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D

ragan Živadinov ni običajen

umetnik. Svojo umetnost

vedno nosi s seboj, pa ne le

z noordungovskim naši t-

kom na rokavih črnih oblek,

ki so obvezna oprema nje-

gove markantne pojave, ampak je za

svojo »celostno umetnino« dobesedno

zastavil svoje življenje – kot zaključek

petdesetletnega gledališkega procesa

Noordung:1995-2045 se namerava na-

mestiti v orbito in se samoizničiti.

To zlitje umetnosti z življenjem je seve-

da tesno povezano z dediščino historič-

nih avantgard, v njegovem primeru

predvsem konstruktivizma in supre-

matizma, ki jih Živadinov s sodelavci

nadaljuje po retrogardni metodi. Iz vi-

dika vnaprejšnje totalnosti svoje umet-

nosti pa konstantno ustvarja manifes-

tativne (gledališke) predstave in razne

»informanse«, v katerih pojasnjuje

svoje miselne »koordinate«. Brez vsa-

kega okolišenja: Živadinov je megalo-

man, pri katerem pa je ravno ta veliko-

poteznost bistveni in nujni del njegove-

ga umetniškega projekta. To seveda ni

nepovezano z nadidentifikacijsko me-

todo Neue Slowenische Kunst, iz kate-

re je njegova umetnost izšla (a tudi iz-

stopila). Njegova umetnost igra na vse

ali nič. Še več, igra na vse IN nič, saj ci-

lja na nič(no gravitacijo), kjer umetno-

st nazadnje samo sebe presega.

Af irmacija

umetnikovega »ustroja«

V smislu totalnosti umetnosti Živ adi-

nova obravnava tudi prva monograf-

ska publikacija, ki je v celoti posveče-

na njegovemu delu in jo je na podlagi

svoje doktorske disertacije pri založ-

bi ZRC SAZU nedavno izdal Bojan An-

đelković. A tako kot Živadinov ni obi-

čajen (gledališki) umetnik, to tudi ni

običajna teatrološka študija. Ne gre

niti za kritično niti primerjalno št udi-

jo, ki bi iskala šibke točke opusa ali

delala primerjavo s sodobniki. Nas-

protno, gre za popolno afirmacijo

umetnikovega celostnega umetniš-

kega »ustroja« in ga na ta način iz-

vzema iz kroga sodobnikov. Metodo-

loška pot, ki opravičuje ta cilj, Anđel-

k r i t i ka

Grozljivka spolnih kliše j ev

V mladinskem filmu Dušana Šterka Poj-

di z mano, ki je nastal po romanu Duša-

na Čatra, se štirje prijatelji odpravijo na

izlet po okoliškem hribovju, da bi posne-

li fotografijo za šolski natečaj, a kmalu

zaidejo globoko v gozd in brezskrben

potep se zanje spremeni v psihološko

prei zkušn j o.

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

K Tina Poglajen

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

Kljub žanrski umeščenosti med pusto-

lov ščino, kriminalko in celo psihološkim

trilerjem, kar za slovenske filme ni rav-

no značilno, je Pojdi z mano tipičen slo-

venski film v ideološkem smislu. Zorni

kot filma namreč bolj kot na dejanskost

današnjih najstnikov, ki jim netradicio-

nalne, predvsem pa nedefinirane druž-

bene vloge, queerovske in spolno nebi-

narne identitete niso več nekaj tujega,

spominja na politično in družbeno re-

gresivno tranzicijsko miselnost.

