

brali sobe. Kasneje so imeli sestanek.
na katerem so oblikovali skupino za

piar (takratni piarovci so postali Zad-

nikar, Kozinčeva in Jeffs). lgor Zupe.
danes znan po oblikovanju celostne

podobe informativnih oddaj TV Slo-

venija. sicer ni prišel.je pa skvoter-

jem posodil mobitel. takrat še redko
dobrino. Marsikoga je bilo strah. da
bodo v vojašnicoponočivdrli polica-
ji. A policistov tisto noč ni bilo.

Pa potem?
"Šloje za akcijo spontane zasedbe

kot oblike zaščite Metelkove. Meni se

je najbolj vtisnilo v spomin prvo ju-
tro. ko smo se prebudili v lem ogrom-
neIn prostoni. Spomnim se občutka.
da je to ogromna odgovornost. irt

spraševalsem se. kaj zdaj z vso to

svobodo." pravi Jeffs. V naslednjih
dneh. vse do zime, je Metelkova pre-
kipevala od kulturnih prireditev. do-
bili so ogromno pomoči,postelje.
rjuhe. tehnično opremo. Dario Sera-
val iz Borghesie. ki je danes pri ljub-
ljanski mestni občini odgovoren za

njeni, prisli ljudje, ki sploh niso bili v

Mreži". Marko l-lren je tudi po zav-

zetju vztrajal pri legalizaciji Metel-

kove. pogajal se je z mestom. nad

njegovimi načrti pa na Metelkovi

niso bili navdušeni. Tako je kmalu

nastal razkol med dvema skupina-
ma. med tisto. ki je želela deliti pro-
store in jih upravljati. in anarhistič-
no skupino. ki se je zavzemala za

neposredno demokracijo. presega-

nje delitve dela in za delitev prosto-
rov po potrebi od znotraj.

Skvot in alter kultura sta na Metel-

kovi z vsemi vzponi in padci (čeprav
je mestna oblast odklopila vodo in

elektriko. tako da so prvo zimo na

Metelkovi vztrajali samo še sprva
osovraženi kljub požiguŠo-
le. ki je terjala doslej edino smrtno

žrtev, in rušenjute stavbe leta 1997.
ki ga je. preden je Ljubljana postala
kulturna prestolnica Evrope, naročil
takratni župan Dimitrij Rupel. če-

prav sta legalizirani le dve stavbi ...)
zdaj že deset let. "Nekateri so to vide-

li kot kulturni projekt.
"

poudarja
Nina Kozinc. "naše izhodišče pa je
bilo, da gre za aktivno državljansko
nepokorščino.ker je mesto nelegalno
rusilo. Zaradi rušenjusmo tudi vloži-

li tožboproti neznanemu storilcu.
"

Ki

seveda ni odgovarjal. Mrežo pa je za-

radi nezakonite zasedbe dela voja-
šnice tožila mestna vlada. A neuspr;L
šno. Miha Lidnikar enega največjih
dosežkov današnjeMetelkove vidi v

tem. da obstaja kot forum različnih

prostorov. posameznic in posamez-
nikov. klubov in umetniških delav-

nic. ki ne delujejo po hierarhiji. am-

pak so navzven prepoznavni kot

množica dejavnosti in prostorov. "Ve-

liko ljudi se je zamenjalo. prišloje ve-

liko novih in to je produktivna prilož-
nost za naprej. Učimo se drug od dru-

gega.
"

Borut Brumen pa je prepričan.
da se takrat. ko so vdrli v vojašnico
na Metelkovi. niso zavedali, kako ve-

lik projekt uslvarjajo. "Porrrernbno se

mi zdi, da je bila za inieiative gibanj.
ki so se razvila v zadnji/r letih, 2 anti-

globalisti vred. Metelkova tista. ki je
ljudem ponudila prostor. kjer so obli-

kovali svoje ideje. I

Bratko Bibič je v za Metelkovo vstopil prek
leta 1989. kasneje je postal predsednik lzvršn
odbora Mreže, zdaj pa je Izdal knjigo Hrup z

V noči na 10. september 1993 je
več kot sto ljudi preplezalo ograjo
vojašnicena Metelkovi, vdrlo v

stavbe. se naselilo vanje in zaće-

lo kulturno dejavnost. Kako pa-
memben je bil ta dogodek za slo-
vensko civilno družbo?

Zavzetje Metelkove je bilo gotovo

“hand-"mm a. m:: a**

Hrupz-Metelköve
šui

otelkorruit-

Obstajalo je večnačrtov.od bo«.
da bi na Metelkove mzširiliurn-
Dusan-železniškopostajo. a. hr.

pomembno. sploh zato. ker je bilo
v _

precedenčnoza 90. leta. Pred tem .5
smo imeli le en primer skvota, Er- "

javčevoiz leta 1979, po zgledu Me-

telkove pa sta. ne da bi podcenjeval .

njuno samostojnost. kmalu nastali

šeMagdalenska mreža in Pekarna.

Metelkova je pomembna tudi zato,
_

ker je. preprosto rečeno. zaznamo-

vala nekakšen vrh in hkrati zaton

prevladujočihcivilnodružbenih gi-
banj 80. let, hkrati pa je sicer muko-

ma postala sestavni del konstituira-

nja civilne družbe in politike za

drugo tisočletje.
Zakaj je bilo pomembno, da kul-

tumiki pridejo v nekdanjo voja-
šnico?

