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Gregor Pompe

Muke odločanja

V

zadnjem času je v zraku vse

več odprtih kritik na račun

delovanja različnih strokov-

nih komisij, posebno tistih,

povezanih z odločanjem v

kulturi – v primeru komisije

za uprizoritvene umetnosti je bilo neza-

dovoljstvo javno, glede odločitve JAK je

v prid Vladu Žabotu razsodilo sodišče –

drugače pa so forumi in druge oblike

socialne komunikacije polni takšnih ali

drugačnih odklonilnih stališč, psovk in

nezadovoljnega gneva.

Glede na to, da sem sam predsednik

strokovne komisije za glasbo, bi rad po-

dal še drug pogled, za marsikoga po-

gled »od zgoraj«, pri čemer moj namen

ni apologija dela strokovnih komisij. Ni-

kakor, povsem možno se mi namreč zdi,

da kaka izmed strokovnih komisij ali pa

vsaj kak njen član ni dovolj strokoven

ali pa seznanjen z dogajanjem na »tere-

nu«, izključiti ne gre tudi napak in zdr-

sov. Kot je seveda tudi možno, da kdo iz-

med kritikov strokovnih komisij prepro-

sto težko sprejme mnenje, da njegovo

delo ni (več) relevantno, da je morda

slaboten umetnik. To zadnje boli, zato

so negativne reakcije toliko bolj človeš-

ke in razumljive.

A resnična kleč težave je prav v tak-

šni vsesplošni ambivalenci, ši roke m

razprtem rastru možnosti, po katerih je

vse mogoče in prav zato tudi nič ni do-

končno sveto: ne verjamemo več, da ob-

stajajo strokovne avtoritete, zato ima-

mo umetnike, ki so razvpite zvezde, a

nimajo ničesar pokazati, in imamo tudi

umetnike, ki spregledani gnijejo na

obrobju. Paralela s slovensko politično

vseenostjo se ponuja kar sama od sebe.

Tako verjamem, da je povsem mogoče,

da je vodja vplivne stranke prejel pod-

kupnino pri nekem poslu, kot se mi zdi

tudi povsem mogoče, da mu sodišče v

pravnem pogledu tega ni uspelo doka-

zati in je zato na legalnost pozabilo. Kar

pomeni, da je povsem mogoče, da živ i m

v državi politične korupcije, v državi so-

dniške korupcije ali celo obojega, kar je

v najboljšem primeru slabo. Problem je

v vezniku in/ali, ki nas vse skupaj vodi v

apatijo in dokončni resignirani nihili-

zem. Vse je morda res, zanesljivo pa ni:

modna skovanka »alternativna dej-

stva« je samo zadnji cinični opis stanja.

Zato v takšnem duhovnem prostoru

postaja vse »brez zveze« in prav takšen

»brez zveze« požira tudi vsakršno dis-

kurzivnost. Zato menda imamo samoo-

klicane strokovnjake, strokovnjake

brez vpogleda v umetniško prakso,

strokovnjake brez teoretičnih znanj,

korumpirane strokovnjake, strokovnja-

ke, ki so preveč konservativno zazrti v

tradicijo, in strokovnjake, ki navdušeno

podpirajo zgolj ultimativno novo, ek-

sperimentalno in digitalno. Skratka,

kritiki strokovnih komisij bi zapisali, da

imamo pač »strokovnjake«. Kot imamo

poleg umetnikov tudi nepodprte

»umetnike«: nazadnjaške tradicionalis-

članu strokovne komisije je lahko: ka-

kor koli že obrnem, na koncu bom dobil

za svoje delo plačilo, zavrnjeni umetnik

pa se lahko približa preživetveni krizi.

Ob vprašanju preživetja velja še tale

misel: honorarji, ki jih dobijo člani komi-

sij, so mizerno nizki in nikakor ne ustre-

zajo zahtevnosti, odgovornosti in izpos-

tavljenosti, tudi ne omogočajo tega, da

bi se člani komisij preživljali zgolj od

ocenjevanja in bi bili tako izločeni iz

drugih zaposlitvenih povezav in znan-

stev. Toda če te honorarčke primerjamo

z budžeti, namenjenimi posameznim

umetnostnim panogam, se zopet zariše

nenavadna slika.

