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CYMK st ra n 32

vizualna umetnost

Med gospodinjstvom

in umetnostjo

Vabilo na sinočnje odprtje razstave

vizualne umetnice Vere Stanković

je bilo eno bolj domiselnih, prispelo

je namreč v obliki krpe za pomiva-

nje posode, s katere je zeval naslov:

Zahvala gospe čistilki. Ko sem naivno

v p ra šala, kakšno zvezo ima to s te-

matiko razstave – s t a rševstvom, so

mi izkušenejši od mene odgovorili:

vs e.

St a rševstvo je namreč v obilici ne-

vidnega, doma opravljenega dela

obenem pogosto videno kot nevar-

nost za ustvarjalnost in kakršno koli

resno kariero, meni Stankovićeva, ki

se tovrstnemu stereotipnemu vi-

denju odločno upira. Tudi tako, da je

ravno najnadležnejša opravila pret-

vorila v umetniška dela.

Mavrični ideali

Razstavo, skozi katero poskuša pri-

kazati, kako različni vidiki starše v-

stva vplivajo na ustvarjalnost, je ta-

ko poimenovala po eni od vključe-

nih ready-made instalacij, v kateri

je iz krp za čiščenje ustvarila podo-

bo mavrice. »Kakšen je odnos med

nevidnim delom, opravljenim v do-

mačem gospodinjstvu, in vidnim,

lepim delom v umetnosti? Kakšno

torej med vzdrževalnim delom in

življenjskimi ideali, pri čemer

imam v mislih tako ideal otroka in

družbeni ideal starševstva kot ideal

profesionalne kariere?« se uvodo-

ma sprašuje umetnica. Njena insta-

lacija Zahvala gospe čistilki je obe-

nem svojevrsten hommage Ma n i fes-

tu za umetnost vzdrže va nja ameriške

feministične ustvarjalke Mierle La-

derman Ukeles, ki je konec še s td e-

setih let prejšnjega stoletja v per-

formansu pomivala galerijo.

Ob omenjeni instalaciji je Stanko-

vićeva postavila tudi skulpturo Ha h a

iz pripomočkov za čiščenje, za kate-

ro se obiskovalec zdravorazumsko

v p ra ša, ali ne bi morali pred odpr-

tjem razstave vendarle romati v

shrambo. A pisano plastično vedro

in posode so nalašč dobili osrednje,

najvidnejše mesto v razstavnem

prostoru, kjer odpirajo kar največ

v p ra šanj, pojasnjuje Stankovićeva.

Zemljevid človeškega življenja

Da bi opozorila tudi na prekarni po-

ložaj umetnika danes, ki se za preži-

vetje hkrati loteva še mnogih drugih

del, ob tem pa se od njega pričakuje,

da bo vsaj še dober roditelj, ljubi-

mec in prijatelj, je postavila tudi in-

stalacijo Vključiti vse, vse, vse, čisto,

čisto vse. V znak upora proti predal-

čkanju je razbila dva predala in iz

sestavnih delov ter odsluženih avto-

mobilčkov uprizorila poligon za

Z razstavo Zahvala gospe čistilki vizualna umetnica Ve-

ra Stanković raziskuje različne vplive starševstva na us-

tvarjalnost. Njene instalacije, fotografije in kolaže si je

do 5. novembra mogoče ogledati v Steklenem atriju

Mestne hiše.
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TMaja Šučur
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»S ta rševstvo je kot tema v umetnosti pogosto spregledano, čeprav ima večina ljudi i z ku šnje z njim,« meni vizualna

umetnica Vera Stanković. F Toma ž Ska le

o t ro ško igro. »Avtomobilčki so raz-

treseni po vsem prostoru, hitro bi

lahko kakšen od obiskovalcev stopil

na igračko, a tudi otroška igra ni ne-

to najprej naredil po naključju, ko

sva iz vrtca hitela domov, ko pa je

opazil črte na betonu, ga je to prite-

gnilo in je zakrožil še nekajkrat. Dež

bo izhlapel in naju ne bo več tam, a

trenutek je bilo vseeno treba ujeti.