Na Metelkovi je bilo nekoč po-

veljstvo armadnega območja.tam

so bili tudi zloglasni zapori. Pred

začetkom vojne vJugi je imela Me~

telkova status pilotskega projekta
demilitarizirane cone v mestu Ljub-
ljana. Projekt bi se končal z demili-

tarizacijo Slovenije. To je bil eden

od sirnbolnih. političnihpomenov

tega projekta. Ker je šla Sl0venija v

Nato, lahko zdaj ugibamo. kaj je ta-

krat vsaj delno botrovalo odnosu

nekaterih političnihskupin do pro-

jekta Metelkova. torej tistih. ki so

hotele ta prostor podreti.
Je bila takšno zavzetje Metelkove

nujno?
Seveda. gotovo pa ne bi imelo

tako enormne javne podpore. če ne

bi prej vztrajali pri legalnem zavzet-

ju Metelkove in če ne bi bili stalno

prisotni v javnosti. Vprašanjeje, kaj
bi bilo. če bi Metelkovo zasedli brez

tega konteksta in brez podpisanih
dogovorov. Oblasti so se sicer tudi v

tem primeru odzvale. a nelegalno.
kot je sodiščeugotovilo ob odklopu
vode. Tako rušenjeni bilo v skladu

s predpisi. Tudi policija prvi večer
ni posredovala. a za to obstajajo tri

razlage: prvič.neki političnistruji
je bilo do tega. da skvot ostane. dru-

gič.enostavno niso vedeli. kaj štori-
ti. in tretjič.šlo je za podzemni boj
med dvema ali pa še več kombina-

cijami kapitalsko-političnihzavez-

ništevza zelo dragocen teritorij me-

sta. ln očitno je bilo pomembno. da

se na tisti parceli ne uresničijonačr-
ti nasprotne koalicije.

'

tja prišleumemiške akadr- .

Kakšen paje današnjipr:
'

Metelkove? Je izpolnila prier-
vanja?
Že leta 1990 sem rekel. da j«ila

heterogenost vpletenih v pnrexr
Metelkova hkrati čar in težava.Ste-

raj nemogočeje bilo namreč d ti ei

konsenz. Ker sem deset let 01:.:-
val udeležbo Metelkove. bi mu.

da se je za večino takrat vplerz.-..h
zgodilo nekaj. kar ni bilo v sl `r :

z njihovimi pričakovanji.POEO

jem pa se je zgodilo to. kar je ti - r

danih razmerah mogoče.Met '--

va je prišladaleč.še zlasti zaž ra

tri leta. ko se je programsko a 10

razmahnila in je absolutno upm
-

Čilamoja pričakovanja.In če b. :. .r

spomeniškastroka na ravni. ltE;l.

jo Ljubljana zasluži, bi se njan

močni argumenti. da bi stavbma`

Metelkovi začeli obnavljati iz łl:

virov. Sicer se je s prenovo Zapem'
v mladinski hotel Celica po moirn

začelo kazati. kako si mestni una-

nisti in arhitekti predstavljajo u-

novo Metelkove. Sam se s temiza-

mislimi ne strinjam povsem in 1..)-

slirn. da bi bilo treba stavbe na

telkovi obnoviti prej po zgledu He

va, ki se zelo razlikuje od glar'i-
roznega hotela, sploh zato. ker aa

hotelu zdaj ni več videti sledi'ns-J-

nja. Te pa se mi zdijo v delu ME: l-

kove. ki je še vedno skvot. izjemo

pomembne, seveda ne, ker bi bus

spomenik vojašniciiz 19. stola 1.

ampak ker so spomenik trenutki.. r

katerem se je začelodogajati to.l.Ir

se dogaja še danes.

Metelkova je eno od središčali*:

kulture, morda fizično največje'u-s

simbolno specifičnotežo, a niti Skl-

čajnone edino v Sloveniji. tud-v

Ljubljani nemara ne. bi dobro-'e

tako. V prihodnosti pa si jih je že"-

ti še več. I
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S prireditvamiob lO-letnici Metelkove obujajo spomin na prelomni zgodovinski trenutek

ringu vuxowć
adela.vukovíc@finance-on.net

Te dni se Metelkova, sind

nim za subkulturo v slovenskem

prostoru, nenavadno pogosto

pojavlja v medijih. Očitno de-

setletnica zavzetja prostorov ne

kdanje vojašnice,ki jo na Metel-

kovi zaznamujejo s pestrim šest-
dnevnim kulturnim dogaja-
njem, še vedno pomeni svoje-
vrsten mejnik, simbol osvobaja-
nja. Po drugi strani ima Metel-

kova za nekatere pridih drugač-
nosti in je zato toliko bolj zani-

miva, zlasti ker njen status po

dolgih letih še vedno ni jasen.
Delno je urejen s pogodbami z

MOL, delno pa je Metelkova

še vedno ilegalen skvot.

Čepravje vlada severno tre

tjino Metelkove že leta 1992 na-

menila Mreži za Metelkovo -

pobudi približno300 umetni-

kov in pripadnikov različnih
subkultur, ki naj bi ustvarili no

vo kulturno ustvarjalno središ-
če-,se je zataknilo pri predaji.
Septembra 1993 so mestne ob

lasti, ki so imele drugačnenačr-
te s temi prostori, začele skrivo

ma, 2 notranje strani dvorišča
rušiti stavbe, zaradi česar je
pravzaprav sledila civilna ne-

pokorščina,to je miroljubno za-

vzetje prostorov na Metelkovi.

Kot je pojasnil Miha Zadnikar
iz Foruma AKC Metelkova me-

sto, ima danes skoraj polovica
prostorov urejen status s pogod-
bami z MOL, ki so izrazito ne-

komercialne, več kot polovica
Metelkove pa je še vedno ile-

galna. Koliko časabo še tako, je
odvisno od MOL, ki je "ževeč-
krat prelomil obljube o ureditvi

statusa Metelkove kot prosto-

Foio
Barbar
Reya

Prostori nekdanje vojašnicena Metelkovi so nastali z ljubeznijointako bijih bilotárebatídiiobnavljzíti"ter
biti pozoren na ohranjanje njihove identitete.

ra kulture in se gre igro izmika-

nja", pravi Zadnikar. Metelkovo

zadnja tri leta upravlja tako ime

novana anarhistična skupina:
upravljanje ne poteka iz osred-

nje pisarne, ampak je (lecentra-

lizirano in ne temelji na hierar-

hiji. "Prostore upravljajo tisti,
ki v njih tudi delajo, ljudje z ide-

jami, ki obenem znajo uprav-

ljati dobiček na pozitivni ničli.
To so večinoma prostovoljci."
Na skupnem forumu, kjer ima-

jo vsi enake pravice, izmenjuje-
jo ideje in izkušnje.Zaradi zah-

tevne narave dela se osebje,
kljub užitku,svobodi, avtonomi-

ji in zabavi", zamenja na pribli-
žno pet let. "Ševedno pa je le-

meljno vodilo Metelkove to, da

se odpira, da prihajajo novi ljud-

je, da se učimo drug od druge-
ga in se porajajo nove ideje."