Za konec še lastna izkušnja z druge,

torej prijaviteljske strani. Poslal sem

prijavo na neki nemški razpis in prejel

lapidaren odgovor: »Niste bili izbrani.

P ritožba ni mogoča. Več sreče prihod-

njič.« Nobenih točk, nobenih imen stro-

kovnjakov, nobene javnosti, nobenih

p r i to žb. Ali povedano drugače: v nihi-

listični odsotnosti avtoritete in zmož-

nosti diskurza postajajo vprašljivi tudi

mehanizmi transparentnosti. Če se to-

rej ne bomo argumentirano pogovarja-

li in soočali različnih stališč (vredno-

tenje v umetnosti je vedno tudi subjek-

tivno in nikoli dokončno), nam ostane

samo še sovražna vseenost ali popolna

anonimnost . ×

kratki film

Nočna ptica in Selitev

Animirani film Nočna ptica Šp ele

Čadež je na nizozemskem filmskem

festivalu prejel sedmo mednarodno

nagrado, tokrat v kategoriji najboljši

narativni film. Na dunajskem fil-

mskem festivalu je četrto mednarod-

no nagrado prejel igrani film S e l i te v

re žiserja Žiga Virca. Dunajski filmski

festival je v svojem programu ponu-

dil več slovenskih celovečernih in

dokumentarnih filmov, v okviru no-

vega programa Najb oljši klasiki pa so

med petnajstimi restavriranimi filmi

predvajali tudi tri slovenske. × mg

Honorarji članov komisij

so mizerno nizki in nikakor

ne ustrezajo zahtevnosti

naloge, toda če jih

primerjamo z budžeti ,

namenjenimi posameznim

umetnostnim panogam,

se zopet zariše

nenavadna slika.

tične obrtnike, sodobne bleferje, vse-

binsko šibke umetnike, obrtno nespo-

sobne umetnike in – ne pozabimo na

najštev i l n e j šo skupino – povsem solid-

ne umetnike, ki jih strokovne komisije

ob alarmantno nizkem proračunu, na-

menjenem kulturi, z navidez objektiv-

no logiko točk puščajo brez vsakršnih

državnih dotacij. In v tem je v resnici

glavni problem. Prepričan sem namreč,

da je v komisijah nabranih veliko iz-

jemnih strokovnjakov, ki odločajo v

skladu s svojo vestjo in znanjem, in da

ima Slovenija povsem dovolj izstopajo-

čih umetnikov.

Kako se rešiti te nihilistične mlakuže,

v katero smo ujeti? Najprej s samospra-

ševanjem: vsak član komisije se mora

v p ra šati, ali ni kdaj tudi kje zgrešil, kot

bi se moral vsak umetnik/prijavitelj, ki

je na kakšnem razpisu pogorel, vpraša-

ti: ali delam prav, ali moram kako modi-

ficirati svojo umetniško prakso, sem res

tako »velik«, kot se prepričujem sam in

mi to pripovedujejo prijatelji? In v drugi

točki je treba takšna samosprašev anja

vpeti v širšo diskurzivnost, se torej o

vsem tem javno pogovarjati, razglablja-

ti v neobtožujočem, spoštljivo izmenjal-

nem tonu, iz katerega je mogoče raz-

brati glavne dileme, stiske in odlike so-

dobne umetnosti in kulturnega prosto-

ra. Saj vem, sanjam, in seveda, meni kot

intervju / Majda Širca, reži s e rka

Kaj dela tam ta packa?

