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Janez Janša

Kaj izgubimo,

če izgubimo umetnost?

V

edeli smo, da bo 8. februar višek

manifestacije nezadovoljstva z

delom ministrstva za kulturo in

da se bodo protesti, izjave in

zahteve po kulturnem prazniku

umirili. En mesec pozneje je razlogov

za nezadovoljstvo kvečjemu še več. Mi-

nister Peršak niti ne skriva več, da vodi

politiko, usmerjeno proti umetnosti,

njenim ustvarjalcem in proti javnosti,

ki ji je do umetnosti.

Ministrstvo je spremenilo razpise, os-

novni inštrument sofinanciranja živ e

umetniške ustvarjalnosti, v loterijo: en-

krat dobijo eni, drugič drugi. Prijavite se

naslednjič, mogoče vam bo uspelo. Ali se

ob tem vprašajo, kakšne širše kulturne in

dr užbene posledice ima tovrstno igrač-

kanje z umetniškimi akterji?

Vzemimo na primer položaj festivalov

sodobnih uprizoritvenih umetnosti. V

prvih dveh desetletjih po osamosvojitvi

so se v Sloveniji vzpostavili štirje profili-

rani mednarodni festivali: Exodos se je

usmerjal k progresivni produkciji med-

narodno afirmiranih avtorjev, Ex-ponto

sprva na produkcijo z območja nekdanje

Jugoslavije, potem na vzhodno Evropo,

Mesto žensk na umetnice, Mladi levi na

najmlajšo generacijo ustvarjalcev. Vsi

festivali so Slovenijo postavili na zemlje-

vid sodobne scenske umetniške produk-

cije, skupaj s tukajšnjimi ustvarjalci, ki

so doživeli mednarodno afirmacijo. Vsi

so imeli svoje številno občinstvo, pri

njihovem izvajanju so sodelovali javni

zavodi in upravitelji prostorov. Exodosu

sta bila blizu Cankarjev dom in Mladin-

sko gledališče, Ex-pontu Drama SNG,

Mestu žensk Cankarjev dom, Mladi le-

vi/Bunker so s svojo programsko-pros-

torsko politiko odločno vplivali na to, da

je Stara mestna elektrarna postala pros-

tor, namenjen sodobni scenski produkci-

ji. Na vseh štirih festivalih smo videli iz-

jemne predstave, se družili z umetniki z

vsega sveta, se navdihovali ob njihovem

delu in znali dela naših umetnikov širše

umestiti. Bili smo tam, kamor smo hoteli

priti, ko smo se osamosvojili. Nismo se

osamosvojili zato, da bi se obkrožili z

okopi in žicami, peli domoljubne pesmi,

krpali bančne in nadškofijske luknje ter

uživali ob sosedovi crknjeni kravi.

Festivali, tako kot svet okrog nas,

imajo svojo dinamiko, vzpone in padce,

a ti štirje festivali so postali umetnišk o,

kulturno in družbeno dejstvo. Ex-ponta

ni več. S smrtjo njegovega umetniške ga

vodje Damirja Domitrovića Kosa je umrl

tudi festival. Je komu na ministrstvu pa-

dlo na pamet, da bi povabili koga, ki bi

ta festival nadaljeval? Ali da bi skušali

zapolniti luknjo v umetniški ponudbi, ki

je nastala? Exodosu so zavrnili sofinan-

ciranje za naslednje štiriletno obdobje.

Kako bodo nadomestili ta izpad, če Exo-

dosa ne želijo niti pod razno? Bunkerju

so za program, ki poleg Mladih levov

vključuje še festival Drugajanje v Mari-

boru, lastno produkcijo in vrsto drugih

dejavnosti odobrili 113.717,29 evra, Mestu

žensk pa 32.000! Se je kakšen svetovalec

ali svetovalka kdaj pozanimala, kolikšni

so budžeti primerljivih festivalov? Če bi

se, si ne bi upali postavljati tovrstnih ga-

baritov. Za eno povprečno letno bruto

plačo javnih uslužbencev in pol naj Mes-

to žensk naredi desetdnevni festival, ki

je »v mednarodnem prostoru priznan

kot uveljavljen in referenčni umetniški

dogodek«, kot to zahtevajo na MzK. In

ga Mesto žensk naredi! Za nagrado pa

jim dodatno zrežejo sofinanciranje.