St a rševstvo namreč mnogokrat –

bolj kot na neskončni aktivnosti –

temelji na zmožnosti opazovanja,«

zatrjuje Stankovićeva. Zanjo je ze-

mljevid, ki ga človek do obrabljeno-

sti nosi v torbi, intimen predmet, ki

ne ponazarja le ploskve prostora, po

katerem hodimo, ampak tudi mno-

žico zgodb, ki se v njem zgodijo, to-

rej je tudi nekakšen zemljevid člo-

ve škega ži vl j e n j a .

Kaj pa dom?

Razstavo je dopolnila še z eno od

svojih starejših del, kompozicijo

Premakni se, kjer množica rdečih

glinenih človeških figur z name-

nom, da bi premaknila meje v glavi,

potiska stene galerije ter ob tem

ra z širja ustvarjalni prostor. »V kon-

tekstu te razstave delo ponazarja

tudi dejstvo, da je starševstvo kot

tema v umetnosti pogosto spregle-

Sta rševstvo je v obilici

nevidnega, doma

opravljenega dela pogosto

videno kot nevarnost za

ustvarjalnost in kakršno koli

resno kariero, tovrstnemu

stereotipnemu videnju pa se

je treba odločno upreti.

dano, čeprav ima večina ljudi izkuš-

nje z njim.« Dodala je tudi diptih

fotografij D om, kjer se skozi pri-

merjavo simbolike okrasne fontane

za povprečnega Slovenca in fonta-

ne, ki so jo kot središče družabne ga

prostora zgradili begunci v taboriš-

ču Zaatari v Jordaniji, sprašuje o

pomenu dostojanstva, identitete in

doma za posameznika.

Razstavo zaokrožuje z delom S o-

f ija, v katerem se umetnica s polo-

žaja otroka zazre v vlogo roditelja.

Koledarski kolaž predstavlja rekon-

strukcijo nosečnosti in prvih mese-

cev materinstva njene babice, kon-

tekst okolja pa dopolnjujejo foto-

grafije in odlomki iz revije Žena in

dom iz leta 1934, rojstnega leta nje-

ne matere. Ženske revije so bile

navsezadnje tako odraz okolja do

žensk kot vzgoja žensk v nekem ča-

su, avtorica pa tudi s tem intimnim

družinskim kolažem prevprašuje

reprezentacijo starševstva v današ-

nji družbi in medijih. ×

kaj, nad čimer imamo popoln na-

dzor,« opozarja umetnica.

O t ro ške sledi je vključila tud v de-

lo Ze m l je v i d , povečano fotografijo s

sledmi otroškega kolesa, ki se je

večkrat peljalo čez lužo. »Moj sin je

k r i t i ka

Ab su rd n o,

a zoprno realistično

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

Na letošnjem festivalu slovenskega fil-

ma je Ustava Republike Hrvaške v re-

žiji Rajka Grlića (z Antejem Tomićem,

ki je tudi koscenarist) prejela nagrado

za »najboljšo slovensko manjši n s ko

koprodukcijo«, a vseeno bo zaradi nje

en slovenski film manj. Vendar ne toli-

ko, pravzaprav še najmanj zaradi tis-

tih nekaj deset tisoč evrov, kolikor jih

je Slovenski filmski center vložil v ta

film (to namreč pomeni »manjši n s ka

koprodukcija«), kakor pa zato, ker se

noben slovenski film ne bo mogel do-

misliti zadrtega in fašistoidnega na-

cionalista, ki čez dan trobi, da smo v

Sloveniji živeli pod komunističnim in

jugoslovanskim terorjem, ponoči pa se

oblači v žensko in žaluje za svojo edino

in največjo ljubeznijo, sirskim begun-

cem, ki so ga slovenske oblasti izgnale.

Ta k šen scenarij torej v slovenskem fil-

mu ni več možen, ne da bi bil videti kot

plagiat Grlićeve Ustave. V tem filmu

tudi slišimo nekaj odlomkov iz hrvaš-

ke ustave, ti pa so tako podobni slo-

venski, kot da je ena ustava plagiat

druge. Toda tudi sama slovenska real-

nost je v precejšnji meri videti kot pla-

giat Grlićevega filma. Slovenska manj-

šinska koprodukcija je torej vendarle

upravičena, saj še en tak »izvirno« slo-

venski film ne le ni možen, ampak tudi

ni potreben.

