Povzetek
Neuspe{en zaklju~ek mno`i~nih protestov v Sloveniji zbuja vedno
ve~je nelagodje, pi{e Boris Vezjak v uvodniku. ^eprav so si dr`avljani na
ulici obetali {tevilne spremembe, ni uspelo skoraj ni~: razen v Mariboru,
prvem mestu kasneje vseslovenskega upora, kjer je pri{lo do zamenjave
koruptivnega `upana. Eno leto kasneje resignirano ugotavljamo, da nam ni
uspelo uvesti nove politi~ne paradigme delovanja, ustaviti starih klientelisti~nih mre` in povezav na desnem in levem polu, tudi ne kaj prida zajeziti
korupcije. Zakaj smo tako nemo~ni, se spra{uje Vezjak in ponudi enostavno razlago: politi~no mi{ljenje in dojemanje stvarnosti se pri dr`avljanih
nista dovolj spremenila, da bi dosegli preboj. Da ne znamo misliti sfere
politi~nega v polnem, izvornem pomenu besede, kaj {ele, da bi s tem
ustvarjali pogoje mo`nostim za spremembe, pa je v veliki meri tudi odgovornost intelektualcev. V Sloveniji imamo z njimi kroni~ne te`ave: ne zgolj,
da jih ve~ina be`i pred politiko bolj, kot bi pri~akovali, ne le, da se jih
obse`no stigmatizira, njihova ugled in te`a v o~eh medijev in javnosti sta
komaj zaznavna.
Urednica za vizualne umetnosti Nata{a Kov{ca je pripravila zanimiv
intervju s primorskim slikarjem, grafikom in ilustratorjem Pavlom
Medve{~kom, ki je tudi publicist in zbiratelj ljudskega izro~ila. Med zapisovanjem ljudskih zgodb v petdesetih in {estdesetih letih je Medve{~ek naletel na t. i. staro vero, ki je bila v Jugoslaviji preganjana kot praznoverje.
Zato so se staroverci skrivali, njihovo izro~ilo pa se je prena{alo zgolj
ustno. Za staroverce je bila narava sveta, saj jih je prehranjevala, in
dolo~eni naravni kraji, predvsem pa kamni, so zanje postali sveti{~a.
Zadnji staroverci v Sloveniji so bili rojeni na prelomu iz 19. v 20. stoletje in
so `e vsi umrli, Medve{ku pa je {e uspelo zapisati tisto védenje, ki so mu
ga posredovali.
Tema {tevilke je posve~ena uli~nemu gledali{~u in njegovemu politi~nemu potencialu. V uvodu gostujo~i urednik Gregor Moder opozori na
dve popolnoma zgre{eni in nasprotujo~i si stali{~i o odnosu med umetnostjo in politiko. Prvo je, da je spoj politike in umetnosti nekaj umazanega, one~a{~ajo~ega. Toda umetnost, ki misli, da nima ni~ z zgodovinsko,
politi~no in gospodarsko situacijo, v kateri je vendarle nastala, same sebe
ne razume in sploh ne vidi, da jo je omogo~il {ele splet politi~nih, ekonomskih in zgodovinskih okoli{~in, argumentira Moder. Drugo stali{~e pravi,
da mora umetni{ko delo izpolniti neko politi~no nalogo. Ta zamisel je
zgre{ena, saj politi~ne razse`nosti umetnine {e vedno ne dojame kot njeno
imanentno in neizbrisno razse`nost, temve~ kot od zunaj ali od neke vi{je
sile postavljeno nalogo – od Boga, Naroda, Evrope ali Revolucije.
Temo sestavljajo trije ~lanki. Gregor Moder v svojem izpostavi zna~ilnost uli~nih predstav, da svoje ob~instvo zasa~ijo nepripravljeno, medtem
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ko ljudje hodijo po opravkih. Rekrutirajo ni~ hudega slute~e pe{ce in jih
transformirajo v aktivne udele`ence uli~ne predstave. Nato avtor analizira
primere delovanja skupine Laibach, intervencije neformalne skupine
Rebel Clown Army in »stoje~e proteste« v Tur~iji, pri ~emer zagovarja hipotezo, da so lahko umetni{ke prakse subverzivne v razmerju do dominantne
ideologije takrat, ko lahko zavzamejo stali{~e »slepe pege« te ideologije.
Izar Luna~ek se sprehodi skozi nekatere karnevalu sorodne plati
uli~nega gledali{~a in ugotavlja, da uli~no gledali{~e `e ~isto na formalni
ravni vsebuje pove~ano zmo`nost za ukinjanje meje med `ivljenjem in
umetnostjo in za delovanje proti vsakdanjemu deljenju sveta na »grobo
realnost« in »lepe iluzije«.
Ko se porajajo mno`i~na uporni{ka gibanja proti militaristi~ni,
fizi~ni, verbalni, strukturni ali kateri drugi obliki nasilja, navadno pride do
organskega zra{~anja poprej lo~enih, »avtonomiziranih« sfer umetnosti in
politike. Aldo Milohni} razpravlja o tej izhodi{~ni ideji ob dveh primerih,
ki bi jih lahko interpretirali kot performativne dogodke v tradiciji uli~nega
gledali{~a. V prvem delu ~lanka tako ori{e nenavaden dogodek, ki je
pomemben za zgodovino slovenskega gledali{~a: modernisti~ni solo plesni nastop Marte Paulin, ko poleti 1943 ple{e na gozdni jasi pred {tevilnimi
borci takrat ustanovljene Rabske brigade. V drugem delu ~lanka avtor analizira sodobni primer subverzivne re-apropriacije, ki so ga uporabile skupine protestnikov med nedavnimi protesti. Med uli~nimi protesti
2012/2013 se je namre~ pojavila trditev na spletni strani Jan{eve SDS, da za
protestnim gibanjem stoji »komunisti~na internacionala« in da ne gre za
vstajo ljudstva, temve~ za »vstajo zombijev«. To izjavo so protestniki takoj
pograbili in za~elo se je mno`i~no kostumiranje v zombije. Avtorjev sklep
je, da se te performativne akcije lahko uporabljajo kot mo~no simbolno
oro`je, s katerim se ljudstvo upira dominaciji skorumpirane politi~ne elite.
V literarnem delu Barbara Jur{a objavlja pesmi, Tone Per~i~ pa
novelo Krona stvarstva.
V Kulturni diagnozi Mojca Pi{ek ocenjuje novi roman Ferija
Lain{~ka Orkester za poljube, Marko Golja pesni{ko zbirko Anje Golob
Vesa v zgibi, Gaja Kos pa dve knjigi za otroke: slikanico Andreja Rozmana
Roze Pesmi iz rimogojnice in slovensko izdajo knjige Tove Janson Komet
prihaja o priljubljenih muminih. Bla` Lukan v svoji Predzadnji repliki analizira igro Maru{e Majer v predstavi Nisem, nedavno uprizorjeni v
Gledali{~u Glej.

