
DNEVNIK Datum: 16 . 11 . 2005 Ura: 22.55 Barva: CYMK Stran: 14

14 Dnevnik – četr tek, 17. n ove m b ra 2005

Ku l t u ra
ku l t u ra @ d n ev n i k . s i

REFLEKS

Tanja Lesničar - Pučko

Temeljni nesporazum med sodobno umetnostjo in sodobnim odjemalcem te
umetnosti je sodobnost. Četudi sta si so-dobna, to še zdaleč ne pomeni, da sta
sodobna: velik del umetniške prakse je poizvajalski, se pravi da povzema
(posodablja, sprevrača, preizprašuje) starejše prakse, in velik del občinstva ima
težave s percepcijo tistega segmenta umetniških raziskav, ki se dotikajo na j n ove j š i h
družbenih vprašanj, kot jih je sprožil razvoj biotehnologije, mikrobiologije in novih
t e h n o l o g i j.
Prvi izziv, ki ga tovrstna sodobna umetnost zastavlja že kakšni dve desetletji, je
seveda njena »neumetniškost«, njena navezava na znanstvena ali sociološka
vprašanja in odrekanje estetski formi ali formi nasploh, s tem pa seveda odrekanje
čutnemu/čustvenemu in poudarjanje zgolj intelektualnega – od tu tisti
najpogostejši očitek, da je ali nerazumljiva ali dolgočasna.
Kar zadeva nerazumljivost, dejstvo je, da nove prakse nastajajo predvsem v
tehnološko visoko razvitih urbanih območjih, torej tam, kjer je tradicionalni pogled
na življenje (in umetnost), kakršnega še živi velik del preostalega sveta, za
razmišljujočega že nemogoč. Ko je torej Kanadčanka Shannon Bell na
performansu/delavnici z naslovom Dva falusa in nožni palec s pomočjo predava n j a ,
v katerem se je po teoretsko pomoč zatekala k Heideggru, Lacanu, Bataillu in
drugim premišljevalcem vloge spolnosti, simbolike in resnice v umetnosti, ter s
pomočjo videa pojasnjevala svoj projekt gojenja falusov (moškega in ženskega) in
nožnega palca v laboratoriju, je že uvodoma sporočala predvsem to, da si
laboratorijsko gojenje človeških tkiv in organov za raziskovalne in medicinske
namene prisvaja tudi umetnost, da je skratka umetniški eksperiment ravno tako
vstopil v laboratorije, pa četudi s tako
»trapasto« idejo, kot je vzgojiti (in
»vzgojiti« je v svoji dvopomenskosti še
kako primerna beseda) spolno razliko.
In da bi bila mera polna, sploh ne
razliko! Bellova je namreč dokazovala ne
le obstoj ženskega falusa v notranjosti
vagine, ampak z nadvse ilustrativnimi
video posnetki tudi žensko ejakulacijo,
ki so jo v 80. letih »odkrile« ameriške
lezbijke, kot nekakšen nov dokaz za
enakost. Ta vrnitev k začetkom
feminizma, ko se je družbeno enakost
zahtevalo prav na zmanjševanju razlik
med moškimi in ženskami, pri čemer je
šlo tedaj seveda predvsem za enakost
umskih sposobnosti, je zabavna in po
svoje tudi paradoksalna, če jo leta 2005
izreka queer queen, kakršna je Bellova.
No, njen odgovor na vprašanje, čemu
fiziološko ta ejakulacija pravzaprav služi,
pa je vsekakor novodoben (ali pa spet desadovski): čistemu užitku. Ne razplodu, ne
potomstvu, ne družbi, čemur služi moška ejakulacija, ničemur razen samemu
ugodju telesa.
Ugodju osamljenega telesa, bi dodala jaz. Ko je Shannon Bell na koncu svojega
precej hektičnega predavanja odložila očala, se slekla, legla na mizo in nam s
pomočjo ginekološkega pripomočka ponudila na ogled svoj falus, tako popolnoma
nespektakelsko, tako v nasprotju z moško željo (samo tega bi še manjkalo, da bi še
lezbijke skrbele zanjo!), tako očitno reducirajoč telesno in erotično na klinično, na
pedagoško, z mikrofonom še naprej pojasnjujoč, kaj vidimo, je ta mešanica
odtujeno medicinskega, erotičnega na videu in družbenega (vtetovirana žid ov s k a
zvezda na prsih in številka na venerinem gričku) zastavila kar nekaj vprašanj: je telo
vse bolj le še objekt (samo)preiskav in (samo)manipulacij, naše – tudi gledalske!? –
hladne observacije, in je hkrati, tako osamljeno, res še edino varno zatočišče
subjekta in njegovih spolnih užitkov, katerih prvi samoobrambni zakon sta
samozadostnost in distanca do drugega (tudi tista, ki jo povzročajo vsi aids
vmesniki, kot jih je bilo videti na videu, se pravi rokavice, kondomi, polivinili), ker je
ta drugi vse bolj le grožnja in vse manj obet srečne bližine? Bo bodoči človek le še
ujetnik samega sebe, svojih potreb, užitkov in strahov, korak čez sebe k drugemu pa
zgolj še tema zaprašenih romanov? Morda je bilo komu, ki je pričakoval, da bo ta
simpatična, na trenutke prav dekliška petdesetletna gospa naredila kaj dra ž l j i ve g a ,
dolgčas. Meni so njena sporočila dala precej misliti.