Loterijski boben vrtijo strokovne ko-

misije. Na ministrstvu so večkrat pove-

dali, da je seznam strokovnjakov, ki so

zavrnili članstvo v komisiji za uprizorit-

vene umetnosti, izredno dolg. Iz tega

lahko razumemo, da minister v komisijo

ni imenoval strokovnjakov, ampak je

članstvo v komisiji člane povzdignilo v

»strokovnjake«. A tako nekako kot na

ministrstvu govorijo o članih komisij, ki

jih imenujejo, bi lahko govorili o minis-

tru in njegovih sodelavcih: tako kot nek-

do mora biti član strokovne komisije (ne

glede na strokovnost), nekdo mora biti

svetovalec za področje (ne glede na to,

da nima podlage za svetovanje, saj po-

dročja ne spremlja) in nekdo mora biti

minister (pa čeprav je proti umetnosti).

Noben festival in nobeno umetniško de-

lo nista naredila nobene škode državlja -

nom te ali kakšne druge države, če že mo-

ram odgovarjati na hujskaški diskurz, ki

sta ga Cerarjeva vlada in Peršakovo mi-

nistrstvo normalizirala (sprejela v olikani

retoriki). Noben festival, ne četverica

omenjenih ne festivali, ki so nastali v zad-

njem obdobju in nas vsaj nekoliko držijo v

stiku s sodobno uprizoritveno produkcijo,

ni nastal zaradi politične volje ali politično

motiviranega financiranja, ampak zaradi

vizije, inovativnega, kontinuiranega, poz-

navalskega in požrtvovalnega dela festi-

valskih ekip. Za eno letno plačo in pol.

Če damo denar za umetnost, nikoli ne

moremo natančno vedeti, kaj bomo do-

bili, ker umetnost ni serijska proizvod-

nja. A če ne damo denarja za umetnost,

natančno vemo, v kaj se bomo spremeni-

li. Politika, ki tega ne razume in umetno-

sti nasprotuje, je lahko le politika, ki ni-

koli ni pokukala čez meje svojega župni -

šča, politika, ki dela iz Slovenije podal-

psko provinco, svoje državljane pa razu-

me kot financerje lastnega strahu pred

drugačnim, tujim, nepredvidljivim. ×

intervju / Maylis de Kerangal, francoska pisateljica

Moj roman mi ne pripada

F

rancoska pisateljica Ma-

ylis de Kerangal, ki je ne-

davno nastopila na Fabuli,

je prvo večjo pozornost

bralstva požela s svojim

petim romanom Corniche

Ke n n edy leta 2008, leta

2010 pa je z Rojstvom mostu že preje-

la nagrado médicis in številne druge

nominacije in priznanja. Štiri leta

kasneje je izšel roman Pokrpajmo ži-

ve , tenkočutno opisana zgodba o

presaditvi srca umrlega mladeniča,

ki je doživela odličen odziv, štev i l n e

nagrade, prevode, gledališke in tudi

filmsko adaptacijo. Njen zadnji ro-

man govori o kuharju.

V romanih se lotevate nenavadnih

tem, denimo gradnje mostu,

presaditve srca ... Kako izbirate teme?

