^as bi `e bil, sli{im, da se napi{e zgodovino slovenskega gledali{~a 20. stoletja. Na
isto misel je podpisanega navedla udele`ba pri kuriranju razstave Performing Revolution:
The Creative Opposition in Central and Eastern Europe during the 1980s, ki so jo novembra 2009 odprli v New York Public Library for the Performing Arts (odprta bo do 20. marca
2010).1 Kot vemo, so se v zadnjega pol stoletja zelo pomembne stvari na Slovenskem zgodile prav v teatru, mnoge tudi tak{ne, ki so pomenile ali anticipirale ve~ od zgolj teatra.
Toda {ele s celovito {tudijo o tem ~asu bi bilo mogo~e tujcu pribli`ati specifike na{e
geopoliti~ne in kulturne zgodovine.
@e Ljubi{a Risti} si je v Missi in a minor (1980), tako reko~ prvi prelomni predstavi
slovenske gledali{ke kronologije v osemdesetih, dovolil toliko koreografskih, zborovskih,
igralskih odmikov, da je predstavo umaknil od stereotipne predstave politi~nega gledali{~a,
skozi katero Zahod zre na evropski Vzhod in kakr{no je osrednja kuratorica newyor{ke razstave pri~akovala tudi od Slovencev. Mad`ari in Romuni, vzhodni Nemci, Poljaki in ^ehi na
razstavi navajajo zelo konkretne primere, v katerih je odzivanje oblasti na odrske postavitve
sledilo skupnemu ihtavemu vzorcu, in tako potrdijo uveljavljeni stereotip. V slovenskem
gledali{~u pa se zadeve po Missi, ki je navdu{ila kritiko in ob~instvo, zapletejo {e dodatno:
termin politi~nega teatra pospe{eno postaja demodé, nekaj prese`enega in prekva{enega,
kot se tudi vedenjski vzorci oblasti v nastajanje umetni{ke produkcije ne vme{avajo ve~
pretirano, oblastni{ke prekucije se zdijo mimo. Zalomljeni stik med politiko in vitalno kulturo potrdita predstavi, ki do`ivita premieri slabo leto narazen in sta klju~ni za slovensko
gledali{ko ~utnost osemdesetih: Krst pod Triglavom Gledali{~a Sester Scipion Nasice
(prem. 6. 2. 1986 v Cankarjevem domu) in Alica v ~ude`ni de`eli Vita Tauferja (prem. 30.
12. 1986 v Slovenskem mladinskem gledali{~u). Teater se na metafori~ni ravni ne dogaja
ve~ v prostoru, ki bi interferiral s politiko, pa~ pa je `e nekje dlje, v lastni ~asovni dimenziji. Politika je vse manj kos odrskim taktikam in ostaja brez vpogleda vanje, kar je predpogoj za vsakr{no dejavnost nadzora.
Tako navda slovenska umetnost obi~ajnega umetnostnega kuratorja iz ZDA z
nelagodjem. Na{a umetnost, ki je nastala v »prekucni{kih« osemdesetih, se v dobr{ni meri
razhaja s predpostavkami, ki naj bi veljale za umetni{ko produkcijo nekdaj svin~ene Vzhodne Evrope. Najbolj turbulenten javni dogodek, ki je zapisan v zgodovino slovenskega
teatra, se je zgodil leta 1964 (»zadru`ni{ki« pogrom na Toplo gredo oz. na Oder 57 in Perspektive), a tudi njega je v veliki meri povzro~ila slaba medsebojna usklajenost »ljudi z
vplivom«. Zato ni presenetljivo, da Tauferjeva Alica ni zanimala newyor{ke kuratorice, saj
je likovni princip odrskih podob `e v Krstu govoril zgodbo, druga~no od predstave o kulturi, ki bi jo bilo potrebno odre{iti verig. Kakor da odrska naracija simbolno asociativnih
podob z aforisti~no te`o, ki izidejo iz antologijskega besedila L. Carrolla in pretvorijo pojem
nonsensa v simbol/aluzijo za stanje stvari tistega jugoslovanskega ~asa, ne more delovati
politi~no.
Z majhnimi narodi je kri`, vpeti so med dva ekstrema, med vtis inferiornosti in preveliko poudarjanje lastne pomembnosti, zato se utegne slovenska ustvarjalnost zdeti motnja v sistemu. Ni bilo naklju~no, da je slovenska ekipa, ko je odposlala zadnje materiale,
pospremljene z opisi konteksta, pripomnila, da razstava bolj kot »slavi dvajsetletnico padca
1

Razstava, ki predstavlja del multimedijskega festivala Performing Revolution in Central and Eastern
Europe, se osredoto~a na osemdeseta leta v uprizoritvenih umetnostih (s poudarkom na gledali{~u in
glasbi) v nekdanjih de`elah za `elezno zaveso. Slovenski gledali{ki muzej je kot slovenski partner
pritegnil k sodelovanju {e ducat drugih institucij in posameznikov.
