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kulturna politika

V prenovo na trhlih temeljih

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

TMojca Pišek

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

Kulturno -umetniški sektor

se iz leta v leto spopada z

istimi problemi: podfinan-

ciranostjo in odsotnostjo

sistemskih ukrepov za iz-

b oljšanje pogojev dela us-

tvarjalcev. Ministrstvo za

kulturo se spet loteva pre-

nove, a ponovno površn o.

Ana Kučan

Močno, a potiho in počasi

M

ed letošnje Prešernove na-

grajence se je spet uvrstila

arhitektura. Razlog, da

slavimo. V novi državi je

bilo v več kot 25 letih za

arhitekturo podeljenih le

pet nagrad, od tega ena za živl j e n j s k i

opus, zadnja pred petimi leti. Bilanca je

bila v stari državi neprimerljivo boljša.

Tako rekoč ni minilo leto, da najvišja

državna nagrada za umetnost ne bi

prepoznala kakovosti arhitekturnih del.

Razlika je očitna.

Prav nič presenetljivo ni, da je prvo iz-

med Prešernovih nagrad, podeljenih za

arhitekturo, leta 1949 prejel Jože Plečnik.

Pa drugo tudi – za življenjsko delo leta

1952. Za njim se je zvrstila cela vrsta zna-

nih arhitekturnih imen, ki so ustvarila

pre sežke na vseh področjih arhitekture,

od urbanizma do interjerja. V prvih de-

setletjih po vojni so šle nagrade, razu-

mljivo, herojski arhitekturi: Trg revoluci-

je (danes Trg republike), tovarna Mladin-

ska knjiga, pa šole in vrtci z naprednimi

shemami razporeditve prostorov in ino-

vativno rabo materialov in konstrukcij.

Gradila so se mesta in bile so nagrade za

urbanizem: Velenje, Maribor, zasnova re-

kreacijskega območja na Pohorju, zazi-

dalni načrti za stanovanjske soseske,

nagrade so dobivali muzeji, kulturni in

spominski domovi, gledališča, pa tudi

programsko bolj navadne stavbe, kot so

hoteli, stanovanjski bloki, poslovne stav-

be, trgovine in veleblagovnice, celo in-

frastrukturni objekti, ceste in mostovi.

Nagrade so šle predvsem projektom, ki

so gradili javni prostor. Pa čeprav iz ide-

ol o ških predpostavk. Taka je pač bila

specifika časa. Nobene potrebe ni bilo

po posebni strokovni komisiji. Družba je

arhitekturo, kadar je ta izstopila iz svoje

vsakdanjosti, zlahka prepoznala kot

umetnost. Bila je najočitnejši in najvid-

nejši znak njenega gospodarskega in

kulturnega napredka. Kot stvar splošne

omike je imela vso njeno podporo.

Razlike med nekdaj in danes zato niso

arhitekturno, temveč družbeno in eko-

nomsko pogojene. Arhitektura je tako

rekoč prepuščena prekariatu. Pregnana

na rob preživetja. Strokovna neomajno-

st se upogiba pod investitorskimi pritis-

ki; dela ni veliko in težko ga je dobiti.

Prihaja do prilagoditev in impotence: ar-

hitektura postaja vse bolj banalna in vse

bolj sledi naročnikovim interesom. Upi-

rati se je težko in presežki zahtevajo

ogromno čustvene energije.

Letos nagrajeno arhitekturo zaznamuje

»izjemno občutljiv odnos do preteklosti

in domače tradicije«. Oznaka se nanaša

predvsem na prenovo Linhartove dvora-

ne v Cankarjevem domu, ki je laičnemu

očesu praktično nevidna. In v tem je tudi

njena moč: spoštovanje do originala in

potlačitev arhitekturnega ega. Spomni-

mo se škandalov ob prenovi kleti in spo-

dnjega preddverja. Nagrajeno delo je po-

Šiški. Pa še bi lahko naštevali. Na udaru

je zlasti moderna arhitektura, ki še ni

usidrana v kulturno zavest.