Pojdi z mano ima namreč hude težave s

spolom. Med štirimi prijatelji, izmed ka-

terih imajo vsi trije fantje med seboj ra-

zlične, četudi nekoliko klišejske osebno-

sti, je edina punca tam za vzorec, njena

osebnost pa je to, da je ženskega spola,

kar jo v nekakšnem zabavljaškem pri-

zadevanju, da bi z njo označili že n s ke

na splošno, definira brezobzirno in celo-

vito seksistično, celo mizogino: na poho-

du je zaradi svoje nečimrnosti, razvaje-

nosti in nepraktičnosti prej v nadlego

kot v pomoč, njen lik pa v filmski pripo-

vedi funkcionira predvsem kot Otov ro-

mantični interes in »nagrada« ob sreč-

nem koncu. Če je zaradi svoje nečimrno-

sti ves čas tarča posmeha drugih likov

in (domnevnega) občinstva, potem je

njen protipol, neurejena vaška punca, v

vlogi ene največjih grozot ruralnega –

izpod pazduhe ji silijo dlake, po stegnih

pa ji polzi (domnevno) menstrualna kri,

skratka predstavlja nekakšno zverinsko

»neukročeno ženskost«. Poleg tega, da

je omenjeni prizor med najbolj žaljivimi ,

je hkrati tudi najzanimivejši, saj v svo-

jem izstopanju od preostalega filma de-

luje nehoteno, kot freudovski spodrsljaj,

ki se v nekakšni kombinaciji poša st n e

ženskosti in tesnobe pred kastracijo kar

sam ponuja za obravnavo filma v tradi-

ciji psihoanalitske filmske teorije.

Po eni strani bi bila zasnova filma težko

še bolj podobna značilnemu ustroju

mladinskih pustolovščin/kriminalk iz

različnih oblik množične kulture zad-

njih desetletij dvajsetega stoletja, deni-

mo animirani seriji Scooby-Doo (od

1969), knjižni zbirki Pet prijateljev (od

1942) in podobnim, vendar je po drugi

strani v svoji rigidnosti in nedomiselno-

sti bolj pusta kot katera koli od našte -

tih. Junaki filma Pojdi z mano namreč

niso simpatično trapasti kot druščina v

Scooby Doo, kaj šele da bi premogli

kompleksnost likov Enid Blyton. Names-

to da bi desetletja po tem, ko je bila to-

vrstna žanrska forma izumljena, njene

trope film kakor koli premislil, preobr-

nil, ironično ali parodično predelal ali jih

vsaj umestil v sodobnost in v slovenski

prostor še kako drugače, kot da jim za

kulise ozadja preprosto podtakne nara-

vo in blokovska naselja, Pojdi z mano

tako ostaja slab posnetek nešte tok ra t

predelanega izvirnika in slepa vzhod-

noevropska preslikava anglosaških ža-

nrskih tropov, vključno z njihovimi naj-

hujšimi in najbolj nazadnjaškimi klišeji

– in to je morda še bolj problematično

ravno zato, ker naj bi šlo vendarle za

film, namenjen mlajšemu občinstvu. ×
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Živadinov in njegov dvojnik

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

T Pia Brezavšček

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

Umetnost Dragana Živadinova igra na vse ali nič. Še več, igra na vse IN nič, saj

cilja na nič(no gravitacijo), kjer umetnost nazadnje samo sebe presega. F
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kovića vodi preko filozofskega apa-

rata, ali bolje »stroja«, kar je pomem-

ben filozofski pojem Gillesa Deleuza

in Felixa Guattarija. Privilegirana fi-

lozofija, katere dvojnik je obravnava-

na Umetnost, je torej ravno post-

strukturalistična filozofija francoske

provenience, pretežno Deleuze, pa tu-

di Michel Foucault in seveda Nietzs-

che. Preko njihovih pojmov »pona-

vljanje«, »guba«, »telo brez organov«,

»dispozitiv«, »večno vračanje« ipd., ki

nikakor niso teoretske koordinate

samega Živadinova, Anđelković z

dvojno afirmacijo (eno opravlja že

umetnik sam), prekrščuje umetnika v

filozofovega dvojnika. Včasih celo do

te mere, da med njima postavlja ena-

čaj – izjave in dejanja Živadinova ne-

posredno pojasnjuje s citati iz Deleu-

za. V tem smislu je tudi Anđelković

bolj kot strogo filozofski, performati-

ven. Zato je bolj zvest Živadinovu kot

Deleuzu, ki bi imel kot največji kritik

reprezentacije nemara pomisleke ob

tako neposredni aplikaciji lastne filo-

zofije. A ne pozabimo: tu ne gre kar

za kakršnokoli aplikacijo in katero-

koli umetnost, in samo, če to pripoz-

namo kot dejstvo, bomo lahko zares

z veseljem brali dotično knjigo.