Medikalizacija erotike

......................................... .

Prvi izziv, ki ga
tovrstna sodobna
umetnost zastavlja,
je seveda njena
»neumetniškost«,
njena navezava na
znanstvena ali
sociološka vprašanja
in odrekanje estetski
for mi.
......................................... .

Znanost in tehnologija:
gostji v umetnosti?
Petja Grafenauer Krnc

LJUBLJANA – Do leta 2001 je Break 21
ponujal zatočišče mladim ustvarjalcem
raznolikih umetniških zvrsti. Break 2.2 in
letošnja različica 2.3 sta spremenila kon-
cept festivala. Različna področja umet-
nosti so se, skladno s stanjem v sodobni
umetnosti, združila v enotno polje, pa
vendar so prav zaradi tega nekatere vse-
bine, predvsem strip, moda in film, osta-
le zunaj koncepta festivala. In če sta se
prejšnji izdaji posvetili predvsem body
artu in nevidnim grožnjam, letošnja nosi
n a s l ov Nove vrste.

Break 2.3ponuja umetniška dela, ki se
po ideje in tehnike zatekajo v svet novih
tehnologij in znanosti. Vprašanje, ki si ga
ob ogledu letošnjega festivala velja zasta-
viti, je predvsem, ali je uporaba novih
tehnologij, znanosti in medijev že zados-
ten razlog za obstoj umetniškega dela?
Ali ti že sami omogočajo nov in pred-
vsem drugačen razmislek o umetnosti?

V galeriji Kapelica je na ogled projekt
Marte de Menezes z naslovom Na t u re ? .
Umetnica je posegla v razvojne procese
metuljev in jim spremenila vzorec na
enem od kril. Nastala so živa umetniška
dela z omejeno življenjsko dobo. Skoraj
nevidne spremembe so gledalcu še bolj
neprepoznavne v vročem in vlažnem
rastlinjaku sredi galerije, ki ga za svoj
obstoj zahtevajo metulji. Možnost gle-
dalca, da bi prepoznal modificirano po-
dobo metuljevega krila, je pravzaprav

Kratki film [ženska/moški] Daniela Langa se loteva perečega vprašanja
spolnosti starejših ljudi. Spolni odnos je na platnu prikazan kot skrajno
estetsko dejanje. Vendar pa to, da je umetnik spolni akt z uporabo
estetizacije pravzaprav cenzuriral, kaže na dejstvo, da družba – in celo
umetnik sam – še vedno težko sprejema spolnost in ljubezen dveh starih,
zgubanih, nepopolnih teles.

neznatna in umetnina brez spremnega
besedila zanj ne obstaja.

Drugače deluje drugo od dislociranih
umetniških del, ki domuje v ljubljan-
skem Botaničnem vrtu. Alexandra To-
land je v naravno okolje umestila rože in
žuželke iz umetnih, večinoma najdenih
materialov. Vdor teh novih umetnih vrst
v organski svet na prvi pogled ne deluje
nasilno. Gledalec šele ob natančnejšem
opazovanju zazna umetno infiltracijo.
Zdi se, kot da zaključeni naravni ekosis-
tem prostor tujemu odstopa z veliko več-
jo lahkoto, kot pa je tega sposobna člo-
veška družba.

