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p ortret / Maja Smrekar, intermedijska umetnica

Z geni najboljšega prijatelja

S serijo projektov K-9_top ologija je

želela Maja Smrekar raziskati vzpo-

redno evolucijo v razmerju med vol-

kom, človekom in psom. Človekovo

sobivanje z volkom in podobna

prehrana, zaradi katere so se volko-

vi skozi tisočletja preobrazili v pse,

imata namreč za posledico mutaci-

jo genov tako pri človeški vrsti kot

pri psih. Umetnica se je posvetila

predvsem genu, ki regulira delova-

nje serotonina, tako imenovanega

hormona sreče.

»I z ka že se, da so psi med drugim

povzročili, da smo ljudje sploh začeli

oblikovati kulturo. Niso torej le ljudje

udomačevali psov, ampak ves ta čas

tudi psi udomačujejo ljudi,« pravi

Smrekarjeva, ki ne verjame v podreje-

nost pasje vrste človeški. Zanima jo

projekcija prihodnosti, ki bi jo naselje-

vale z biotehnološkimi postopki nad-

grajene hibridne vrste, te pa bi imele

enak družbeni status kot človek.

Odnos med človekom in psom

V prvem delu projekta – v galerijski

postavitvi Ecce canis – je obiskoval-

cem omogočila izkušnjo vonjanja se-

rotonina, ekstrahiranega iz njene krvi

in krvi njenega psa. »V volčja krzna,

predelana iz starih plaščev, sem vsta-

vila senzor z najinim serotoninom, ki

je eden od dejavnikov za uspešno

medsebojno sporazumevanje. Obis-

kovalec je imel tako možnost vohati

esenco najinega odnosa oziroma

esenco odnosa med človekom in

psom.« Izbor čuta vonja ni bil na-

ključje – v nasprotju s človekom je

ostal pri psih primaren čut vonj.

Raziskovanje je nadaljevala s per-

formansom I hunt nature and culture

hunts me, v katerem se je soočila s

tropom volkov in psov. Ko so živali z

njenega telesa lizale hrano, je glas v

ozadju prebiral dela različnih umet-

nikov, denimo Ukrajinca Olega Kuli-

ka . Slednji se je v enem svojih perfor-

mansov preobrazil v psa, ker je želel

po padcu železne zavese pokazati po-

gled Zahoda na Vzhod, pogled na

monstruoznega drugega.

Pesimistična prihodnost?

Razmislek za tretji del projekta je pri

Smrekarjevi, ki je odraščala ob slo-

vensko -hrvaški meji, spodbudila zao-

stritev begunske krize tudi skozi žen -

sko reproduktivno vlogo. Svoje telo je

tudi na molekularni ravni povezala s

telesom psa – ideologiji materinstva

se je predala skozi poseben trening,

njeno telo je namreč začelo proizva-

jati mleko za psičko Ado, ki je skupaj

z ovčarjem Byronom predstavljala

njihovo tričlansko »hibridno druži-

no«. »Postavila sem se v položaj mo-

či, ker je to moje telo in ne želim, da

ga kdor koli ali kakršen koli sistem

nadzoruje. Izkazalo se je, da družbo

še vedno zelo zamaje, če se že n s ka

postavi v omnipotentno vlogo – v

vlogo, v katero se od konca matriar-

hata postavljajo nekateri moški.«

V zadnjem delu A RT E _ m i s pa je

dregnila v vprašanje o biotehnološ-

kih potencialih združitve človeka z

n e č l ove škim drugim: »Čeprav sem

pesimistična glede naše prihodnos-

ti, sem se odločila za simbolno deja-

nje – telesno celico svoje psice sem

vstavila v izpraznjen ostanek svoje

reproduktivne celice. V nastalem

umetniškem artefaktu je položaj

eksistence človeka zgolj odmev v

dinamiki narave, ki gre naprej z na-

mi ali brez nas.«

Nihilističen odziv

Če je Ste l a rc v svojih performansih v

devetdesetih letih trdil, da je človeš-

ko telo zastarelo, Maja Smrekar da-

nes meni, da je zastarela človeška vr-

sta. »Vzporedno s tehnologijo, ki nas

vse bolj dohiteva, me zanima pro-

blem rušenja ravnovesja v naravi, ki

ga kot najbolj invazivna vrsta pov-

zročamo ljudje. Naš planet je sredi

šestega množičnega izumiranja vrst,

do srede tega stoletja grozi izumrtje

od 30 do 50 odstotkov vseh vrst na

planetu. Ob vse hitrejšem razvoju

tehnologije se bomo posledično vse

bolj spraševali, kaj je tisto, kar nas

določa kot ljudi.«

Umetnica uporablja tehnološka

sredstva, ker vsaj od industrijske re-

volucije naprej velja, da nas bosta

znanost in tehnologija odrešili. »Ne

bosta nas. A skozi jezik znanosti mi

prisluhne več ljudi, kot če bi za umet-

niški izraz uporabljala klasične likov-

ne medije. Verjetno bi bila lahko pri

doseganju publike uspešnejša samo

še, če bi za svoj medij uporabljala

športne discipline.«

Kaj torej pomeni biti človek? »Ni-

mam ezoteričnih popularnih ekološ-

kih aspiracij, da je edina pravilna

pot naprej, da se vrnemo k naravi.