Zdi se mi, da ni neliterarnih tem, da pa

obstajajo take, ki veljajo za romanes-

kne, a so precej izrabljene, na primer

ljubezenske dogodivščine, vojna doga-

janja ... A roman je dovolj gibka zvrst,

da se lahko loteva vsega, pravzaprav je

vse lahko roman, tudi zelo nepomem-

bna reč. Tem pravzaprav ne izbiram,

Rojstvo mostu je sprožil naključni po-

govor z nekim inženirjem, Pokrpajmo

žive pa smrt, ki ni imela zveze s presa-

ditvami. Temi sta mi ponudili zamejen

narativni čas, v prvem primeru eno le-

to, v drugem en dan, v obeh primerih

gre za ljudi, ki nekaj počno skupaj, kri-

žajo se okolja, čustva… Ko začnem pi-

sati, me sprva bolj kot tema zaposluje

jezik, ki ga v njej in o njej lahko naj-

dem, kot literarni izvir in sredstvo mo-

je literarne govorice. Vsaka tema ima

neki svoj jezik, svoje besedišče, ki nato

temo izgrajuje.

Je pa trdo delo osvojiti jezik,

ki vam je sicer tuj?

Je, treba se je poučiti, raziskati, epopeja

se začne na obeh področjih, na jezikov-

nem in tematskem hkrati, in to mi je

všeč. Tej raziskavi seveda šele sledi moja

predelava, točnost v literaturi še ni res-

nica. Navsezadnje si lahko vsakdo vse o

presaditvi organov prebere na interne-

tu, moja zvestoba resničnosti še ne bi

bila roman, šele on sam izumlja svojo

lastno dokumentacijo, medtem ko se

piše. In se med nastajanjem tudi preme-

šča, na presenetljive načine.

In tako delovišče postane simbol

globalizacije, v katerega se zaradi

političnih, kapitalskih, razvojnih in

p reživetvenih interesov stečejo

izvajalci, ki za določen čas ustvarijo

mali kozmos. Te osebe pa z izjemo ene

niso cele, ampak bolj ali manj torzi,

ki nastopijo le epizodno.

Res je, da je le Georges Diderot, neke

vrste odmev filozofa, edini pravi lik,

predstavlja srce, ostale, ki ga obkro-

žajo, pa poznamo le po epizodah.

Osebe me niso zanimale ločeno, kot

psihološko izdelani liki, ampak le kot

del dogajanja, del skupne zgodbe. V

Pokrpajmo žive je nekoliko drugače,

tam sta vsaj mama in Thomas »pra-

va« literarna lika, ostali ne. Sta pa

klasična literarna lika sopotnika na

transsibirski železnici v B ežiščnici na

vzhod – to je knjiga, kjer sem se naj-

bolj osrediščila na lika, drugače pa

mi gre bolj za kolektivno delovanje,

ki je motor teksta, ki zbira, katalizira,

konvergira ljudi.

Pokrpajmo žive je požel veliko

priznanj za pretanjeno obravnavo tabu

teme, pisatelju Richardu Millerju pa je

vzbudil žaljiv zapis o literaturi za

»imbecile«. Kako ste si to razložili to

reakcijo? Pisateljsko ljubosumje?

Ne vem. Sama zapisa nisem brala, ker

nisem na nobenem družbenem omre-

žju, so mi pa o tem seveda pripovedo-

vali. Seveda ima gospod pravico do

svojega mnenja. Bil pa je član bralne-

ga komiteja pri Gallimardu, ki je oce-

nil, da zaradi takšnega pisanja to več

ne more biti. Sama pri tej odločitvi,

kot so mi podtikali nekateri, nisem

imela absolutno nič. Antoine Galli-

mard ne potrebuje mene, da bi nare-

dil, kar hoče narediti.

Po knjigi so posneli film, bilo je

kar nekaj gledaliških interpretacij.

Ste pri adaptacijah sodelovali?

Obe gledališki adaptaciji sta bili mo-

nodrami, v prvi je igralec igral različ-

ne vloge, v drugi je šlo bolj za monta-

žo teksta, seveda z elementi tragedije.

Pri adaptacijah nisem sodelovala,

verjamem namreč, da mi tekst, po-

tem ko izide, ne pripada več, da od-

tlej živi svoje življenje, z grajami,

pohvalami, različnimi razumevanji.

Nikakor nočem nadzirati recepcije.

Predstavi sta mi bili všeč, tudi film, ki

je liričen in gorečen hkrati. Režiserki

Katell Quillévéré so očitali, da si je

prisvojila tekst in ga interpretirala po

svoje, jaz pa v tem ne vidim proble -

ma, mene je film ganil.