Po Zadnikarjevih besedah

MOL obljublja. da bo Metel-

kovo uvrstil v mestni prora-

čun,kar bi omogočilogradbe-
no obnovo, ki je zares krepko
potrebna. Skromno podporo
za kulturne dejavnosti že dobi-

vajo iz različnih oddelkov

MOL, uradov in skladov. Pri

obnovi prostorov bo treba zelo

paziti, kdo jih bo izvajal. "Po-

membno je, da se lahko upra-

vitelji prostorov sami odločijo,
kako bo potekala obnova, kdo

bo izvajal gradbena dela in

kakšni arhitektonski posegi bo

do opravljeni. Ti prostori so

nastali z ljubeznijo in tako bi

jih bilo treba tudi obnavljati

'er biti pozoren na ohranjanje
njihove identitete."

Namen prireditev (koncer-
tov, gledališkihpredstav, razstav.

filmskih projekcij in drugega) ob

desetletnici Metelkove je poleg
spomina na prelomni zgodovin-
ski trenutek zavzetja teh prosto-
rov še"zgoščenprikaz rednih de-

javnosti".seznanjanje širšegakro

ga ljudi s tem, kar Metelkova po-

nuja. Metelkova je namreč po-

seben prostor, ki ponuja kombi-

nacijo raznovrstnih kulturnih

programov in spodbuja vse vse-

bine, ki so odrinjene iz mainstre-

am kulturnoumelniškeproduk-
cije. Torej prostor zabave, spro-

ščenegaspoznavanja in učenja7a

različno misleče,ki drugim ne

vsiljujejo nobenih -izmov o

7orIn:: u-nllhliąii
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Metelkova

Mestna četrt

Delo. 13. septembra ZHB

urejenega kaosa
Jelka ŠuthAdamič

w V noči .v petka na

.so/mm .so člani in. članice

Mreže za Metelkova

:user/li prostore

llt'lt'dlllljľvojašnicena

Mele/kovi V Ljubljani in

III/((1 iii'tW/iičiliželjo
Šlľl'i/Hi/l ustvarjalcev «

smo Hala/tko pred
(IľSľI/Hli leti objavili v

Delu. Ljubljanski
~/n'r/iiiski zid« je padel,

/mvor/ :to vse/itev pa je
Iii/o sporočilo.ki .so ga
sirova/ei in člani že Il('/<(lj
Ir'l delujoči'Mreže (Io/?ili

listo iisodiio Noč ~- da ji'
Walt)

kvot na Metelkovi (t. i. sever-

ni del. ki je ujet med Metelko-

vo. Masarykova in Maistrovo

ulico) in življenjev njem se je
do danes razvijal ciklično.
vendar je ob vseh vzponih in

padcih preživel.še več. zdi se.

da mctelkovcem spet jasni-
jo vremena. vsaj kar se tiče

poga'anj z mestno opravo.

lluzije so spet nekoliko blizje realnosti. kakor

so bile še pred letom. koje nad Metelkovo kot

D'rimoklejevmeč Še viscl predlog o možni gra-
dnji umetniških akademij prav na tej lokaciji.
Kakšna sreča za melelkOvce, da so nekateri

ključni»akademiki« vihali nos nad izbiro loka-

cije. saj ~ kakor pravijo melelkovcr ~ jih je prav
riečirnrnost potencialnih novih prebivalcev
Melelkove rešila pred ukinitvijo.
Sicer je bila ta zamisel ena od redkih konstruk-
tivriili idej. preinišljenihin vrednih predlogov
namreč rneslo do zdaj ni poriujalo. Večinoma
so znali le grozili tri vihati nos nad raznierarni.
ki so vladale v preeej porušeriihali vsaj dotra-

janili stavbah bivše vojašnice.na tiherii pa so

raje drugovali l gradbenimi lobiji kakor zagna-
rirriii iieorlvisiiirrn kulturnimi producenti. ()b-

('asno so se na Metelkovr \Ilľcľ pojavili riekate>
ri bolj ali manj \'Islikl mestni političniuradniki.
ki so tleči Inladi ustvarjalnosti na Metelkovi pi-
hali na dušo. a bolj zaradi i/kazovanja navide-

llll' demokratičnoin kakor resničnegarazn

iiievanja in podpore.
Lluu-l.. I . r. v..

let pred zasedbo obljubljala izpraznjena voja-
ška poslopja alternativni. nevladni ali neodvi-

sni kulturi. Nekatere stavbe so obnovljene. po-
samezniki ali društva. ki tam ustvarjajo in de-

lujejo. mestu za prostore tudi plačujejonaje-

mnino. Stavba nekdanjih zaporov se je prelevi-
la v počivališčemladih svetovnih popotnikov.
Tudi in predvsem po zaslugi vztrajnega Janka

Roiiča in skupine umetnikov `Sestava. ki so tr-

masto vztrajali pri novi podobi zaporov s po-

stavitvijo domiselnih celic. kakor so si jih zami-

slili posamezni umetniki. (iradili so počasi.a

vztrajno. vsako leto so se odprla vrata novih

celic, dokler ni avgusta letos hotel že deloval s

polno paro. »Obisk (`elice je od samega začel-

ka zelo dober.« je povedal Janko Rožič. tridi

soavtor arhitekture (ob lri Zorkii) novega

mladinskega prenočišča.Upa. da mladinski

hotel postaja vse močnejšivezni člen ne samo

med mlajšimiin starejšimipopotniki. obisko-

valei in ustvarjalci. temveč tudi med dejavnost-
mi lormalne in neformalne kulture. Na jn')ni
strani Melelkove so namreč stavbe nekdanje
vojašnicev lasti države. konkretno ministrstva

za kulturo. ki jim je že namenilo razna inu/.ej-
ska poslanstva.
Seveda bi bilo marsikaj v sosedslvn. v skladu s

potrebami alternativne kulture. dobro pieno

viti. še dodaja Ro').ič.Največjiarhitekturni pro*
bletii neposrednega sosedstva je po njegovem
innerijtr neraeionalna konstrukcija iiadstr'ešni-
ee uvoza v garažososednje hiše '/.iivodii Ia vat-

slvo kulturne dediščine. ki ne samo. da je nni'e»

precej razsipniško.op. p.) in zapira izjemne
poglede na Kamniške Alpe. ampak povsem

nelogičnoupira enega od dveh prehodov med

severnim in juznirn delom Metelkove. Na to

opozarja v prepričanju.da bi morali pustiti kar

se da prost prehod med obema predeloma Me-

lelkove. da bo v prihodnosti lahko prihajalo do

povezovanja različnih kulturnih dejavnosti. in-

stitucionalne in alternativne kulture.