M

ajda Širca je dolga leta

na TV Slovenija sous-

tvarjala kulturno-umet-

niški program, nato pa

o dšla v politiko. Po vr-

nitvi na televizijo je naj-

prej skupaj z Jasno Hribernik posnela

film o Alfredu Nobelu, Alfred & Sofie,

in Epilog: MIR, lani pa je bil objavljen

dvodelni dokumentarni film o zgo-

dovini boja za pravice žensk na Slo-

venskem. Na letošnjem Festivalu do-

kumentarnega filma je predstavila

nov, dvodelni dokumentarec z naslo-

vom Sedem grehov in vrlin, ki se

prek 14 zgodb iz naše bližnje okolice

in zgodovine ukvarja s koncepti do-

brega in zlega, nujo po tem, da na

stvari gledamo z različnih zornih ko-

tov, in tem, kako se skozi čas spremi-

nja naš odnos do grehov in vrlin.

Kako in zakaj v sto minut oziroma v

dvakrat po 50 minut stisniti 14 zgodb?

Projekt Sedem grehov in vrlin je bil

sprva zamišljen v neki popolnoma

drugi obliki, in sicer kot celostna se-

rija polurnih feljtonov, kjer ne bi bila

avtorica jaz, temveč različni sloven-

ski režiserji in režiserke v sodelova-

nju s filozofi, sociologi, antropolo-

gi … Ta »kieslowskijevska« ideja ni

doživela srečnega konca, me je pa

ves čas strašansko preganjala, zato

sem jo prelevila v avtorski projekt.

Četudi v filmu obravnavam 14 resda

že malo zaprašenih, a večnih pojmov,

se mi je zdelo, da velja tvegati in te

zgodbe stlačiti v standardne TV-ga-

barite 50-minutnih filmov.

Pa gre res za zaprašene koncepte?

Ti pojmi so prisotni vsaj od predkrš-

čanstva dalje, se pa danes kažejo v

drugačnih kontekstih. Kot povem v

filmu, se o požre šnosti danes govori

v okviru kalorij in holesterola, raz-

mišljati o pohlepu pomeni govoriti o

stresu, ki ga sproža to, da vzameš

več, kot zmoreš, govoriti o lenobi da-

nes pomeni razpravljati o fitnesu ali

pa umetnikih …

V filmu iščete še drugačne, druge

pomene dogodkov, ki niso vedno

očitni. Sami temu pravite madež.

Ta teza o packi, o pogledu s strani, v

katero sem zapakirala oba filma, je

najbolj eksplicitna v zgodbi Upanje,

kjer predstavljamo nastanek Nove

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

T Deja Crnović

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

»Nič ne pomaga, če se v življenju napihuješ in krasiš – z nakitom vekomaj se vara svet, kot pravi Shakespeare, če veš, da

na koncu vedno vse zgori,« pravi Majda Širca. F Toma ž Ska le

Za vsako zadevo je madež, skriti

pomen in to je bilo pomembnejše vo-

dilo kot pa mogoče samo iskanje ne-

kih trdnih asociacij na grehe in vrline

ter in metafor zanje. Seveda sem

zgodbe ukalupila, še najočitneje pri

Razumnosti, ko govorim o atentatu

na Mussolinija.

Prav primer tega spodletelega

atentata pokaže, da gre za dogodek,

do katerega ne moremo zavzeti

preprostega mnenja. Sami

poudarjate, da bi se lahko v primeru,

da bi uspel, v Kobaridu začela druga

svetovna vojna.

Seveda bi se. Pokojni Saša Vuga jas-

no poudari stališče, da je dobro, da

je prevladal razum in da se atentat

ni zgodil, kajti maščevanje bi bilo

s t ra šno. So pa drugi, ki bi upraviče-

no rekli, da če bi se to zgodilo, mor-

da vseh prihodnjih Mussolinijevih

dejanj ne bi bilo.

Izbrane zgodbe imajo precej

hollywoodskega potenciala. Ste vse

poznali že od prej?

Da bi se mi kakšna odprla ob samem

raziskovanju, to ne, sem pa nekatere

poglobila. Na primer zgodba Ljube-

Zgodovina te republike še danes

precej obremenjuje ta kraj. Razisko-

valci na tamkajšnjem inštitutu so mi

na primer pokazali reliefne plošče z

Mussolinijevo podobo, ki so jih našli

pri prekopavanju nekaterih grobov in

ugotovili, da so nekateri šli celo v

grob z Mussolinijevo podobo. Salo je

danes sicer turistično mesto, nad ka-

terim pa visi madež s konca druge

svetovne vojne, madež Mu s s o l i n i j eve

podobe, na katero še danes marsikdo

v Italiji prisega.