Ravnanje s Plečnikovo dediščino pa je

nazoren primer shizofrenega stanja:

na eni strani hvalevreden trud za za-

varovanje arhitektovega dela v okviru

Unesca, na drugi tako rekoč vsakod-

nevno uničevanje njegovih del, od

ignoriranja na stadionu za Beži g ra-

dom do arhitekturnih in tehničnih po-

segov v njihovo integriteto. Zadnji pri-

mer je prekritje vseh arhitekturnih de-

tajlov pod mostom in pri stopniščih za

perice ob Gradaščici z na hitro izvede-

no utrditvijo bregov.

Odločitev novega upravnega odbora

P rešernovega sklada, da predlaga po-

sebno komisijo za arhitekturo in obliko-

vanje, ki bo, predvidevam, obravnavala

vse, kar danes pojem arhitektura in

oblikovanje zajemata, torej tudi urbani-

zem, interjer in krajinske ureditve, je v

novih razmerah več kot smiselna. Arhi-

tektura bo tako večkrat »v igri«. Even-

tualna nagrada bo močno sporočilo.

Upajmo, da bo družba z nizko ravnijo

s pl o šne kulture sporočilo razumela in

ustvarila razmere, v katerih bo arhitek-

tura lahko spet razmahnila svojo umet-

niško potenco. ×

fil atelija

David Bowie na znamkah

Britanska pošta bo izdala set desetih

priložnostnih poštnih znamk, posve-

čenih lani preminulemu britanskemu

glasbeniku Davidu Bowieju. Znamke,

ki jih bodo dali v obtok marca, bodo

krasili štirje motivi s turnej in podo-

be z ovitkov šestih glasbenikovih kul-

tnih albumov. × nr

Razlike med nekdaj in danes

niso arhitekturno, temveč

dr užbeno in ekonomsko

pogojene. Arhitektura je

tako rekoč prepuščena

prekariatu, pregnana

na rob preživetja .

stavljeno kot svetal zgled, da so tehnične

in funkcionalne posodobitve možne, ne

da bi pri tem predrugačili original. In da

je tudi to lahko umetnina. Drugi del

obra zložitve izpostavlja »občutljiv od-

nos do naravnega in grajenega okolja«.

Tudi to je specifika našega časa. Nagra-

jena ni arhitektura capriccioso, eksces-

na, ki nas obdaja na vsakem koraku,

temveč taka, ki svojo poetično moč izra-

ža na način adagio in piano.

Kako torej brati sporočilo nagrade? Ar-

hitektura se zaveda pritiskov, neracio-

nalnih izbir lokacij, neodprtosti naroč-

nikov za inovacije in se zato »umika« v

za d r žano govorico. Zaveda se svojega

dolgoročnega vpliva na prostor; če je

odgovorna, je tudi kritična do naročni-

ka, kar jo vedno znova postavlja v pri-

mež skoraj nemogočih izbir. Da ni ne-

mogoče, pa dokazujeta prav prenova

Linhartove dvorane in Nogometni cen-

ter Brdo. Nagrada je podeljena javnosti

v opomin. Ravnodušna do arhitekture

in ravnanja s prostorom namreč vse bo-

lj dopušča, da ji prostor določajo inves-

titorji, ki ga trgajo na kose in z njim rav-

najo neodgovorno.