Gotovo velja omeniti delo Jo o s t a
Nieuwenbur ga, razstavljeno na gradu
Kodeljevo. Pojoče strune so sicer tehno-
loško zapleten projekt, ki pa na gledalca
učinkuje z izredno poetiko uporabljene
tehnologije. Delo nikakor ni enoznačno,
njegov izvir najdemo v umetnikovih sa-
njah, prevedenih v zvočno-likovne dra-
žljaje, ki ob ogledu nežno preplavijo
obiskovalca. Nasprotja ostrine in nežno-
sti so sopostavljena v formah Nieuwen-
burgovih objektov, prav tako v zvoku, ki

ga oddajajo v njih napete strune iz tun-
gstena.

Osrednje prizorišče festivala so pros-
tori bivše črevarne na Poljanski cesti 95.
Če projekti na gradu Kodeljevo tehnolo-
gijo še zakrivajo v konceptualne zgodbe,
je ta pri mnogih izmed postavitev v čre-
varni postavljena v prvi plan. Raziskova-
nje možnosti tehnologij sicer pritegne
obiskovalca, a hip zatem je delo že poza-
bljeno. Po aha efektu, ko spoznamo, kako
določena tehnologija deluje, nas večina
razstavljenih del pusti sredi praznine.

Break 2.3 dopolnjuje 12 performan-
sov. Na enem od njih, pripravila sta ga
Heike Schmidt in Franziskus Rohmert,
so obiskovalci preživeli noč v javnem
prostoru, performerja pa sta jih v sen
zazibala s prepevanjem uspavank, pesmi
in pripovedovanjem zgodb. Kljub temu,
da sta prisotnim performerja ponudila
zanimivo doživetje, pa je delo, ki naj bi
nas povrnilo v izgubljeno srečo otroštva,
preplitko, da bi prepričalo. Mnogi izmed
drugih performansov so ponudili prevo-
de raznolikih zvočnih in vizualnih dra-
žljajev, ki so bili gledalcu predstavljeni
prek računalniškega vmesnika.

Break ponuja vpogled v nova polja umetnostne produkcije in na trenutke ne prikimava tezi, da se bo
sodobna umetnost stopila s poljem kulture. Povezava z znanostjo je eno izmed področij, ki umetnosti
gotovo omogoča korak v nova raziskovanja. A zdi se, da je večina umetnikov tako fascinirana z možnostmi
novih medijev, da je vsebina umetniškega dela le drugotnega pomena. Vendar tudi ta zgolj fascinacija
gledalcu ponuja zanimiv vpogled v prostor umetnosti, ki je pri nas le redko samostojno predstavljen.

Lif fe

VIDENO PRIPOR OČAMO

Palica za golf je bizarno, hipno-
tično nadaljevanje režiserjevega
izvrstnega filma Pomlad, poletje,
jesen, zima … in pomlad. Glavni
junak Tae-suk na svojevrsten na-
čin rešuje stanovanjske težave;
vlamlja v stanovanja, katerih las-
tniki so dalj časa odsotni, in v
njih živi določen čas. Zaradi svo-
jega »načina« življenja spozna
novo »partnerko« Sun-hwa, sku-
paj pa naletita na moško truplo,
kar zgodbo preobrne na glavo.

Nagrajeni film združenja kri-
tikov FIPRESCI na canskem
festivalu je zgodba o osem-
najstletnem Enzu, ki živi v
neapeljskem predmestju. Po
očetovi smrti je njegova dru-
žina na robu preživetja, zato
Enzu pa ne preostane dru-
gega, kot da se zateče v mali
kriminal. Ko stricu prizna, da
je z znanci oropal tovornjak,
ga ta pošlje v vojaško šolo. Tam
Enzo spozna nov svet.

Palica za golf
Režija: Kim Ki-duk ( Pre d p re m i e re )

Veter zemlje
Režija: Vincenzo Marra ( Pe r s p e k t i ve )

Redna ljubimca
Literatura drugače
Jaša Drnovšek

LJUBLJANA Približno pol le-
ta po tistem, kar so na trg
poslali roman Toma Snoja
Koledar Evinih razpoloženj in
knjigo nizozemskega pisatelja
Karla G. van Loona Sad stras-
ti, so pri založbi Tuma v
Knjigarni Konzorcij predstavili
še preostali letošnji deli zbirke
Beri globalno. Gre za roman
grškega avtorja Andreása Stái-
kosa Nevarna kuharija in prav
tako prozno besedilo ruskega
pisatelja Wladimirja Kami-
nerja Ruski disko.
Kot je povedala prevajalka
Kuharije Klarisa M. Jovano-
vić, gre za »zelo dobro na-
pisano zadevo, ki je kljub
svojemu trendovstvu prava li-
teratura.« V ospredju romana
so ženska, snubca in sedem-
najst slastnih jedi, ki bralca
uvajajo v kulinarični dvoboj.
Ker se prva nikakor ne more
odločiti med obema kuhar-
skima mojstroma, dopusti, da
tekmujeta, kdo ji bo pričaral
bolj okusne, dišeče in slastne
jedi.
Po mnenju prevajalke D iska
Urške P. Černe se ob branju