Zato ne ponujam odgovorov, temveč

zastavljam vprašanja. Moji projekti

so nihilističen odziv na psihopatolo-

gijo vsakdana. Zanima me samo, ka-

ko je mogoče, da je na svetu toliko

denarja, hkrati pa toliko ljudi še ved-

no umira od revščine ali ker nimajo

dostopa do zdravljenja. Kako lahko

leta 2017 živimo v tolikšni hipokrizi-

ji, da tako majhnemu odstotku ljudi

pripada krovna humanistična pravi-

ca biti človek?« ×

Maja Smrekar je za serijo projektov K-9_topologija ne-

davno prejela avstrijsko nagrado zlata nika festivala za

umetnost, tehnologijo in družbo Ars Electronica. Nocoj

jih bodo predstavili v ljubljanski galeriji Kapelica.

Majo Smrekar zanima projekcija možne prihodnosti. F Tom Mesic
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TMaja Šučur
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Kdor ne skače, ni kokoš!

S Pasjo procesijo so v Mladinskem gle-

dališču odprli gledališko sezono, ki bo

letos pod skupnim geslom »Vse lepo in

prav« razpirala produkcijske načine

(u)domače(ne) gledališke krajine. Če-

prav primarno namenjen mlajši publi-

ki, je gledališki koncert, ki je koproduk-

cijsko premiero v okviru festivala Bo-

bri doživel februarja, polnokrven gle-

dališki dogodek brez starostnih omeji-

tev. Odrska postavitev živalskih pesmi

Svetlane Makarovič namreč odpira di-

menzije pomenov, za katere bi pričako-

vali, da so se ob njihovi prepoznavnosti

(že) iztrošile – mogoče jih je brati na

več ravneh, ki med seboj prepletajo hu-

morne in (družbeno) kritične vidike so-

dobne situacije v svetu.

Živalsko romanje z juga proti severu,

v idilično zelenečo kokošjo deže l i co

(brez leopardov), ki se zaplete kje

drugje kot na meji, je režiser Jure No-

v ak funkcionalno razdelil na več sre-

dišč. Osnovno pripoved o sumničavem

pogledovanju prek tehničnih ovir (be-

ri: bodeče žice) spremlja direktni vide-

oprenos, prebadajo pa jo glasbene toč-

ke vokalistov in živalskih animatorjev

v svežem glasbenem aranžmaju U ro-

ša Buha in živi glasbeni izvedbi. »Kla-

sike« Svetlane Makarovič, kot so Lepo

je biti kokoš, Daleč tam na jugu, Jojme-

ne, soseda, Slod iba dahod, Sračje gne-

zdo, Tovarišica lisica, Kužek postru-

žek, zazvenijo v raznolikih interpreta-

cijah, od težkih kitarskih, pank ritmov

do turbofolk poskočnic in umirjene

reggae atmosfere. Koreografirane

glasbene nastope (Ivan Peternelj) us-

klajeno spremlja izvirna videoanima-

cija živalskega kraljestva (Leon Vid-

mar, tudi scenograf), ki se prilega

menjavam glasbenih ritmov in zvrsti.

Prehodi med vsemi temi fokusi (igra-

nim in snemanim dogajanjem, glasbe-

nimi točkam ter animacijami) so, če-

prav predvidljivi in shematični, tekoči

ter vsebinsko povezani.

V igralskem kvartetu enakovredno so-

lirajo, kot tudi spremljajo, D amjana

Černe, Anja Novak, Ivan Peternelj in

Bla ž Še f, ki mlajšemu delu občinstva

razigrano skozi vokalno pestrost in

humorne upodobitve diferenciranih ži-

valskih karakterjev podajo zgodbo o

trku lokalnih živali s tujerodnimi vr-

stami. Sporočilo o sprejemanju dru-

gačnosti posredujejo neobremenjeno

in se glasno postavijo v bran ši bke j še-

ga na obeh straneh meje. Ta raven pri-

kaza odnosov do tujcev in načinov

njihovega sprejemanja jasno spodbuja

k bolj strpni in odprti družbi, starejšim

spremljevalcem pa budi tudi ne tako

pomirjujoče, a vseeno zabavne aluzije

– kritična refleksija sodobne ksenofo-

bije z ekonomično rabo vseh elemen-

tov namreč angažira tudi na metarav-

ni referenčnega okvirja. Z drobnimi

navezavami na ne tako oddaljeno, še

vedno aktualno kokošjo sedanjost, ki v

pesmih Svetlane Makarovič očitno ni-

koli ne zastara, Pasja procesija seže

skorajda na raven politične satire. V

nasprotju s prevladujočo državl j a n s ko

apatičnostjo se koncertna uprizoritev

sklene v katarzičnem, no, poneče-

denju. Če kužek postružek lužice ne bi

spustil ravno na tehnično oviro (beri:

ograjo), bi se morda končalo tudi tako,

kot se dejansko dogaja. ×
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K Rok Bozovičar
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Svetlana Makarovič/Jure Novak:

Pasja procesija

Re žija: Jure Novak

Slovensko mladinsko gledališče in

Center urbane kulture Kino Šiška
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Umetni ška in

člove ška indiferentnost

Ne le včasih, že skoraj praviloma je ta-

ko, da lahko umetnost doseže najbolj-

še trenutke, kadar se norčuje iz same

sebe ali se celo zanikuje. Kar lahko

poteka tudi tako, da se ena umetniška

»veja« strese nad drugo. V primeru

švedskega Kva d rata v režiji Rub ena

Ös tlunda bi lahko rekli, da se je film

znesel nad sodobno likovno umetnos-

tjo in še zlasti nad njeno muzejsko in-

stitucijo. Seveda to še zdaleč ni edini

razlog, da je film v Cannesu osvojil

zlato palmo, a bi vseeno pristavil, da

bi jo Östlund lahko dobil že prej in

morda še bolj upravičeno za Vi šjo silo

(sicer v Cannesu prav tako nagraje-

no), ki je v seciranju »šibkega člena«,

torej očeta dobro situirane šv edske

dr užine na zimskih počitnicah, neiz-

prosno sistematična in dramatično

zgo ščena, medtem ko je Kvadrat bolj

razsre diščen, včasih razpotegnjen v

sekvence s potenco samostojnega fil-

ma in posejan med več topik.

Začne pa se z umetnostjo oziroma z

ikonoklastičnim dejanjem podiranja

kraljevega kipa. To dejanje v resnici ni

toliko ikonoklastično, saj se film ne

spravlja nad švedsko kraljevino, kot je

ironično, če ne bolj satirično, kolikor

pač kaže, da je kraljevsko mesto zase-

dla umetnost. In to dobesedno, saj se

je v kraljevo palačo naselila umetnos-

tna galerija, na mestu, kjer je stal

kraljevi kip, pa delavci v granitne koc-

ke nameščajo svetleče cevi, ki bodo

predstavljale umetniško instalacijo

kvadrata. Satirična ost morda niti ni

tako opazna, ker je pravzaprav le v

tem, da je pri Östlundu na kraljevsko

mesto povzdignjena ravno umetnost,

ki pravzaprav ali dobesedno »institu-

cionalno« ne ve več, kaj je umetnost.

In to že kakšnih sto let, če sodimo po

v p ra šanju, ki ga muzejski kustos

Christian postavi ameriški novinarki:

»Ali bi vaša torbica postala umetniško

delo, če bi jo odložili v muzej?« Odkar

je Duchamp straniščno školjko pred

sto leti prestavil v galerijo, si lahko tu-

di v ekskraljevem muzeju privošč i j o,

da razstavljajo gramozne kupčke, ka-

kršne znajo narediti tudi otroci v pes-

kovniku. Le da v muzeju naredijo veli-

ko resnejši problem kot otroci, če jim

kdo kakšen kupček podre: ko sodelav-

ka v muzeju Christiana vsa zaskrblje-

na vprašuje, ali naj pokličejo zavaro-

valnico, ker je čistilec s svojo napravo

podrl neki kupček v umetniški instala-

ciji, je to sicer obroben prizor, vendar

morda najboljši primer östlundovske

satirizacije umetnostne institucije.

Vendar gre za satirizacijo le toliko, ko-

likor je »indiferentnost« na področju

umetnosti (kar koli je lahko umetnost,

če je razstavljeno v galeriji ali muzeju)

pri Östlundu obenem simptom indife-

rentnosti, če ne kar prezira v medčlo-

veških razmerjih. Ne le, da je film pose-

jan z berači in brezdomci, za katere se

nihče ne zmeni – no, mediji se zanje

zmenijo, ko beraška deklica eksplodira

v »viralnem« oglasu za umetniško in-

stalacijo kvadrata na youtubu –, mar-

več je tudi sam Christian, muzejski

kustos, protagonist »akcije«, s katero

kriminalizira vse stanovalce v nekem

bloku »sumljivega« socialnega razre-

da. Resda potem skesano prizna svojo

»napako«, a ne le, da to naredi tako, da

se s telefonom snema (in to priznanje

p ošilja dečku, ki se je morda res samo

preselil iz tistega »kriminaliziranega«

bloka), marveč je tudi precej osamljen

primer. Östland se namreč veliko bolj

potrudi s prizorom, v katerem se elitna

dr užba (obenem tista, ki »ceni« umet-

nost) divjaško znese nad Olegom, ker

je v svojem šovu opičnjaka prekoračil

meje spektakla. ×
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K Zdenko Vrdlovec
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Kvadrat odpira vprašanja sodobne umetnosti, etike, rasizma … F arhiv Kinodvora