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komunizma« (kot so zapisali v medijski objavi), obele`uje obletnico padca Berlinskega zidu
– saj komunizem ni pojem, ki bi ga bilo mogo~e podreti, na njegovem mestu pa postaviti
denimo muzej sodobne umetnosti, kot naj bi se v prihodnje zgodilo na mestu newyor{kega
Ground zero.
Percepcijo sodobne evropske identitete, njene kulture in statusa, izpra{uje knjiga
East Coast Europe (2008), ki je ob sodelovanju slovenskega konzulata v New Yorku pod
vodstvom Alenke Suhadolnik iz{la pri Sternberg Press (in v sozalo`bi ljubljanskega ZRC).
Pojem »East Coast Europe« zdru`i dve obrobji: (geografsko) vzhodno obalo ZDA in vzhodni krak Evropske unije, da bi s pomo~jo vodilnih osebnosti iz kulture in politike spregovoril o vzhodni »margini«, iz katere je mogo~e videti center precej bolj natan~no.
Toda komunikacijski {um med obema Vzhodoma je nakazala predstavitev v Martin
E. Segal Theatre Center, kjer je kot eden od izbranih avtorjev vzhodno- in srednejevropske
»disidentske« drame nastopil tudi Du{an Jovanovi} (njegovo Voja{ko skrivnost, 1983, je
prevedel v angle{~ino Ivan Talijan~i}). Vpra{anje iz publike s prijaznim podtonom, ki je
osnovni modus dru`abnega ob~evanja v New Yorku: kako je mogo~e `iveti v okolju mo`nosti, ki jih je leta 1989 razprl kapitalisti~ni imperij, kjer naj bi bilo vsakomur mogo~e dose~i
svoj sen; ali avtorji {e ustvarjajo drame na temo svin~ene preteklosti. Vpra{anje ni pri~alo o
nevednosti ali neumnosti, ob avtorjih Jovanovi}evega kova je zvenelo naivno (a razumljivo). Jovanovi} je s sijajnim ob~utkom za mero pojasnil, da se v dana{nji situaciji bolj kot
kdajkoli pred tem boji prav prihodnosti, kakr{no trasira »odre{ena« stvarnost.
»A vraga vendar,« pi{e `e v za~etku sedemdesetih v svojem dnevni{kem zapisu Peter Klepec v Ameriki (1971) Primo` Kozak, »mene je sram, ko se pogovarjam tukaj s [vedi
ali z Danci ali s Korejci in me spra{ujejo, kdo pravzaprav sem, jaz pa jim ljubeznivo odgovarjam, ~e{, mi imamo prav tako dobro happening poezijo, kot vi, imamo prav tako dobro
abstraktno slikarstvo, kot vi, uprizarjamo v gledali{kih hi{ah iste tekste, kot vi – nekam
preve~ so ljubeznivi in nekam prehitro jih neha zanimati vse, kar je v zvezi z nami. Zakaj
o nas so si ustvarili podobo, ki bi jo pravzaprav mi morali imeti o sebi.« Tudi nadaljujemo
lahko s Kozakom: »amerikanska kultura je povsem svojska formacija«, ujeta v
samozaklju~eni zgodovinski, izkustveni in miselni kozmos, ki drsi mimo drugega »brez
mo`nosti resni~nega – ne takti~nega – dialoga«. Svet se ji, ~e nekoliko popametujemo,
odkriva iz povsem svojega zornega kota, ki ne predvidi smeri razvoja ~asa in se ne u~i na
osnovi tuje izku{nje.
Novembra 2009 je stik z New Yorkom specifi~en, saj je videti, kot da NYC pozna
tudi »neznano« oziroma da so mu socialni in moralni koncepti »trpe~ega Vzhoda« docela
prezentni (utemeljeval naj bi jih slogan »Go west!«). To se, ~e pomislimo bolje, zdi tudi posledica ideolo{ke indoktriniranosti Zahoda, ki ni~esar ve~ ne odkriva na novo, pa~ pa `eli
»novo« skenirati in spoznati vnaprej, ~eprav na ta na~in ne odkrije tudi nove senzibilitete,
saj ni~ od novospoznanega dejansko ne ustreza instanci novosti.
Konceptualno zastavljeni razstavi v NYPL ni mogo~e oporekati: sleherni dr`avi je
prostorsko dodeljen sorazmerni del, v sekciji z »umetniki v polju politike« dela dru`bo
~e{kemu Vaclavu Havlu slovenski Rudi [eligo. Pa vendar se ne zdi odve~ ohraniti zavest,
na katero namigne tudi knjiga East Coast Europe, in sicer o t. i. »obalnih asimetrijah« obravnavanih kulturnih pokrajin. Evropska umetnost se je navsezadnje razvila izven vladavine
trga, ~esar ameri{ki Vzhod ni izkusil. Natanko zaradi tega je pozornost v Sloveniji od vznika eksperimentalnih gledali{kih skupin po letu 1956 (vsaj na~eloma) namenjena tudi sleherni singularnosti, vsemu tistemu, kar kulturni{kemu osrednjemu toku (mainstreamu)
manjka. To se zdi dovolj natan~en sinonim za de{ifriranje pojma evropske (tudi slovenske)
kulture in kultiviranosti.
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