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slovar skupnega znanja

O čem vse govorijo besede

Slovar skupnega znanja je pet let traja-

joči raziskovalni projekt, ki ga je lju-

bljanska Moderna galerija vodila v ok-

viru evropskega projekta Rabe umet-

nosti – d ed i ščina let 1848 in 1989 te r

mednarodne muzejske konfederacije

Internacionala. Kuratorji Zdenka Ba-

d ov i n a c , Bojana Pišku r in Jesús Car-

rillo (z Universidad Autónoma de Ma-

drid) so z njim skušali ustvariti neke

vrste slovar »spregledanih« terminov,

ki se tako ali drugače nanašajo na so-

dobno umetnost oziroma pogoje nje-

ne produkcije, a jim večina literature o

(sodobni) umetnosti namenja premalo

pozornosti ali pa jih uporablja zgolj v

konvencionalnem pomenu, ne da bi se

ozirala na njihovo zaznamovanost s

kulturnimi in političnimi praksami ter

konteksti. »Pokazati smo hoteli na

spremenjeno rabo jezika v sodobnem

času,« pojasnjuje Zdenka Badovinac.

»Nismo si izmišljali novih besed, tem-

več smo preučevali, kako se jih lahko

uporablja v različnih kontekstih in

ka kšni so učinki te rabe.«

K oblikovanju slovarja, ki se je začelo

leta 2014, so pritegnili tako institucije

kot tudi posameznike iz Evrope in sve-

ta, tako imenovane »naratorje«; ti so

predlagali termine, povezane s šestimi

vnaprej ponujenimi referenčnimi polji

(zgodovinjenje, geopolitika, skupno...),

potem pa so predlagane pojme na

skupnih seminarjih primerjali, o njih

razpravljali ter med njimi ustvarjali no-

ve, »polifone« asociativne povezave.

Tako se je postopoma izoblikovalo 96

»gesel«, ki sestavljajo jedro slovarja;

vsak termin je predstavljen s krajšim

esejistično-teoretskim prispevkom, do-

dano pa je tudi raznovrstno fotograf-

sko in drugo slikovno gradivo, ki se na-

vezuje na posamezne pojme. »Ti termi-

ni izvirajo iz različnih kulturnih okolij,

enako kot naratorji, zato so tudi bese-

dila dokaj raznolika,« je dodala uredni-

ca knjižne izdaje Ida Hirše n fe l d e r .

V slovarju (izšel je v angleškem jezi-

ku) tako najdemo nekatere dobro zna-

ne izraze, kot je na primer »arhiv«, ki

pa ne pomeni zgolj neke tako ali dru-

gače urejene zbirke dokumentov in

drugega gradiva, ampak tudi (če že ne

predvsem) orodje za pisanje zgodovi-

ne in za oblikovanje »sistema izjavlja-

nja«, določanje »tistega, kar je sploh

mogoče izreči«; podobno na primer

izraz zguba (loser) vso mrežo svojih

pomenov oblikuje šele na ozadju glo-

balnega neoliberalnega sistema, v ka-

terem je posameznik prisiljen svoje ži-

Ob končanju večletnega projekta Slovar skupnega znanja

so v Muzeju sodobne umetnosti predstavili knjigo z enakim

naslovom. Besednjak ponuja nabor različnih izrazov, ki jih v

obstoječi umetnostni literaturi sicer ni mogoče najti, pa tudi

nekaterih široko uveljavljenih terminov, katerih vsebina je

predstavljena na drugačen način kot običajno.
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Izraz zguba (loser) vso

m re žo svojih pomenov

oblikuje šele na ozadju

globalnega neoliberalnega

sistema, v katerem je

sleherni posameznik

prisiljen, da svoje živl je n je

organizira kot podjetje, ki

prodaja en sam produkt –

njega samega.

vljenje organizirati kot podjetje, ki

prodaja en sam produkt – njega same-

ga. Zguba je torej tisti, ki se je v kolek-

tivni dirki nenehnega trženja samega

sebe izkazal kot neuspešen; ki se ni

prebil na vrh, ki je odnehal, obupal, se

utrudil, oziroma je, preprosto rečeno –

izgubil. Nekateri drugi pojmi so manj

znani in splošno rabljeni, kot denimo

filipinski izraz »kapwa«, ki napeljuje k

prepoznavanju »sebe v drugih« in dru-

gačnemu razumevanju subjektivnosti.