Tomićev in Grlićev scenarij je še bolj

absurden kot tisti, ki je bil zgoraj na

kratko prirejen za slovensko verzijo. In

bolj ko je absurden, bolj je prav zoprno

realističen. Nekaterim hrvaškim kriti-

kom, na primer Zlatku Gallu v Slobodni

Dalmaciji, se zdi film »jedka in vražje

precizna podoba današnje Hrvaške «.

Kaj pa je tako absurdno? Najprej to, kar

se izlušči iz mraka, ta ženska figura, ki

stopa iz hiše na ulico, kjer se mora skri-

vati pred podivjanimi huligani in se za-

teče v lokal; natakar jo pozdravi kot

Katarino, toda v bližnjem planu ne nje-

ni dolgi lasje ne šminka ne morejo za-

kriti moškega obraza. Kar je lahko vi-

deti groteskno, ne pa tudi absurdno. To

postane naslednji dan, ko Katarino za-

gledamo kot gospoda Kralja, srednje-

šolskega profesorja zgodovine, ki uči,

da je Hrvaška trpela pod komunizmom

in srbsko okupacijo. Lahko da kot pro-

fesor zgodovine na današnjem Hrvaš-

kem pač mora tako učiti, toda gospod

Vjeko Kralj (ki ga igra srbski igralec Ne -

b ojša Glogovac) tudi sam tako misli. Že

mogoče, da zato, ker je sin ustaške ga

očeta (ta leži star in invaliden v pos-

telji), toda biti zadrt nacionalist, anti-

komunist in klerikalec, obenem pa ho-

moseksualec, to je nekaj, kar ne le na

današnjem Hrvaškem, marveč tudi v

vsaki postsocialistični ali neokapitalis-

tični vzhodnoevropski državi (torej tu-

di Sloveniji) ne gre skupaj. To je celo ta-

ko nesmiselno in nevzdržno, da bi tisti,

ki bi Kralja zaradi prvega, tj. njegovega

prepričanja, imeli za svojega, zaradi

drugega (homoseksualnosti) ubili. Kar

bi se tudi skoraj zgodilo, ko Kralja v

njegovi nočni podobi Katarine na ulici

skupina podivjanih desničarjev grdo

pretepe. Polomijo ga, a ne zlomijo, ker

to zanj ni nič novega. Ta gospod Kralj je

nesrečen in melanholičen lik: v prej-

šnjem režimu mu že kot sinu ustaške -

ga očeta ni moglo biti najbolje, povrhu

pa ga je še oče sovražil (in ga še vedno)

zaradi njegove spolne usmeritve, v no-

vem, v katerem je prišel na svoj ideolo-

ški račun in dobil ljubimca (vzela mu

ga je smrtna bolezen), pa ga pretepajo

tisti, ki so še bolj kot on na krilih iste

ide ologije.

In zdaj šele nastopi najboljši del filma,

ko pretepenega Kralja neguje bolniš-

ka sestra, ki je hkrati njegova soseda

in žena policista srbske narodnosti –

ta je sicer sodeloval v hrvaški »obram-

bni vojni«, a mora vseeno narediti iz-

pit iz hrvaške ustave. Žena mu poma-

ga pri drdranju ustavnih členov (tudi

zvečer v postelji na prav spodbuden

način), a če Kralju že noče zaračunati

oskrbe njegovega onemoglega očeta,

pa bi gospod profesor morda pomagal

njenemu možu pri tem napornem

učenju. Zdaj to učenje ni več tako pri-

jetno, kot je bilo v postelji z ženo, a je

u č i n kov i te j še, predvsem pa je poveza-

no s procesom premagovanja tako

medsebojnega sovraštva kot prepada

med ustavo in državljansko realnos-

tjo. Medtem je film zdaj malo ganljiv,

zdaj malo utopističen, toda v anatomi-

ji neke družbene celice tako humoren

kot precizen. ×
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