Ste imeli težave pri obravnavi zgodbe

Pohlep, ki jo obravnavate prek TEŠ 6,

ki se je začela, ko ste bili še v politiki?

Da je TEŠ 6 korito, veliko grlo pohle-

pa, mi je bilo jasno že takrat, mno-

gim z manj posledicami pa najbrž še-

le danes.

Filma govorita o pogledih, kjer ni

enega samega prav, ampak izzivata

v p ra šanja, kje so meje tega »prav«,

kje so dvoumnosti in kje manipulaci-

je. Če ne uporabiš več zornih kotov, ti

je mogoče v življenju lažje, ampak

manj razumeš. In na neki način je bil

to tudi namen filma. Ne grehi, ne vr-

line, ampak vprašanje robov, mej in

interpretacij. ×

Gorice. Ker smo izgubili del ozemlja,

smo rekli: tudi mi zmoremo in bomo

tem čez mejo pokazali, kaj znamo.

Mesto, ki je nastalo iz nič, s popolno-

ma novim urbanizmom in arhitektu-

ro, voljo, ki je za današnje razmere

neverjetna, je slonelo na eni napaki,

na enem madežu. Na dejstvu, da je

bilo tam nekoč pokopališče in da so,

ko so mesto gradili, te krste dobesed-

no padale ven. Mogoče jim takrat nič

ni bilo sveto. Mogoče jim je bil pre-

prosto svet novi svet. Toda če te vere

ne bi bilo, ne bi bilo Nove Gorice.

Način gledanja ponazarja tudi prva

zgodba Napuh, ki govori o slavni sliki

Hansa Holbeina, Ambasadorja. Zakaj

ste si izbrali to sliko?

Na znani sliki Hansa Holbeina iz 16.

stoletja sta realistično prikazani

dve uspešni, sijoči, mladi osebi, a

med njima je packa, za katero se

s p ra šuješ, zakaj je tam. Šele če ta

madež p ogledaš z določenega zor-

nega kota na okvirju slike, dobi pra-

vo podobo. Vidimo, da gre za ana-

morfozo – lobanjo, za podobo smr-

tnosti, konca. Nič ne pomaga, če se

v življenju napihuješ in krasiš –  z

nakitom vekomaj se vara svet, kot

pravi Shakespeare, če veš, da na

koncu vedno vse zgori.

zen, o otroku Ivanu Pirečniku, ki so

ga med drugo svetovno vojno ukra-

dli Nemci in je imel tako dve mami,

je bila pri nas znana, a je morda šla z

leti nekoliko v pozabo. Ko sem razis-

kovala koprodukcije, ki so jih nekoč

tujci snemali v Sloveniji, sem nalete-

la na angleški film, posnet po tej

zgodbi – mimogrede, Ivana Pirečni-

ka v njem igra današnji lastnik pivo-

varne Heineken.

Manj pa sem vedela o Slovencih, ki

so bili zaprti ali ubiti v Jasenovcu, ki

ga obravnavam v poglavju Jeza. S po-

močjo zveze borcev sem prišla do iz-

jemnega 92-letnega gospoda Jerneja

Borovnika - Bartola, ki je celo preži-

vel grozote ustaškega taborišča in tu-

di nastopa v filmu.

K akšen je zgodovinski pomen Saloja,

mesta ob Gardskem jezeru, ki ga pri

nas poznamo bolj zaradi zabaviščne ga

parka in ki nastopa v dveh zgodbah?

Jasno, da me je tja pripeljal Pasolini-

jev film Salo ali 120 dni Sodome, a o

Mussolinijevi marionetni socialni

republiki Salo, ki je nastala s Hitler-

jevo pomočjo, ni mnogo znanega.

Zato me je zanimala. Uokvirila sem

jo v Pohoto, saj je Pasolinijeva fil-

mska spolnost zgolj metafora faši s-

tične oblasti.