Ob izidu Slovarja skupnega znanja so

predstavili še dve publikaciji, ki ju je

(prav tako v angleščini) izdalo zdru-

ženje Internacionala. Zbornik The

Long 1980s (Dolga osemdeseta) prina-

ša prispevke 59 avtorjev, ki na različne

načine obravnavajo takratni zasuk v

razmerjih med civilno družbo in drža-

vo, umetnostjo in politiko, zbornik

The Constituent Museum pa premišljuje

vlogo muzejev danes in obzorje mož-

nosti njihovega razvoja v prihodnje. ×

filmski festival cannes 2018

Presenečenje iz Italije

Če Alice Rohrwacher ne bi posnela

že dveh filmov, bi v dneh, ko nas je

zapustil Ermanno Olmi, lahko rekli,

da gre za njegovo reinkarnacijo. Ta-

ko dober je njen novi film Srečni La-

za r (Lazzaro felice), težko opisljiv

primer magičnega realizma, ki s

svojimi skrivnostmi, pripovednimi

»nekonsistentnostmi«, ponavljajoči-

mi se prigodami in svetopisemskimi

junaki ter antijunaki spominja na

ljudsko pripovedko.

Film temelji na resničnem dogod-

ku iz začetka osemdesetih let 20.

stoletja, ko so oblasti v italijanski

provinci na odročni plantaži tobaka

odkrile postarano markizo, ki je veli-

ko skupino neizobraženih in neved-

nih kmetov daleč od pojmov civili-

zacije in delavskih pravic izkoriščala

v skoraj sužnjelastniškem razmerju.

Med njimi Rohrwachova izpostavi

naslovnega junaka, preprostega in

naivnega najstnika, ki bi ga lahko

primerjali s Kasparjem Hauserjem.

Lazar, fant z velikimi radovednimi

očmi, je utelešenje dobrote in čistos-

ti, klasična žrtev sistemskega izkori-

ščanja, ki po šokantni nesreči in ča-

sovni zanki »vstane od mrtvih« in se

(enako mlad in naiven) znajde v so-

dobni Italiji, kjer bo v urbanem

predmestnem okolju znova žrtev iz-

ko r i ščanja. Film Srečni Lazar, dedič

Olmija, Vittoria De Sete in Luciana

Emmerja, je čudežni izdelek sodob-

nega evropskega filma, intimna pri-

povedka in zgodba o Italiji ter nje-

nih socialnih transformacijah od 19.

stoletja do danes, ko so ljudje začeli

zapuščati podeželsko revščino in se

seliti v mesta, da bi imeli še manj.

Spike Lee à la Michael Moore

Spike Lee se je po več kot dvajsetih

letih vrnil v tekmovalni program

Cannesa. Ob objavi smo se malo spo-

gledovali, po ogledu filma pa je bilo

vse jasno. Verjetno najbolj izposta-

vljeni temnopolti filmski ustvarjalec

zadnjega četrt stoletja je s filmom

B l a c K K Kl a n s m a n (Temnopolti klano-

vec ), ki se referira na knjigo Black

Kl a n s m a n Rona Stallwortha, posnel

svojo različico antitrumpovske agit-

ke, ki jo je – sodeč po malce odvečnih

sklepnih dokumentarnih posnetkih –

navdihnilo rasno divjanje v Charlot-

tesvillu poleti 2017.