Igrivo branje

Da pa ne bo pomote: knjiga je kljub

kompleksnim teoretskim pojmom, ki

so vanjo vtkani, zelo berljiva, celo

igriva, prava »vesela znanost«. To se

ka že tudi v njeni strukturi – ima pet-

deset jedrnatih poglavij, od katerih

bi lahko vsako »ustrezalo« enemu

letu petdesetletne predstave. Igrivo-

st se nadaljuje celo v oblikovanju Bo-

risa Balanta, ki v zgornji rob vključi

analogno animacijo risbe geostacio-

narne postaje. Obenem pa kljub igri-

vosti ne gre za pavšalno besedilo. Je

temeljita in rigorozna knjiga, čeprav

ne v smislu, da bi kronološko v umet-

nostnozgodovinarski maniri v detaj-

le popisovala vsakega izmed mnogih

legendarnih dogodkov, povezanih z

Živadinovom in njegovo umetnostjo.

Dela jemlje bolj rizomatsko, ob če-

mer eno že pojasnjuje drugega ali ga

anticipira .

Na račun pa bodo prišli tudi tisti, ki

jih v opusu Živadinova zanima njegov

politični potencial, ki je seveda bolj

artaudovski kot brechtovski, ute-

meljen na lepoti, na totalnosti, na po-

srkanju gledalca v celoto. Zanimiva

bo tudi za tiste, ki jih zanima njegova

povezava z avantgardnimi gledališk i-

mi vizionarji, kot so Appia, Craig in

Majerhold in tesno konceptualno raz-

merje z Malevičem. Seveda pa s to

knjigo Anđelković nadaljuje tudi svo-

je docela afirmativno teoretsko razis-

kovanje tehnologije in znanosti, ki naj

bo tista, ki bo vizionarsko pomagala

pri preseganju človeka. Nadčloveško

se pri Živadinovu potrjuje v »umbo-

tu«, tehnološkemu substitutu igral-

cev, ki ga razvija Dunja Zupančič, (tu-

di v knjigi) manj izpostavljna, a nič

manj pomembna heroina postgravi-

tacijske umetnosti. ×

Prvo monografsko publikacijo, ki je v

celoti posvečena delu Dragana

Živadinova, je na podlagi svoje

doktorske disertacije pri založbi ZRC

SAZU nedavno izdal Bojan Anđelković.

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

k n j  i  ga

Bojan Anđelković:

Ume tniški ustroj Noordung.

Filozofija in njen dvojnik.

Z aložba ZRC 2016

ra z s tava

Eva Petrič

n a g ra j e n a

v Parizu

Na 155. mednarodni razstavi Salon

des Beaux Arts, ki je potekala v okvi-

ru Nacionalnega društva za umetnost

(Société Nationale des Beaux Arts,

SNBA) v slovitem muzeju Louvre v

Parizu, je slovenska multimedijska

Eva Petrič pred nagrajeno fotografijo z

naslovom Ophelia F Branimir Ritonja

umetnica Eva Petrič prejela srebrno

medaljo za fotografijo z naslovom

Ophelia. Za izbor najboljših del se je

potegovalo kar 600 umetnikov z vse-

ga sveta, v izbor se jih je iz Slovenije

uvrstilo enajst, in sicer s področja sli-

karstva, kiparstva in fotografije. × ku l

šola za kuratorske prakse

in kritiško pisanje

Vpis do

zače tka

novega leta

Še do 2. januarja 2017 se lahko vpiše-

te v dvoletni program šole Svet umet-

nosti, ki že dvajseto leto deluje pod

okriljem Zavoda za sodobno umetno-

st SCCA – Ljubljana in je namenjena

tistim, ki jih zanimata delo kuratorja

in kritiško pisanje; starost, izkušnje

in izobrazba niso ovira. V prvem letu

slušatelji pridobijo umetnostnozgo-

dovinska znanja in so zraven pri pri-

pravi dveh razstav, naslednje leto pa

v praksi snujejo končno razstavo.

Elektronsko prijavo najdete na splet-

ni strani šole (http://www.worldo-

fart.org/aktualno/vpis), priložite ji še

življenjepis, motivacijsko pismo in

kratko refleksijo razstave sodobne

umetnosti. × ku l