Kdo so metelkovci?

Avtonomni kulturni center Metelkova je mc-

sto na 5 tisočih kvadratnih metrih. kjer deluje
neznano število ustvarjalcev. organizatorjev in

njihovih takšnih ah drugačnihpodpornikov.
sornišljenikov.Nekateri so tam 'le od vsega za-

četka. drugi prihajajo in odhajajo. tretji so de-

javni sele v zadnjem času. Sprva so na Metel-

kovi ludi spali. saj je bil to tudi način obrambe

zasedenih prostorov. danes tani »

po 'Iatrjeva-

nju nekaterih ustvarjalcev * spijo le redki po~_
sarnezniki. Nekateri so svoj prostor legalizirah
v objektu ministrstva za knltriro (Metelkova
bl. drugi so podpisali pogodbe I mestom 1 jn-

bljaria za prostore v stavbi l ovei. ki ima upo-
rabno dovoljenje in je objekt v pristojnosti od-

delka /a gospodarjenje l nepienneinnaini. tre-

tji so podpisali pogodbo I mestorn Ia delno ob
novljen objekt l'esei brez uporabnega dovolje-
nja. četrti bivajo v objektih. ki so potrebni sta-

lit`tte Iltttlilve (l tangin. l l|ev. ( imam. In sploh

nirnajo nobene pogodbe I nit-sloni. torej so der
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Producenti

neinstitucionalne
kulture so zaščitili

objekte pred nadaljnjim
vandalizmom in

prostore zasedli, nato pa

preživljalihude čase,
brez vode in elektrike,

probleme so imeli z

odvisniki, brezdomci in

kriminalci Vse

preizkušnjeso dobro

prestali.

ko'vnikov,ki imajo v njej ateljeje (Apolonija
Simon. Leopold Oblak, Dušan Kirbiš, Darja
Miklaužič in Silvan Omerzu), in marginalm'h
socialnih skupin. kot denimo kluba Monokel

(ŠKUC)-_ to je kulturni in klubski prostor za

lezbijke, kluba YHD (Društvoza teorijo in

kulturo hendikepa) - to je kulturni in klubski

prostor za invalide. Makedonskega društva,
društva Kapa in kluba Tiflany (ŠKUC).ki ri-

marno skrbi za socializacijo gejev. Miran o-

linc pravi, da je klub Tiffany edini te vrste v

Sloveniji. svojim članom,gejem. pa nudi varen

prostor za druženje.zabavo. srečanja,delavni-

ce, predavanja in kulturne prireditve. To je v

prvi vrsti prostor strpnosti. poudarja. Za pro-
stor mestu plačujejonajemnino: »Uvedli smo

projekt samoñnanciranja,kar pomeni, da iz
članskih prispevkov financiramo program klu-
ba in delno tudi vse naše ostale projekte. kot so

aids preventiva, Parada ponosa, filmski festi-

val,G&L filma.«

Hrupni »pešci«

Stavba Pešci je delno obnovljena in nima upo-
rabnega dovoljenja. Tam je hrupno. Dogajajo
se koncerti v Gala bali, ki jih pripravlja društvo
Kapa; ponujajo DJ večere,festivale orto pun-
ka, pick upa in hip hop undergrounda, pri njih
pa imata vadbeni prostor tudi glasbeni skupini
Backslage in Dreamwalk.

Andrej Sevšek in Kaja Desković pravila` da je
bila v preteklosti Gala hala predvsem punkcr-
ski klub širokegaslovesa. »Naše vodilo je
vzpostavljanje 'undergrounda' in iskanje no-

vih perspektiv, kar nam omogočadvorana, ki

je postala primeren koncertni prostor (sprej-
me okoli 500 ljudi).«Financirajo se z vstopni-
no. letos pajih je podprlo tudi mesto. Njihove
koncerte obiskujejo mladi altemativci, ki pa se

menjajo glede na določene glasbene zvrsti (hip
hOp. punk, reggae). Kaja doda, da se policija
pogosto oglasi, vsaj enkrat na večer (»menda
se oglašajona prijave«).»Zanimivo je. da vc-

dno najprej težijonam, ker smo prvi pri vho-

du,« se zasmeji. Hrup namreč prihaja tudi iz

sosednjih stavb Sicer pa pravi. da »včasih

priletijo celo specialci, a so večinoma obvla-

dljivi.«In v kakšnem sožitjuso z ostalimi ko-

lektivi na Metelkovi? »Približno enkrat na me-

scc sc dobimo na sestankih skupnega foruma.

kjer se pogovarjamo o tekočih problemih (kru-
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je - mesto je po dolgih letih ukinilo varnostno

službo. mto je bilo med poletjem veliko vdo-

r0v v prostore
- problem narkomanov. ki se

čez dan zadržujejona Metelk0vi in preproda-
jajo drogo ter se včasih stepejo) in o skupni po-
litiki. čepravje vsak klub/društvo samostojno
in se ne vmešavarno drug v drugega.«
Glasbeni kolektiv Channel Zero. ki ima prav
tako svoj koncertni in klubski ter vadbeni pro-
stor za glasbene skupine (SrečnaMladina.
Skor. Magnus Noctum in Gusti) v Pešcih,pa

sprejme v dvorano okoli ?50 ljudi. Andreja
Bolčina. programska Voditeljica kluba. pravi.
da »dajejo«koncerte rocka. metala. elektron-

ske glasbe (drum'n'bass. electro. trance. digi-
tal hardcore)..). hip-hop. punk ter v okviru

projekta Vampirye še nekoliko temačnejšerit-
me: gothic, industrial in ebm (electronic body
music). Kdor se izgublja med naštetirniglasbe-
nimi zvrstmi in jih ne prepozna.je najbolje. da

jih v živo začuti na Metelkovi v dvoranah Gala

dvorane ali kluba Channel Zero. Pustite se

presenetiti!
Klub Mimrt je manjšiklubski prostor v Pe-

šcih. kjer deluje likomo-oblikovalski atelje
Dušan Šuštaršič.Darja Šipec.Primož Karba;
tam vadita tudi skupini VIS Zlati kastrioti in

Sexles.