Spike je film posnel po resničnih

dogodkih. Sredi sedemdesetih let se

je Ronu Stallworthu (igra ga Jo h n

David Washington), temnopoltemu

policistu, uspelo infiltrirati v gnezdo

koloradske KKK-scene, na koncu pa

se je srečal celo s Davidom Dukom,

direktorjem nacionalne kuklukskla-

nove pisarne. V rasistični osir seve-

da ni šel sam, tja je poslal belopolte-

ga agenta (Adam Driver). Vse skupaj

zveni kot resna problemska drama,

no, Spike Lee se je vsega skupaj lotil

podobno kot kakšen Michael Moore,

b u r ka ško in žanrsko razigrano, lo-

kalni »rednecki« so denimo tipične

karikature zabitih suprematistov. To

je dinamično zrežiran in kičast pri-

mer retro »blaxploitation« ekstrava-

Cannes se je prevesil v

drugo polovico, zares moč-

nih ali izjemnih filmov pa

v konkurenci za nagrade

doslej ni prikazal. Ta vtis

je deloma popravila mlada

italijanska cineastka Alice

Rohr wacher.

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

T Simon Popek, Canne s
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Srečni Lazar, novi film Alice Rohrwacher, je težko opisljiv primer magičnega

realizma, ki se zdi kot nekakšna reinkarnacija del Ermanna Olmija. F
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vroča točka

Tik pod površjem

A

vtonomna tovarna Rog se javno-

sti kaže kot prostor, ki stavi na al-

ternativno politično produkcijo, s

katero se skuša izmikati kapita-

lističnim, nacionalističnim in dru-

gim imperativom dominacije. Iz te pozici-

je črpa svojo relevantnost – tam delujoči

radi poudarjajo, da ne želijo biti »druga

Metelkova«, ki jo imajo bolj ali manj

upravičeno za alternativni »zabaviščni

park«, prostor, ki naj bi izgubil svojo sub-

verzivno družbeno noto.

Jeseni leta 2016, ko so z bližnjevzho dnih

vojnih območij pribežali ljudje, se je zdelo,

da je Rog ponovno uspel v svojih ambicij-

ah. Njegova prožnost, vsakokratnim potre-

bam odprta struktura je sprejela migrant-

sko skupnost –med drugim tudi njen naj-

ši bke j ši člen, posameznike brez dokumen-

tov, socialne in politične varnosti, ki so pa-

dli skozi rešeto ter pristali nevidni na ulici.

Večplastno je nagovoril problem ilegalnih

migracij in s tem opravil težavno delo, ki

predstavlja izziv tudi bistveno močnejšim

dr užbenim strukturam. A mu je pri tem v

neki točki tudi klavrno spodletelo.

Pred prvomajskimi prazniki je uporabnik

nekega Rogovskega prostora storil obso-

janja vredno kriminalno dejanje, o čemer

so poročali tudi mediji. Del Rogovske

skupnosti je nato ta prostor zaprl in iz

njega po principu kolektivne krivde delo-

žiral vse uporabnike, tudi tiste, ki v inci-

dent niso bili vpleteni. Uvedli so izredno

stanje, začasno zapečatili še glavni vhod

v Rog in vanj selektivno spuščali ljudi. S

tovrstno reakcijo naj bi zagotovili varno-

st teritorija in njegovih uporabnikov, a so

žal obenem afirmirali ravnanja, značilna

za represivne politike. Bili smo priče bi-

zarni mimikriji – plen je posnemal plenil-

ca. Če so nekoč z barikadami ubranili

Rog pred bagri, so tokrat z njimi izločili

ne dovolj dobro integrirane migrante, s

tem pa, vsaj kar se tiče tematiziranja mi-

gracij, potrdili evropski režim, ki ga sicer

javno kritizirajo.