Kar nekaj izjemnih del, ki so prejela Pre-

šernovo nagrado, je danes uničenih: Ho-

tel Prisank v Kranjski Gori je nadomesti-

la popolnoma banalna stavba, ki si ne

zaslu ži naziva arhitektura; poslovno pri-

tličje stanovanjskega bloka v Velenju je

predrugačeno do nespoznavnosti; prav

tako trgovski objekt ob Celovški cesti v

Kulturni praznik je vsako leto znova

čas za velike besede o pomenu kultu-

re, hkrati pa je priložnost, da se ozre-

mo po stvarnih podatkih, ki kažejo

vse kaj drugega – prej kot skrb držav e

za svojo kulturno podstat njen pogo-

sto mačehovski odnos, ki ga štev i l ke

potrjujejo tako rekoč na vsakem ko-

raku. Zgovorno je že, da je splošni

proračun države v letu 2015 (za lan-

sko leto večinoma še ni končnih sta-

tističnih podatkov) zrasel za dobre tri

odstotke, medtem ko je kulturni pro-

račun padel še za odstotek.

Enako velja za kulturne proračune

občin, ki so se v letu 2015 znižali, če-

tudi so si integralni proračuni občin

v zadnjih letih spet nekoliko opomo-

gli. To pomeni, da država (in lokalne

skupnosti) kulturo zanemarjajo tudi

takrat, ko za to nimajo več ekonom-

skih razlogov v obliki varčevanja in

rebalansov. Dodaten problem kultur-

ne produkcije zunaj Ljubljane je veli-

ka centraliziranost sredstev, ki jih

ministrstvo za kulturo namenja kul-

turnim vsebinam. Do leta 2007 je

centraliziranost upadala, nato do le-

ta 2010 stagnirala, nato pa se v kriz-

nem času spet povečala. Danes je

centraliziranost na ravni iz leta 2002,

ugotavljajo v društvu Aso ciacija, kjer

so pred kulturnim praznikom pred-

stavili analizo stanja v kulturi s pou-

darkom na nevladnih organizacijah

(NVO) in samozaposlenih.

Nevladniki: Problemi ostajajo

Sredstva za NVO so se v letu 2015 ne-

koliko dvignila, a ob upoštevanju vi-

sokih rezov v letih poprej so se v res-

nici zgolj vrnila na stanje pred petimi

leti. Med nevladniki največji delež po -

gače pobere področje glasbe, kamor

se je steklo 1,66 milijona od skupno

4,5 milijona, namenjenih za projekte

in programe NVO. Ne glede na to pa

so prav neodvisni producenti najbolj

usp ešni pri pridobivanju evropskih

sredstev za svoje projekte. V letu 2014

so na programih MEDIA in Kultura

skupno pridobili dva milijona evrov,

leto kasneje pa že 2,9 milijona.

Dobra novica v zvezi s samozapos-

lenimi v kulturi je porast števila tis-

tih, ki jim država na osnovi izkazane

odličnosti plačuje prispevke za so-

cialno varnost; kriza je sicer nekoliko

zdesetkala njihovo skupno število. A

to nima posebnega vpliva na delež

samozaposlenih, ki živijo pod pra-

gom revščine. V obdobju 2009–2011

se je gibal med 27 in 30 odstotki. Več

kot polovica samozaposlenih (leta

2014 jih je bilo 2291) ne zasluži deset

tisoč evrov bruto na leto. Tretjina se

jih za ta status odloči, ker nima dru-

film

Na Berlinalu tudi slovenski ustvarjalci

67. berlinski filmski festival, ki se zač-

ne v četrtek in bo trajal do 19. fe-

bruarja, bo tudi slovensko obarvan.

V tekmovalnem programu za otroke

in mladino Generation bo na spore-

du kratki 19-minutni film V modri-

no, ki je nastal v hrvaško -slovenski

koprodukciji (podpora Slovenskega

filmskega centra). Režirala ga je hr-

va ška režiserka Antoneta Alamat

Ku s i j a n ov i ć , slovenski delež pa so

prispevali direktor fotografije Mar-

ko Brdar, oblikovalec zvoka Julij

Zornik in producent Zoran Dževe r-

danović. Za program Panorama pa

je bila izbrana makedonsko-sloven-

sko-belgijska koprodukcija Dan brez

imena re žiserke Teone Strugar Mi-

tevs ke , četrti celovečerni igrani film

makedonske režiserke, ki se z no-

vim filmom že tretjič uvršča na Ber-

linale. Slovenski ustvarjalci pri fil-

mu so oblikovalka kostumov Moni-

ka Lorber, oblikovalka maske Mojca

Gorogranc Petrushevska in produ-

cent Danijel Hočevar.