Sicer pa Pešci nudijo zavetje tudi bolj kontem-

plativni de'avnosti: skupina Anarhiv redno

pripravlja kratove čitalnice. »Imamo manjšo
knjižnico,kjer hranimo literaturo s feministič-

ekološkimi,političnimivsebinami.«je
pojasnil član Anarhiva Tomaž Trplan. »Goji-
mo bralni krožek. namenjen poglobljenemu
branju določenih tekstov družboslovne in hu-

manističnenarave. pripravljamo tudi program
Video projekcij VHS gverila, film0v, ki se doti-

kajo mejnih družbenih področij.«Kritično je
pnpomnil. da je na Metelkovi prevečprosto-
r0v namenjenih večerni zabavi in druženju.
kar pogosto ni združljivaz njihovo dejavno-
stjo. Metelkova je čez dan prazna. le redki po-
samezniki (morda le umetniki v ateljejih ali

glasbeniki) ustvarjajo. zato je program tudi te-

mu prilagojen. Vredno pa bi bilo razmisliti o

oblikovanju dnevne ponudbe dogajanj. kar pa

je že povezano z dodatnimi sredstvi. ljudmi, ki

bodo (proti plačilu)primerne dnevne vsebine
tudi oblikovali in uresničevali.

Likovni. glasbeni in rokodelski ateljeji v Pe-

sobotnaprüoga

nega Kluba Gromka. Pripravljajo redni social-

nokultumopolitičniprogram pet dni v tednu.

koncerte. gledališkepredstave. pcrformanse.
dia- in videoprojekcije. predavanja. DJ večere.

sobotne klubske večere. anti-copyright pro-

jekcije Pred vhodom v klub občasno deluje
črna kuhinja. kar pomeni ponudbo kuhane

hrane na prostem. V Hangarju sta tudi dve ro-

kodelski delavnici (Miha Sever. Slane Avsec.
Luka Žan).
Garaže so prav tako potrebne statične utrditve

in popravila strehe. Tam je letni oder (skrbnik
Forum Garaž).ki rabi kot gledališki.koncer-

tni. filmski prireditveni prostor. pripravljajo pa
tudi letno kiparsko delavnico Prostor je pri-
meren tudi za lik0vne ustvarjalce. saj jih v Ga-

ražah ustvarja kar enajst: BoštjanDiinovec,
Borut Korošec. Edvin Dobril0vič. Martina Ki-

kelj. Urša Cigler. Silvo Metelko. Ziga Kariž.
Tobias Putrih. Gorazd Krnc. Karmen Jazbec

in Grega Lorenci.

»Na Metelkovi ustvarjam ne samo zato. ker ni-

mam možnosti drugje (prostorov. primernih
za kiparstvo. v Ljubljani praktičnoni), ampak
tudi uradi pestre skupnosti ustvarjalcev. s ka-

terimi delimo izkušnjein tehnološkaznanja ter

izmenjujemo informacije. ki so za preživetje
'Svobodnjaka' nujne,«je povedal kipar Bo-

štjanDrinovec. »Tu se ponuja in odpira pro-
slor eksperimenta. saj so stavbe. ki jih je me-

stna oblast poškodovalapred desetimi leti.

idealen poligon za likovne eksperimente in

izlive kreativnosti.«Statusi likovnikov iz Ga-

raž so zelo različni: nekateri občasno ali rcdno

restavrirajo. eden uči. drugi pa so prepuščeni
večinoma gledališkimnaročilom in prodaji
umetniških del.

»Gostota ustvarjalcev omogočahitro prehaja-
nje znanj in izkušenj.Ko potrebujem izkušnje
ali usluge lesarjev. se napotim k njim. ko potre-

bujem struženje.stopim do kovinarjev in ko

želim poslati faks, poiščemGogija (Goran
Medjugorac. op. p.). Tisti, ki še nimajo elektri-

ke, jo dobijo iz sosednje delavnice. ki jo že
ima.«

Tudi Hlev kar kliče po obnovi. Tam domuje
galerija Alkatraz (KUD Mreža).»Sprvajebila

galerija namenjena predstavitvam internih

umetnikov z Metelkove. zdaj pa že nekaj let

predstavljamo mlado generacijo likovnikov in

tudi
" ' urni.. .. '. I..at'i.. I'

V tem poslopju so še lik0vni ateljeji (M. Mer-

har. Mo'ca Ogrizek. Tomaž Tomažin,Gregor
Lorencii.Društvo ljubiteljev Soške fronte ter

Mladinski klub Menza pri koritu, ki ga vodita

društvo Mreža in Društvo za zaščito ateističnih
čustev. Pripravljajo družabni.filmski. koncer-

tni in gledališkiprogram. Menzaje lahko vad-

beni prostor. primerno okolje za učne delavni-

ce. okrogle mize. predavanja in dogodke v

okviru različnih festivalov. Gregor Belušič.di-

plomirani biolog. ki bo v kratkem zagovarja]
doktorat. pravi, da je Menza predvsem neodvi-

sen kulturni center. ki sodeluje in podpira
predvsem mladinska društva. »Naš prostor je
prireditvene. ne gostilniškenarave. Do zdaj
smo nekajkrat uspešnokonkurirali na razpisih
Urada za mladino in dobili določena sredstva.

sicer pa delujemo na Metelkovi zelo neuradno.

