
Kultura Torek, 28. 2. 2017 23

Dnevnik 27. 2. 2017 ob 22.3

h

CYMK st ra n 23

Simona Semenič

Kje je slovenska

d ra m a t i ka ?

G

alerija P74, imenovana po

Prušnikovi ulici v Šentvi-

du, kjer je domovala pred

selitvijo v Šiško, praznuje

dvajset let delovanja, ko je

vzpostavila nov model

umetnostne institucije. »Nismo imeli

želje po tipični galeriji z naborom

umetnikov in klasičnimi razstavami,

takrat smo želeli eksperimentirati z

razstavnimi strategijami in novo ak-

tivno vlogo publike,« pove umetniš-

ki vodja Tadej Pogačar, tudi sam vi-

zualni umetnik in kustos.

Vedno jih je zanimal predvsem po-

ložaj umetnika, navsezadnje so bili

nekoč edina galerija, ki jo je vodil

umetnik. Pionirsko so razvijali pro-

jekte medija knjige umetnika in pro-

jekte na področju eksperimentalne

glasbe, danes pa so tudi ena redkih

slovenskih neodvisnih galerij, ki kon-

tinuirano sodelujejo na umetnostnih

sejmih v Evropi in Ameriki. Na ogle-

du Galerijske četrti Šiška, ki je sredi

februarja prvič povezala galerije v

tem delu Ljubljane, so manjkali zgolj

izjemoma, odslej bodo vedno zraven.

K akšni so bili začetki P74

in kje ste videli njen potencial?

Ponudba za vodenje galerije v Šentvi -

du je prišla povsem nepričakovano.

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) se

je pojavila ideja, da bi v Šentvidu, v

stavbi, ki jo je upravljala gimnazija,

nastal podoben kulturni center, kot je

KUD Franceta Prešerna v Trnovem.

Ko se je izkazalo, da bo ži vl j e n j s ka

K

je je slovenska dramatika?

V kurcu. To je najbolj natan-

čen in temeljit odgovor, kar

jih lahko domislim. Da pa

ne bi ostala pri prostaško s -

ti, od ene umetnice in inte-

lektualke se vendarle pričakujeta tako

te m e l j i te j ši razmislek kot tudi dostoj-

nejše izrazoslovje, bom razpredala

dalje. Pred slabimi dvajsetimi leti, ko

sem začenjala svojo dramatično pot,

na AGRFT ni bilo predmeta dramsko

pisanje. Na vseh akademijah bivše

skupne države so dramsko pisanje uči-

li, pri nas pač ne. Po kuloarjih se je go-

vorilo, da se dramatike ne da naučiti,

da se genij zgodi sam od sebe. Kakor-

koli, prišlo je do napredka in na AGRFT

se zdaj podmladek lahko uči tudi

dramskega pisanja.

Ampak vmes se je obrnilo desetletje

in od tega koraka nismo naredili nobe-

nega več. Še slabše, zdi se, kot da je

program dramskega pisanja na AGRFT

čisto dovoljšnja skrb za slovensko dra-

matiko in da ta ne potrebuje ničesar

več. V desetih letih ni vzniknilo eno sa-

mo mlado avtorsko ime. Slovenskega

gle dališkega prostora dramatika ne

zanima. O, ja, ja, ga zanima, a le v smis-

lu izdelka. Ne razmišlja pa o tem, da je

dramatiko treba gojiti. Da je treba mla-

dim omogočiti infrastrukturo, ki bi

dramsko pisavo spodbujala in jo nad-

grajevala. To dejavnost sicer opravlja

Teden slovenske drame z vsakoletnimi

delavnicami in poleg Grumove je zelo

pomembna tudi nagrada za mladega

dramatika. Ampak to je odločno pre-

malo. Mladi oziroma neuveljavljeni se

nimajo kje kaliti. Nimajo kam pošiljati

svojih besedil, nimajo s kom debatirati

o njih, nihče jim ne daje pripomb, jih

usmerja, jim pomaga. Nimajo prostora,

kjer bi se lahko njihova dela preverjala

v obliki bralnih uprizoritev in česa po-

dobnega. Zanje se nihče ne zanima.