Na sejemskih projekcijah bo pre-

mierno prikazan dokumentarni ce-

lovečerni film Družina, drugi celo-

večerni film režiserja Roka Bička, ki

je uspešno debitiral s filmom Ra z re-

dni sovražnik (2013). Gre za observa-

cijski dokumentarni film, v katerem

je režiser deset let spremljal glavne-

ga junaka.

Del spremljevalnega programa je

tudi festival Evropska vzhajajoča zve-

zd a (European Shooting Stars), ki je

namenjen filmski promociji mladih

igralcev; med deset izbrancev se je

uvrstila tudi slovenska igralka M a-

ruša Majer. Berlinale Talents pa od-

kriva nove filmske avtorje z vsega

sveta in tam se bo mudil direktor fo-

tografije Lev Predan Kowarski,

medtem ko so med kritiške talente

povabili filmsko kritičarko in novi-

narko Petro Meterc. × im

ge možnosti, je v nedavni raziskavi

ugotovil Nacionalni svet za kulturo. Le

18 odstotkov navaja privlačnost svo-

bodnega poklica. Po podatkih razis-

kave so nevladne organizacije boljši

oziroma rednejši plačnik kot javni

zavodi in podjetja.

Ustanavljanje brez študij

Sicer pa se je ministrstvo za kulturo

medtem lotilo prenove kulturnega

modela. Za doslej znana izhodišča, ki

so v fazi delovnega gradiva, ki še ni  v

javni razpravi, na Asociaciji ugotavlja-

jo, da so generična in zgolj opisna, za

NVO in samozaposlene pa izhodišča

navajajo površne ugotovitve. Asocia-

cija vztraja na svojem znanem stališ-

ču, da mora iti prenova v smer pre-

poznave nevladnikov in samozapos-

lenih kot enakopravnih akterjev jav-

nemu sektorju, kar naj se odrazi skozi

stabilnejše financiranje.

Ključna predloga ministrstva sta

ustanovitev Agencije za umetnost in

prenova doslej nikoli delujoče, četudi

z zakonodajo vzpostavljene Kultur-

niške zbornice Slovenije. Na Asocia-

ciji so glede ustanovitve agencije, ki

bi delovala po principu obeh obstoje-

čih (za film in knjigo), zadržani. Pre-

dlagajo, da se ustanavljanja ne lotijo

brez študij. Član upravnega odbora

Asociacije in dosedanji predsednik

delovne skupine za trajni dialog z

NVO v kulturi Jurij Krpan pa glede

ku l t u r n i ške zbornice pravi, da gre

predlog ministrstva v smeri organizi-

ranja po modelu zdravniške in odvet-

niške zbornice. »Obsojen je na neus-

peh, saj umetnost ne more imeti svo-

jega poklicnega kodeksa, na podlagi

katerega bi se organizirala.« Spomnil

je na že znani predlog Asociacije, ki

pa ga ministrstvo doslej ni podprlo –

da bi zbornica delovala kot inštitut

za raziskovanje in monitoring kultur-

nih politik. ×

9,97 %

je znašal delež

p r o ra č u n a za kulturo

občin v letu 2014,

v letu 2015 je padel na 6,66 %.

229 1

je bilo vpisanih v razvid

samozaposlenih v kulturi

leta 2014, še leta 2008 jih

je bilo 2436.

30 %

je samozaposlenih, ki

živijo pod pragom revščine .

Čeprav tudi letos kazalniki niso spodbudni, na Asociaciji ugotavljajo,

da nevladne organizacije in samozaposleni še vedno kvalitetno zagotavljajo

javni interes v kulturi. F Jaka Gasar