Edina pogodba. s katero razpolagamo. je tista

z elektrogospodarstvom. saj mesečno plačuje-
mo za porabljeno elektriko.«

Predsednica društva Mreža Nataša Serec je na

Metelkovi dejavna že od zasedbe. »Naše dru-

štvo vodi zelo različne dejavnosti ne samo v in-

ternem okviru. temveč tudi za celotno Metel-

kovo.«je povedala. Podpirajo `in organizirajo
kultumo-umetniškeprireditve in dogajanja ter

ra2vijajo lastno kulturno-umetniškoprodukci-
jo (Slikarstvo. kiparstvo. gledališčein video). Z

ostalimi kolektivi sodelujejo vedno bolje. je
zatrdila. »Redno se dobivamo na metelko-

vskili forumih. ki so edino predstavniškotelo

AKC Metelkova mesto.«

Neurejeni status Metelkove

»Eden od razlogov je ta. da so imeli z Metelko-

vo vedno neke načrte.ki niso sovpadali z naši-

mi in se zaradi tega njen status ni mogel rešiti.
Metelkovci imamo tudi slabo izkušnjoz Reti-

no. katere zastopstvo severnega dela Metelko-

ve se ni obneslo. spet zaradi različnih intere-

sov. Metelkovski forum je pa odločen. da no-

čemo enega predstavnika Metelk0ve. ampak
je lahko predstavnik le neformaan telo forum
Metelkove, pod katerim je vsaj 11 'pravnih
oseb.«je odgovorila Nataša Serec. Miran Šo-

linc meni. da je imelo mesto s prostorom druge
načrte. zdaj pa se obrača nov list v zgodovini
Metelkove in se kažejonove možnosti za nje-

no delovanje. »Upam.da lahko postane me-

23

le izvirnigreh v korumpirani politiki. ki se spo-

gledujez'gradbenimlobijem. na kar med dru.

gm,"V SVQJ'Svežiknjigi Hrup z Metelkove nami-

nge tudi BratkoBibič. Andreja Bolčina pripi-
SUje neurejen status stalnim spremembam
oblasti na mestu. ki je edini lastnik prostorov
na severnem delu Metelkove. »Z vsakim no-

vim politikom so prišlenove obljube. z vsakim

n0vim so se pozabile stare. In tako naprej. Nih-

če pa se ni kaj dosti menil za svoje 'upravljav-
ce' in njihove potrebe. Tako se je status Metel-

kove razvijal, kakor je bilo v danih razmerah

pačmožno.« Goran Medjugorac pa optimistič-
no razmišlja.da je Metelk0va preüvelapuber-
teto in da ji mestna oblast vse bolj pogosto pri-
sluhne. »Počasi nas priznavajo. ne strašijonas

več.« Meni. da so tudi sami metelkovci nezau-

pljivi do legalizacije. saj to lahko prinese tudi

slabe stvari. »V nobenem primeru ne smemo

dopustiti. da prevlada hladen razumski kapi-
tal. ampak graditi postopen proces. ki ga bodo

zamamovali številni kompromisi. Še vedno

smo socialni eksperiment. čepravje res. da se

bomo morali nekako formalizirati.«

Mesto ima na Metelk0vi po novem tudi svoje-

ga predstavnika. ki je na mestni občiniLjublja-
na zaposlen kot pripravnik. To je DarioSera-
val. član legendarne Borghesie. Tam žin v_že-

lezniškem vagonu. ki ga je - kot je videti na

mestu samem - tja očitno pripeljal s traktor_-
jem. Pred nedavnim je pisal ljubljanskižupanji
Danici Simšičpismo. v kateri je čustvenoonsal

stanje na Metelkovi. Verjame._damorajo me-

telkovci kljub vsem nekdanjim in bodočimvla-

ganjem mesta v njihovo infrastrukturo obdrža-

ti avtonomijo. »Forum AKC Metelkova-me-
sto mora imeti ključnobesedo pri arhitektur-
nem urejevanju razmer. pri določanjuna-

membnosti prostorOv in vseh ostalihpomemb-

nejšihzadevah na njihovem življenjskempro-

storu. Samo tako bo omogočenaorganska pro-

gramska rast in fluktuacija umetnikOv. kultur-

nih organizatorjevin publike. AKCMetelko-
va-mesto bi morali zaščititipred visokimikri-
teriji ñnančnihin vseh ostalihinšpekcrj.Čebi
tem zadnjim hoteli zadostiti za vsako cena. bi

dobili »zabetonirano«protlueentsko struktu-
ro. ki bi v nekakšnem»alternativneiii( ankar-

jcvem domu« čakala upokojitev in kulCľC_Pm'

gmm in vzdrževanjeprostorov bi morali ma-

siviio subvencionirat'.
'

'
'
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Hartgar. Hlev in Garaže -

giomko ilegalno

Stavba Mali hangarje potrebna statične utrdi-

tu' in popran'la strehe. kar sicer ne moti dejav-

memisko usn-arjanje lahko opa-

zujemo in ocenjujenio z različnih
vidikov. Lahko na primer trdirno.
da umemast nima socialne funkci-

je. da nastaja v slonokoščenem stolpu avto-

nomnega usn-'arjalca in je namenjena le sa-

ma sebi. na dnigi strani pa lahko iščemo

njen smisel tudi v interakciji z dnigimi in jo
ocenjujemo po njeni sporočilni,dnižabni,
političniipd. funkciji Z estetskega vidika

lahko kulturno ustvarjanje ločimo na ume-

mosmo (visoko smiknirirano, namenjeno
samouresničevanju)in zunajumemosmo
(nizko strukturirano, namenjeno dnigim).
Pogosto pa se umetniško ustvarjanje loči tu-

di na komercialno (namenjeno anonimne-

mu kupcu na trgu) in nekomerciaan (dr-
žavno Sponzorirana urnemost uradnikov v

kulmri).

Kultuma politika modernih zahodnih držav

je spn-a oblik0vala in ohranjevala meja med

elitna, klasično urnemostjo (Umemost, ki jo
ustvarjajo geniji in ki nima socialne funkcije
in ni komercialrta) in popularno kidtumo

produkcijo (ki jo ustvarjajo navadni smrmi-

ki; ki jih ni navdihnila božanskaiskra, za so-

cialne potrebe sodobnikov in ki se kot blago
prodaja na trgu). Ta kulturna politika vzpo-

stavlja in ohranjuje razlikovanje med Ume-

mostjo, nastalo zunaj prostora in časa,zara-

di česar je tudi večna,in lahkotno, modno,
trendovsko kulturno produkcijo, ki je lahko
čisto všečna. vendar pa nima teže 'ta prave'
umetnosti. Naloga kulturne politike je bila
takrat še enostavna - z vzgojo pridobili čim
več ljudi za potrošnjoelitne kulture oziroma