Na p i šejo eno dramo in če imajo prav

veliko sreče, dobijo nagrado ali se

njihov tekst v kakem prejkone obskur-

nem kontekstu prebere, potem pa po-

niknejo. Slovenskega gledališkega pro-

stora neizbrušeni diamanti ne zanima-

jo. Slovenski gledališki prostor se do

njih obnaša kot jaz, ko stopim v trgovi-

no. Hočem imeti bio pasiran paradiž-

nik v steklenički, ne zanima me, da je

treba paradižnik najprej posejati, po-

tem presaditi, potem negovati, potem

obrati, skuhati, prepasirati, spakirati v

stekleničke, ga pripeljati v trgovino in

zložiti na police. To ni moja stvar. Am-

festival gorniškega filma

Zmagal film o šerp ah

V nedeljo se je v Cankarjevem domu

končal Festival gorniškega filma, ki

je letos potekal enajstič. Glavno na-

grado je prejel avstralsko-nepalski

film Šerpa – Spor na Everestu, ki sli-

ka problematiko komercializacije al-

pinizma v Himalaji. Mednarodna ži-

rija je sicer med 43 filmi izbrala naj-

b oljše v kategorijah alpinizem, pleza-

nje, gore, šport in avantura ter nara-

va in kultura. Nagrajen je bil tudi slo-

venski dokumentarni film Ama Da-

blam, ki je po oceni žirije najboljši v

kategoriji alpinističnega filma. × mg
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»Stanje na umetniški sceni se v zadnjem desetletju vidno slabša – zaradi nerešenih sistemskih vprašanj, zaradi tendenc h

komercializaciji in komodifikaciji, zaradi zahteve po neposredni finančni uspešnosti,« pravi vodja Centra in Galerije P74

Tadej Pogačar. F Jaka Gasar

Slovenskega gledališke ga

prostora dramatika ne zanima.

O, ja, ja, ga zanima, a le v smislu

izdelka. Ne razmišlja pa o tem,

da je dramatiko treba gojiti.

pak slovenski gledališki prostor, pred-

vsem seveda gledališke institucije, ne

bi smel na tak način razmišljati o slo-

venski dramatiki. Slovenska dramati-

ka je stvar slovenskih gledaliških insti-

tucij. Treba jo je posejati, potem presa-

diti in predvsem zelo skrbno negovati,

preden jo pač zložimo na police.

SNG Drama Ljubljana tudi v tej sezo-

ni prireja bralne uprizoritve, letos spet

sta ro g r ške dramatike. Na tak način že-

lijo dramska dela približati širšemu ob-

činstvu, kar je vsekakor hvalevredno.

Ne razumem pa, zakaj ne prirejajo tudi

bralnih uprizoritev dramskega pod-

mladka. S to možnostjo bi neuveljavlje-

nim dramatesam in dramatikom odpr-

li prostor, jim omogočili zelo dober vpo-

gled v njihovo delo in nenazadnje pro-

mocijo. Na podlagi bralnih uprizoritev

svojo dramo popravljaš, dodeluješ,

nadgrajuje š, si v stiku z gledališčem ,

d ob i š predragocene izkušnje, se lahko

oblikuje š v dobro avtorico ali avtorja.

Poleg tega si v stiku z drugimi ustvar-

jalci, ideje se pretakajo, odpirajo se

možnosti za presežno umetnost. In ka-

kor je pomembno gledati nazaj na veli-

ke, kot so starogrški avtorji, tako in

morda še bolj pomembno je gledati tu-

di naprej, da lahko mladi, ki brstijo,

vzcvetijo v velike.