Incident nakazuje, da Rog razpada na

frakcije, zato lahko sklepamo, da Rogov-

ska skupščina, ki je temeljni organ vsakr-

šnega skvota, ne deluje kot povezovalni

člen in mediator, ki bi učinkovito naslavljal

te žave in dosledno iskal rešitve onkraj

merjenja moči. Treba se je torej vprašati ,

kaj odpoved skupnostnih orodij pomeni

za levo usmerjeni aktivizem, ki ga povezu-

jemo z Rogom. Ključen problem je manko

aktivistične verodostojnosti pri tistih, ki

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

T Katja Utroša

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

Bili smo priče bizarni

mimikriji – plen je posnemal

plenilca .

sami uporabljajometode, proti katerim se

deklarativno izrekajo. Aktivistična utopija,

da bodo alternativni prostori kategorično

re šili izjemno kompleksne probleme, s ka-

terimi se srečujejo marginalizirane skupi-

ne, kot so odvisnosti in kriminaliteta, se je

izkazala za hudo naivno.

Samonikla prizorišča so ena ključnih go-

nil slovenske kulture, ki imajo močne

dr užbenokritične podtone, prav zaradi

teh jih marsikje poskušajo nevtralizirati

ali ukiniti. Pregon problematičnih upo-

rabnikov Roga lahko razumemo kot spo-

dleteli poskus samoregulatornega reše-

vanja težav, ki se v ozadju morda že na-

paja iz ambicij po prostorih v saniranem

Rogu, kot si ga je zamislila MOL. Rog bo

ostal pomenljiv generator emancipator-

nih praks le kot funkcionalen skvot, zato

upajmo, da mu bo uspelo prebroditi kri-

zo z refleksijo in dialogom namesto z ne-

p re m i šljenimi dejanji. Le tako lahko

ubrani svojo legitimnost in zagotovi po-

goje za nadaljnje delo onkraj reprodukci-

je estetskih vsebin. ×

gance, kjer si Lee s cenenimi poteza-

mi ne dela uslug kljub dejstvu, da

p okaže na trdoživost retorike »Ame-

rica first«, ki je sedanjega predsed-

nika prehitela vsaj za pol stoletja.

Spreminjanje Kitajske

Opus Jia Zhangkeja je bil najbolj za-

nimiv v zgodnji fazi, ko se je ukvarjal

s Kitajsko, njenimi sodobnimi pro-

blemi in polpreteklo zgodovino. Po-

tem se je z gangsterskimi prigodami

malce izgubil, zdaj pa se vrača v stare

tirnice. Ne spogleduje pa se zgolj s

starimi temami, temveč tudi s svoji-

mi minulimi filmi, še posebno z be-

neškim zmagovalcem Počasno ži-

vljenje (2007), iz katerega si je izposo-

dil posnetke poplavljanja regije za

potrebe Jeza treh sotesk.

Osrednji lik novega filma Pepel je

najbolj bel je Qiao, dekle lokalnega

gangsterja Bina s severozahoda držav e

(od tam je tudi režiser), kjer rudniki in

vsa regija nezadržno propadajo. Qiao v

konfrontaciji s konkurenco zaščiti Bina

in odsedi petletno zaporno kazen, po

vrnitvi pa ima težave tako z Binom, ki

je nanjo pozabil, kot s ponovnim vklju-

čevanjem v družbo. Intimna zgodba ni-

ti ni tako zanimiva, čeprav režiser trdi,

da je želel poudariti prav romanco, naj-

bolj zapostavljeni element svojih prej-

šnjih filmov. Pep el je zanimiv zaradi

prikaza Kitajske, njene spreminjajoče

se krajine, ekspresne urbanizacije in

zapostavljanja nekoč industrijsko po-

tentnih okolij. V tem elementu je bil

Jia od nekdaj najbolj prepričljiv. ×

Spike Lee se je vsega skupaj

lotil podobno kot kakšen

Michael Moore, burkaško in

žanrsko razigrano.

film

Mediapro kupila Kregarja

Španska multimedijska družba Me-

diapro, največja produkcijska hiša v

Evropi, je po treh letih sodelovanja

kupila 75-odstotni delež s l ove n s ke

neodvisne produkcijske hiše Video-

produkcija Kregar (VPK). Ta je v pre-

teklosti odigrala zelo pomembno vlo-

go v domači umetniški videoproduk-

ciji. Mediapro letno ustvari več kot 1,6

milijarde evrov prihodkov. × sta, kul

Ku lt ura