jih odvmiti od poplirvene popularne kultu-
re. Po drugi svetovni vojni pa so se stvari pr-
vič zapletle - državaje začelapodpirati mla-
dinsko kulturno ustvarjalnost (kasneje pa
tudi drugih marginaliziranih kategorij pre-
bivaLstva) zaradi njene socialne funkcije
(bolje je. da 'delajo hrup' v klubu, kakor da

ieljiva progiaiiia Jadranka l.jul\ičič.Ker ne gre
za klasično »lielo kocko«. temveč za nekoli-

veiieioiiiilen. speeiliecn tilerijski prostor.
umetniku spodbujajo. da pripriivljajo projekte.
vezane na konkretno razstavno mesto. Na leto

pripravijo okoli deset riizsIaV. ki so odprte od

ponedeljka do petka med 20. in 23. uro. 'l`udi

galeriji Alkatraz zadnje leto pomagata mesto

in iiiinistrsivo za kulturo. »Z iiietelkovci dobro

sodelujemo, sicer pa naš skupni forum deluje
urejeno kaotičiio - pri skupnih projektih
(obletnica. čiščen'e. obramba pred 'zunanjim
sovražnikom' itd.)stopimo skupaj. sicer delu-

jemo avtonomno.«

Gregor Tomc

Kaj vam bo

opera, saj imate

žefilharmonija

postanejo delink venti na cesti). Politični
odločevalci so s tem priznali, da elitna kultu-

ra ni po meri vseh državljanovin da se ne

sme zanernarjaa socialne dimenzije estetske

ustvarjalnosti. Od 70. let dalje pa se dogaja
še tretji premik v kulnimi politiki razvitih
zahodnih držav - zaradi novih estetskih

praks, ki jih posredujejo množični mediji
(film, radio. televizija. ojačevalaitd.) in ki

omogočajokulturno participacijo vsem dr-

žavljanomskupnosti na daljavo, se je posto-

pno začelospreminjati moderno razumeva-

nje umemosti. Za čedaljeveč ljudi umetnost

ni več samoumevno le tisto, kar konzumira

izobražena.urbana. srednjeslojna elita sta-

rejšihprebivalcev z neposrednim obiskom

prireditev (gledališča.opere, koncerta kla-

sične glasbe, likovne prireditve itd. ), ampak
v enaki meri tudi sodobna kulnira, ki jo po-

sredujejo množični mediji (jilrrLskapredsta-
va, teve nadaljevanka, rock koncert itd. ).

Pojavljati so se začeleorganizirane skupine
sodobnih ustvarjalcev. ki so zahtevale do-

stop do državnepodpore za svojo ustvarjal-
nost. Iskanje drugačnekultunie politike v

zadnjih dveh ali treh desetletjih je odsev po-

stopnih sprememb v vrednotenju untetnosti
- od vzvišene,kvazi religiozne, romantične,
fetišiziranepredstave tradicionalne kulturne

politike v službi Umetnosti da bolj demo-

kratične predstave o kulturni politiki v zre-

lem kapitalizmu, ki (zaenkrat bolj na načel-

stane kakor tudi turiste. (.'etrL tui klllcľ'ti'iit)
prestolnicain z njo mestna uprava poiiosntil«
pľllVI.

Kaja Deskovič je ostrejšii,prepričana.da se

status Metelkove še ni uredil zavoljo lirezliri-
'liiosli mesta. »Na eni strani nas. denimo. v l'i-
IltlllČlIclll smislu malo podprejo, po drugi stra-

ni pa nas iieiiclino kličejonu pogovore, ki nika-
mor ne peljejo. Skrbi nie. ker plačujemonajc-
iiinino za prostore. ki so grozovito dolrajani...u
Nekateri menijo. da mesto za pogtijtilcn težko
sprejme loruni Metclkove, torej skupino ljudi.
ker so usklu'cvanjti z enim :ili dvema sogovor-
nikoniu veli o lažja.Gregor Belušic meni, da

ni ravni) omogočavsem državljanomena-

kopra ven dostop do umetnosti po lastni me-

ri.

Slovenija kot tipičnikulturni zamudnik je
na tem področjuprehodila šelepolovico pa-
ti. Oblikovalci naši' kulturne politike so se

na pragu 2l. stoletth dokopali do razlikova-

nja elitne Umetnoin od zuriajumetnostrie
produkcije. ki ima koristno socialno funkci-
jo (politično,protestniško,reklamno, plesno
itd., kot je denimo zapisano v predlogu Slo-

venskega nacionalnega kulturnega progra-

ma). Potem ko država zadovolji potrebe av-

tonomnih, 'ta pravih' umetnikov, lahko z

ostanki sredstev financira tudi kulturno pro-

dukcijo s socialno funkcijo, na primer mla-

dinske klube.

Zanimivo je. da se ta, še vedno pretežnotra-

dicionalna predstava o vlogi kultume politi-
ke po naključjuprekriva s samopredstavo
dela sodobnih neinstitucionalnih umetni-

ških ustvarjalcev_ Vzemimo za primer nekaj
metelkovcev. Samo 'zastareli duhovi

'

lahko

reducirajo Metelkova na 'kulmmi
'

oziroma

'umetniški' značaj;Metelkova je območje
svobodnega (političnega)delovanja. ume-

tnosti in subkulture. ne pa geto 'umemosti'

(Bratko Bibič):Metelkova je \' prvi vrsti so-

cialni
/enomern

kultura pa bolj ali manj

sprt'm ji'valna produkcija (Bogdan Lešnik);
MetelkovaJti zgolj socialni pojav. ampak
socialni eksperiment, ima utopičnoin vizio-

narsko dimenzijo (Tomaž Trplan) itd. K0

metelkovci sami sebe označijo:a socialni fe-
nomen. nehote legitimirajo tradicionalno

kulturno politiko, da še naprej nemoteno in

brez .slabe vesti subvencionira geto 'klasične

umetnosti ', od tistega, kar po naključjuosta-

ne, pa podpira socialno eksperimentiranje
alternative. Na vsako kritiko lahko tradicio-

nalisti z mirno vestjo odvrriejo, da podpora
socialne funkcije kulturne produkcije ni nji-

hova primarna naloga.