Večkrat mi rečejo, naj ne nergam, saj

da je meni uspelo brez te infrastruktu-

re, za katero pravim, da je nujna. To mi

seveda laska, čeprav je čisti nesmisel.

Jaz sem imela Lidijo Jurjevec v Gleju, ki

je z odprtima rokama sprejela pro-

gram dramskega pisanja, imela sem

Preglej, ko je izobraževanje še sofinan-

ciralo ministrstvo za kulturo, imela

sem WaxFactory v New Yorku, kjer

sem se sploh seznanila z možn o st j o

bralnih uprizoritev in dolgoročnega de-

la na dramskem besedilu. V Ameriki in

v Angliji priredijo tudi po deset bralnih

uprizoritev različnih verzij enega

dramskega besedila, preden gre v kon-

čno produkcijo. Pri nas pa se genij zgo-

di sam od sebe.

In obenem – kaj to pomeni, da mi je

uspelo? Statistika bojda kaže, da imamo

v Sloveniji več teatrov na prebivalca kot

v Nemčiji. Iz te statistike nikjer ni razvid-

no, da uspešen nemški dramatik od ene

svoje drame dobro živi dve leti, da bi pa

primerljivo uspešna slovenska dramate-

sa za primerljivo dobro življenje v istem

obdobju morala napisati vsaj šest dram,

ki bi morale biti seveda uprizorjene. Kar

je povsem nemogoče. Primerljivo uspeš-

na dramatesa ne more napisati več kot

ene drame na leto in če je ta takoj upri-

zorjena, je to že presežek. Če se torej gre-

mo statistiko, lahko sklenem, da tudi ko

bo enkrat ta naš dramski podmladek us-

pel, bo zanj najbolje, da se nauči nemško

in zvizne na senčno stran Alp.

In tu bi pravzaprav morala šele za-

četi. Problematizirati bi morala vizije

umetniških vodstev, vizije ministrstva

za kulturo, načinov financiranja in ka-

drovanja, se vsaj dotakniti sistema, ki

spodbuja mačehovski odnos do drama-

tike in umetnosti nasploh, ampak tega

je preveč, zatorej lahko ostanem pri

dovolj natančnem in dovolj temeljitem

odgovoru, ki sem ga podala takoj na

začetku. Slovenska dramatika je na-

tančno tam. ×

kov. Sistematično smo spodbujali tu-

di najmlajše generacije ustvarjalcev;

prve avtorske projekte so pri nas raz-

stavljali Sašo Vrabič, Žiga Kariž, Miha

Štrukelj, Gorazd Krnc in drugi.

Kateri so bistveni premiki na

u m et n i ški sceni od takrat do danes?

Pravkar smo končali projekt o devet-

desetih Druga eksplozija – 90. leta, ki

je prikazal, da so v tem obdobju nas-

tali ključni preobrati v socialni in

politični sferi. Kulturna politika je s

spremembo zakonodaje omogočila

ustanavljanje zasebnih kulturnih za-

vodov in podobnih organizacij. Nas-

tali so Ma ska , E n -Kn a p , Ki b l a in Al ka -

traz , ki delujejo kot neodvisni pro-

ducenti še danes. Namesto estetskih

v p ra šanj so se izpostavljala pred-

vsem socialna in etična vprašanja.

To je bil čas ključnega preboja so-

dobne slovenske umetnosti na med-

narodno sceno.

Stanje na umetniški sceni se v zad-

njem desetletju vidno slabša – z a ra d i

n e re šenih sistemskih vprašanj, zaradi

tendenc h komercializaciji in komodi-

fikaciji, zaradi zahteve po neposredni

finančni uspešnosti. V devetdesetih

letih so bili pripravljeni nastavki za

reformo kulturnega modela, a potreb-

ne spremembe se v Sloveniji nikoli ni-

so zgodile. Intelektualno delo v nevla-

dnem sektorju ostaja, v primerjavi z

vladnim, ovrednoteno sramotno niz-

ko, pa čeprav gre za enaka dela.