Kaminerjevega dela postavlja
vprašanje, ali imamo sploh
opraviti s pravo literaturo:
»Glede na literarne zvrsti, ki
jih poznamo, je še najbližje
kozeriji.« Za avtorjeve junake,
ki vsi po vrsti živijo v ber-
linskem izseljenstvu, velja, da
so iznajdljivi. Toda naj gre za
umetnike, prostitutke ali pre-
kupčevalce, Kaminer o njih
vseskozi piše nežno in do-
b ro h o t n o.

Zdenko Vrdlovec

Avtomobili so goreli tako kot pred tedni v pariških
predmestjih, a to je tudi edina skupna točka med
nedavnimi in legendarnimi majskimi dogodki le-
ta 1968, o katerih pripovedujeta triurna Re d n a
ljubimca Philippa Garrela, zelo samotarskega in
samosvojega francoskega cineasta (avtorja 25 fil-
mov) ter nekdanjega udeleženca pariških majskih
dogodkov. Toda v tem njegovem filmu ne gre niti
za kakšno zgodovinsko obnovo tedanjega pre-
vratnega dogajanja niti za analizo političnih učin-
kov in socioloških posledic, marveč za individual-
no in eksistencialno izkušnjo »praznine«, ki je
nastopila po revolucionarni noči. Vse majsko do-
gajanje je namreč zgoščeno v eni sami, epsko
dolgi noči, v kateri je Pariz pogreznjen v temo in
vidimo samo barikade iz uničenih avtomobilov in
kock cestnega tlaka, za katerimi se zbirajo demon-
stranti, in čete policistov v dolgih črnih usnjenih
plaščih; prav ta »abstraktna« scenografija tudi
omogoča, da so bolje poudarjeni nekateri detajli,
tako ideološki (»organizacija je za čredo, mi smo
anarhisti«) kot individualni ali tako »zgovorni«,
kot je tisti, kjer neki demonstrant urinira po kipu
Device Marije, medtem ko prijatelju pripoveduje
o spopadih s policijo. Na koncu dolge noči se
mladi demonstranti vrnejo domov, s sajastimi
obrazi kot rudarji po šihtu ali kot otroci, umazani
od igre, ki jih mame umijejo in dajo spat.

Po tej epski noči, v kateri so se razblinile roman-
tične sanje o revoluciji (»delavci se bolj bojijo
revolucije kot buržoazija«), se skupina udeležen-
cev prevratnih dogodkov umakne v »notranjost«,
tako fizično (stanovanje) kot mentalno, in uniče-
ne sanje zamenja z opijem, s katerim jo oskrbuje
mladi buržuj, za katerega je bila edina »revolucija«
tista, ko je dobil bogato dediščino. Toda tudi
skupina se polagoma porazgubi oziroma se »ato-
mizira« v ljubezenske pare. Z banalnostjo ži-
vljenja, ki se je znova utirilo, se torej formira tudi
par »rednih ljubimcev«, mladega pesnika Fran-
çoisa (igra ga režiserjev sin Louis Garrel) in kiparke
Lilie (Clotilde Hesme), in od tega trenutka postane
film mračna in mojstrsko režirana pripoved o tem,
kako mlada in umetniška ljubimca povozi sama
banalnost s prav tistimi »aduti« (denar, seveda), ki
sta jih kot romantična revolucionarja prezirala.

Film je s podaljšanim trajanjem nekaterih pri-
zorov in eliptičnimi pospešitvami ustvarjal prav
posebno izkušnjo časa, ki je v nekem trenutku
tudi že anticipirala konec razmerja »rednih lju-
bimcev«, in sicer v enem samem spoju dveh
kadrov: v prvem Lilie, ko zapušča atelje kiparja, ki
jo je povabil v New York, na stopnicah povzroči
hrup, v drugem pa se François na drugem koncu
mesta nenadoma zbudi v postelji kot prestrašen
od tega hrupa, ki je napovedal konec ljubezenske-
ga para.