3le pitje. ua st: na tem prostoru organsko ine-

njllVlljtl'gcllCHICch.Na tej točki je treba z nie-

lelltovci doseči konscnz in jim prepustiti samo-

regulacijo.«
l'rohlem Metelkova jL' unikaten in bo zahteval

prav takšno rešitev. Unikatno torej. Kljuh na-

sprotovalnjudela javnosti je treba podpreti di;-

'nje in avlonomnost kulturne produkcije
na Metelkovi. iskati v samootganiziranmii do-

ločenegadela civilne družbe prednosti. ne

zgolj slabosti, ter prilagoditi zakonske okvire
temu utejcnemu kaosu bogatih vsebin. Ni: na-

zadnje. kaj drugega bo sodobna Evropa? Navi-

dezno urcjcna in prilagojena združba pisanih
struktut.

C

Poudarjanje socialne funkcije kot nečesa,
kar je speci/ičnoza umetniško ustvarjanje
na Metelkovi posebej in za altemativno kul-

turo nasploh, je po mojem mnenju zgrešena.
Vsaka umetnost ima svojo socialno razse-

žnost - če primerjamo jilhannoničnikon-

cert z rock koncertom, gre sicer za nekaj
izrazito industrijskega, rigidnega in 2 dni-

žabnegavidika vsekakor dolgočasnega,
vendar pa imamo v obeh primerih opravili s

socialnim ritualom. S poudarjanjem lastne

esteLske produkcije kot izjemne prav `zaradi

svoje socialno-političnedrže se ustvarja
zmoten vtis, da elitna ustvarjalnost (ali kate-

rakoli druga estetska ustvarjalnost) social-

nega in političnegaozadja nima, predvsem
pa se .s tem alternativa v kontekstu slovenske

tradicionalne kulturne politike postavlja v

prostovoljno deprivilegiran položaj.
To kar potrebuje sodobna neinstitucionalna

umetniško ustvarjalnost v Ljubljani (in za

kar si različni ljudje neuspešnoprizadeva-
mo žepribližno201et), je srednje velik mul-

tikulturni center. Ne le, da na Metelkovi pri-
mernega prostora ni, ampak oblast Metelko-

vo občasno uporablja celo kot iz ovor za
ignoranco. ('Kaj vam bo Kino iška. saj

imate že Metelkova' Kar je približnotako.

kakor če bi njim kdo rekel: kaj vam bolOpe-ł
ra, saj imate že SloverLsko jilhamionijo.) v

teh diskusijah bi morali biti jasni. Center za

sodobno umetnost potrebujemo:
- ker takšnegaprostora v Ljubljani ni (ima-
nio pa zato kopico prostora za manjšino
elitnih potrošnikov):
- ker se ustvarjalnost. ki je prepuščeni:zgolj
trgu, ne more normalno raz vijati (šeposebej
če je trg tako majhen. kot je slovenski);

- ker moramo imeti v demokratičniskupno-
sti vsi enakopraven dostop do estetske pro-

diikcije po lastni meri in okusu (ne pa. po

meri ene in edine, samozvane Urnetnosttl-
4__I
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Metelkova. Vloga svoje čase prostorsko ln dmlbeno gluhe«
obmoąapoetaua v mostu vedno bolj :aznavna ln nepogmswa.

Dajavnostl na območjuMetelkove se dopolnjtüolona programskem.
omankacljskem ln upravnem Itlvolu. Teoretično program. muxell ln

alternativa. prav 'idealno' poth v mesa revitallraclle drłavo.

mesto. nevladne organuuclje lh lokalno skupnost` Glede na

procese v stavbah ln potrebe sosedom delov mosta. Ledtne ln

Tabor-a. se poaomosl usmerja v uroianle odputoga prostora. ttl na]
predstavila okvlr temu posebnemu delu mestnega utripa. To

Nimam` da se le potrebno uvajanja dvoriše na Metelkovl lotüi a

veliko mero amblctye SoNvaNe lovnih ln pouuvnlh programov

narekuje :63"on kl bo prepustna ln hkrati domu :unlthlvo~ da (to

vase prttegnlln maralttuoa. Prostor. ki :mi gm« tako manuvrstne
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dejavnosti in uporabnike mora biti urejen. varen in odprt v več
ozirih. Oblikovanje prostora mora dopolnjevati delovanja dejavnosti
in omogočatinjihov razvoj ter dokazati prilagodljivost. ki lahko gosti
množica in posameznika. naključnein redne obiskovalca. Prav
odprtost ureditev za različne rabe in uporabnike bi morala ostati
značilnost Metelkova ter odsevati vse razsežnosti uspeha
revitalizacijskega procesa.

Deseta obletnica Metelkova je čas. v katerem bi lahko odprli
pogovor o pogojih delovanja različnih programov v skupnem odprtih
površinahokrog nje. To je pravi čas za razpravo o skupnih
izhodiščih celostnega načrtovanjajavnega prostora. ki obdaja
zgradbe na Metelkovi. Okoliščina so še posebno zanlmive. ker se
na področjuMetelkova srečujejodržavni in lokalni interesi.
etablirana in alternativna kultura. ki zagotavljajo ustrezen nivo
obravnave. odmevnost in kvaliteto rešitev.

Za Ljubljano se na Metelkovi odpira lepa možnost.da se preizkusi v

nekoliko drugačnem.dogovomem. načrtovanjuodprtega prostOra.
Brez dogovarjanj. sodelovanja vseh zainteresiranih, si je skoraj
nemogočezamisliti dolgoročnoharmonično delovanje tega
prostora. Izkušnjabi bila lahko dragocena tudi za urbanistično
prakso. ki se bo v prihodnosti, podobno kot drugod v razvitem
svetu. morala razvijati v smeri vključevanjarazličnih interesov v

iskanje najustreznejšihprostorskih rešitev. Tezavam z

uveljavljanjem javnega mnenja bomo tudi pri nas kos, ko ljudi ne

bomo več postavljali pred izvršana dejstva. Metelkova je priložnost,
da se nekatere od sedanjih slabosti urejanja prostora presežev
praksi.

»Metelkova mesto

»Celica

na vrh

Komentar

ime [

Jemail

naslov komentarja r

Komentarji odratajo mnenja ln stališča uporabnikov Trajekla. Možnost

komentiranja je namenjena spodbujanju javna debate In odzivom na članke.

Urednistvo si pridrzuja pravico odstranitve komentarjev v primeru.da so

žaljivi.spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na krlmrnaina

dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
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Foto: Urska Kranjc
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