Ali tudi sicer upada

interes za umetnost?

Mislim, da ne. Raven kakovosti

umetniške produkcije je podobna

razstavno in galerijsko politiko. To

je vsekakor dobrodošlo, a neodvisni

kulturni producenti bi si v mestu

želeli bolj odprtega, partnerskega

dialoga, kaj mi predstavljamo mes-

tni politiki, kako nas vidijo v svojih

načrtih v prihodnje.

Kje se vidite vi?

Smo male, fleksibilne, samonikle

institucije. Obvladuje nas drugačna

logika delovanja kot velike držav n e

ali mestne kulturne organizacije. Te

so v stalnem lovu na kvantitativne

p re s e žke. To niso in ne morejo biti

naše bitke. Za nas sta na prvem

mestu kakovost programov in sama

struktura obiskovalcev. K temu se v

zadnjih letih v razpisih nagiba tudi

EU, saj število obiskovalcev ni več

ekskluzivni kazalnik uspešnosti ne-

kega projekta. Za nevladne organi-

zacije je pomembna navezava na lo-

kalno okolje, ustvarjanje tesnih vezi

s kulturnimi, socialnimi, družb eni-

mi in političnimi strukturami. Te

specifike bi morali ocenjevalci razu-

meti in upošteva t i .

Ali kljub selitvi iz Šentvida v Šiško

ostajate simbolno na robu? Kakšni so

načrti za prihodnost?

Seveda ostajamo »mala« institucija,

z omejenim vplivom in majhno (po-

litično) močjo. A ohranjamo svojo

etiko delovanja in ključne vsebine.

Tudi v prihodnje bomo sodelovali z

mlajšimi kolegi, umetniki, kustosi,

kulturnimi delavci, saj želimo ostati

prostor eksperimentiranja in razis-

kovanja. Okoli petnajst razstavnih

projektov letno na področju likovne

intervju / Tadej Pogačar, vodja Centra in Galerije P74

Uspel samonikli eksperiment

P74 v štev i l ka h

V 20 letih so pripravili 400 razstav, pre-

davanj, pogovorov, delavnic in koncer-

tov, na katerih je sodelovalo več kot

800 umetnikov, kustosov, teoretikov,

predavateljev in drugih strokovnjakov.

doba nove galerije daljša, je nastala

ideja, da – v duhu devetdesetih let –

njen program temelji predvsem na

delavnicah, ki naj bi med drugim

zbližale različne generacije umetni-

kot v desetletjih prej. Vsaka genera-

cija premore nekaj izjemnih posa-

meznikov. Tudi obisk smo v Galeriji

P 74 , sploh od selitve v Šiško, nekaj-

krat povečali. Bistveno slabše je so-

financiranje programov. Pred št i r i-

mi leti so na MOL – in nekoliko ma-

nj na ministrstvu za kulturo – d ra s-

tično rezali sredstva za program li-

kovnih razstav. Največji rez so doži-

veli naši programi, pa tudi Šku c in

Al ka t ra z . Ob tem je MOL v mestnem

s red i šču v zadnjih letih odprla več

novih razstavišč, kot so Vži ga l i ca ,

Galerija Jakopič, Kres i ja in razstaviš-

ča na gradu, in začela voditi lastno

in intermedijske umetnosti, glasbeni

program, izobraževalni programi, za-

ložniški projekti, sodelovanje na

ključnih umetnostnih sejmih in sej-

mih knjig umetnika, vse to ostaja.

Prepolovljena finančna podpora

našim programom zahteva nove

strategije delovanja. Likovno po-

dročje je v splošnem izjemno slabo

vrednoteno, še posebno, če ga pri-

merjamo z drugimi ustvarjalnimi po-

dročji, zato potrebujemo osnovne

normative za delo kustosa, umetni-

ka, oblikovalca in tako naprej. Samo

tako bi lahko to ustvarjalno delo pri-

merno ocenili in ovrednotili. ×