Naslov jromana je iz stavka

Pokopljimo mrtve, pokrpajmo

žive Antonina Čehova; njegova misel

je tudi moto v Bežiščnici na vzhod,

ki je nastala na pisateljskem potovanju

s transsibirsko železnico. Tega

se je udeležil tudi lanski Fabulin

gost Mathias Enard, ki je v svoji noveli

Alkohol in nostalgija ravno tako

citiral Čehova. Je Čehov večni vir

francoskih pisateljev?

Vsekakor je zelo navzoč, v Parizu ne

mine sezona brez vsaj ene Utve in

treh Stričkov Vanj! (smeh) Meni je

draga njegova melanholija, neko po-

sebno ozračje, ki gane, ker kaže na ne-

kaj, kar se lomi.

Ste se pisatelji na vlaku, na tem

vzhodnem orient ekspresu, pogovarjali

o svojih tekstih, je prišlo do zločinov iz

pisateljskega ljubosumja?

Ne! Nič takega! Preveč smo bili nav-

dušeni, vsi iz sebe! (smeh) Bilo nas je

petnajst pisateljev, a le od petih je

France Culture zahtevala tekste: po-

leg Mathiasa in mene še od Jeana

Echenoza, Oliviera Renarda in Sylvie

Germain. Eni so se odločili za dnev-

niško obliko, midva z Mathiasom za

čisto fikcijo. Bilo je zanimivo, sama

sem začetek napisala na vlaku, ostalo

pa kasneje; tudi nismo bili vsi na isti

etapi potovanja istočasno.

N a j n ove j ši prevod v slovenšč i n o,

roman Na tej točki noči govori

o Lampedusi.

Da, in je, tako kot moj najnovejši

tekst o kuharju, Un chemin de table

(Pot mize), nastal po naročilu; tema

je bila pokrajina in pisava. Napisala

sem ga leta 2014, preden je Lampe-

dusa zares postala tema vsakodnev-

nih novic o utopitvah beguncev. Go-

vori o imenih, o pisatelju Giuseppe-

ju Tomasiju di Lampedusi, avtorju

romana Gepard, ki ga je Visconti

prelevil v film, in o istoimenskem

otoku. Literatura ne sme moraliza-

torsko politizirati, zato sem iskala

način, kako vendarle govoriti o

stvareh, ki se dogajajo. In tako sem

naletela na nekoč slavno ime, ki ga

je zaradi žalostnih dogodkov pov-

sem povozil ta oddaljeni otok, ki ga

prej nihče ni poznal, zdaj pa je sino-

nim tragedije. ×

film

Nagrada Kasteličevi Celici

V kalifornijskem San Joseju se je v ne-

deljo končal filmski festival Cine-

quest, na katerem sta med več kot

200 filmi iz 130 držav sodelovala film

Rudar re žiserke Hanne Slak in animi-

rani film C e l i ca Dušana Kastelica.

Film Celica je zmagal v kategorijah

kratkega animiranega filma in kratke-

ga pripovednega filma in se s tem

kvalificiral za nagrado oskar. Že sep-

tembra lani pa je zmagal tudi na Fes-

tivalu slovenskega filma v Portorožu.

Ka s te l ic je ilustrator in risar stripov,

največ je objavljal v Mladini. Za to delo

je prejel med drugim Grumovo prizna-

nje ter nagrado zlata ptica. Trenutno

se posveča ustvarjanju računalniških

iger in animiranih filmov. Na področju

3D-animacije je bil eden prvih ustvar-

jalcev na Slovenskem in je najbolj znan

po izjemni uprizoritvi pesmi I z to ka

Mlakarja Čikorja an' kafe. × sta, kul
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Nismo se osamosvojili zato, da

bi se obkrožili z okopi in

žicami, peli domoljubne pesmi,

krpali bančne in nadškof ijske

luknje ter uživali ob sosedovi

crknjeni kravi.


