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Pri Slovenski matici dve novi humanistièni izdaji

Pri Slovenski matici so predstavili delo Kri� nad slovansko Trojo: Latinski palimpsesti v Pre�ernovem

Krstu pri Savici, v katerem Marko Marinèiè primerja Pre�ernov Krst pri Savici z deli Vergilija,

Avgu�tina, Petrarce, Danteja in Tassa ter pri tem opozarja na zanimive vzporednice. Iz�el je tudi

zbornik Dionizij Areopagit in evropsko izroèilo, ki sta ga uredila Gorazd Kocijanèiè in Vid Snoj,

sestavljajo pa ga prispevki s simpozija ob izdaji Dionizijevih zbranih spisov leta 2008.

Center Rog: brez stika s kreativnostjo?

Mojca Pi�ek

Ljubljana – Revitalizacija tovarne Rog z
vzpostavitvijo Centra sodobnih umet-
nosti Rog je ambiciozen projekt, ki pa
po približno letu in pol priprav še
vedno obsega vrsto neodgovorjenih
vprašanj. Na pasti grandioznega pro-
jekta je med drugimi opozoril nemški
urbanist Klaus R. Kunzmann, ki že
četrt stoletja deluje na področju us-
tvarjalnih in kulturnih industrij. Na
lanski konferenci o potencialu krea-
tivnih industrij za razvoj evropskih
mest je ugotavljal, da bi Rog znal biti
zelo uspešen projekt, vendar pa ob-
staja bojazen, da umetnikov in umet-
nosti morda ne bo tam.

Njegova skrb ni bila povsem iz trte
izvita, kot se je pokazalo tudi na po-
svetu Mesta in kulture, ki ga je v
začetku tedna organizirala projektna
skupina razvojnega projekta Se c o n d
Chance; ta povezuje pet evropskih
mest (poleg Ljubljane še Nürnberg,
Leipzig, Benetke in Krakov), ki po-
skušajo preoblikovati in kulturno re-
vitalizirati nekdanja industrijska ob-
močja. Projekt poteka v okviru pro-
grama Srednja Evropa in ga delno
financira Evropski sklad za regional-
ni razvoj, ljubljanska partnerja s pro-
jektom revitalizacije tovarne Rog pa
sta, kot je znano, Mestna občina Lju-
bljana (MOL) ter Muzej in galerije
mesta Ljubljane.

Prav zato je osrednja gostja pone-
deljkovih predavanj in pogovorov Lia
Gh i l a rd i , mednarodno priznana stro-
kovnjakinja s področja prostorskega
mapiranja in strateškega kulturnega
načrtovanja, k javnemu pogovoru po-
vabila tudi vodjo oddelka za kulturo
MOL dr. Uroša Grilca, kateremu je,
kot se je izkazalo, zastavila tudi ne-
katera vprašanja, na katera bi stroka
odgovorila povsem drugače kot mes-
tna uprava.

Velikopotezno ali organsko

Lio Ghilardi je zanimalo predvsem,
kakšno vizijo so si mestni načrtovalci
kulture ustvarili o bodočem centru
Rog. Grilc na to odgovarja, da so jih
dosedanji premisleki pripeljali do
odločitve, da zapolnijo obstoječi man-
ko v kulturni infrastrukturni ponudbi.
V prvi vrsti so prepoznali potrebo po

večjem in sodobnem razstavnem pro-
storu, ki bi omogočal postavitev večjih
projektov, kakršnih Ljubljana doslej ni
mogla gostiti. Drugi razlog so po Gril-
čevih besedah spodbude kreativnim
industrijam, saj naj bi Center Rog v
bodoče predstavljal vezni člen med
umetnostjo, kreativci in producenti na
eni strani ter gospodarstvom na drugi,
poudarek pri tem pa bi bil na obli-
kovanju in arhitekturi. Tretji namen
Roga je zagotovitev produkcijskih pro-
storov in zlasti ateljejev. Seveda bi
prišlo z vsem naštetim do kultivacije
celotnega območja ob nekdanji to-
varni in Ljubljanici ter do širitve cen-
tra. Grilc je dejal, da je vprašanje Roga
»predvsem vprašanje, koliko ambicij
zmore mestna kulturna politika«.

Seveda je od začetka načrtovanja
Roga do danes prišlo do nekaterih
infrastrukturnih premikov, saj je Lju-
bljana z Muzejem sodobne umetnosti
Metelkova dobila večje sodobno raz-
stavišče, medtem ko je Lia Ghilardi ob
Grilčevih aspiracijah predlagala pred-

vsem, da bi projekt osnovali nekoliko
manj velikopotezno in pustili, da raste
organsko, in da revitalizacijo območja
osredotočijo na vse tisto, kar se tam že
dogaja. Problem tako velikih projektov
je, kot je dejala, da premestijo ori-
ginalno kreativnost kam drugam, no-

vim umetnikom pa prav tako otežijo
uporabo prostorov zaradi vprašanj
najemnin, vzdrževanja in pravic.

Samozadostna kooperativa?

Lia Ghilardi je svoj pristop, ki ga je
razvila pri pripravi številnih projektov
v evropskih mestih, poimenovala »ur-
bano in kulturno DNK mapiranje«. Da
bi ugotovila, kakšna je trenutna DNK
Roga, je k pogovoru povabila pred-
stavnika Socialne kooperative iz to-
varne Rog Jurija Bavdaža, ki je bil v
tovarni koles nekoč zaposlen, zgodaj
pa se je angažiral tudi na skupščinah
»rogovcev«, potem ko so leta 2006 v
prostore prinesli svoje socialne in
kreativne dejavnosti.

Ker je na lastne oči videl, kakšne
težave nastanejo z odpuščanjem de-
lavcev, je v prostoru videl izjemno pri-
ložnost za razvoj socialnega podjet-
ništva. Njegova vizija je bila samo-
zadostna kooperativa v okvirju denar-
ja, energije in prehrane. Bavdaž
ocenjuje, da je v Rogu delovalo okoli
1000 projektov, ki bi se lahko skupaj
razvili v center socialnih kreativnih
umetnosti, katerega glavna specifika
bi bila, da bi bil samozadosten. Kot se
je izkazalo na poizvedovanje Ghilar-
dijeve, je Bavdaž pripravil tudi že fi-
nančne in časovne izračune, ki so po-
kazali, da bi vzpostavitev kreativne sa-
mozadostne kooperative od mesta
zahtevala investicijo v višini osem mi-
lijonov evrov, ki bi se povrnila v 40
letih. Podobno delujejo modeli v tu-
jini; na primer v Švici je podobna koo-
perativa dobila celo stoletni kredit po
zelo nizki obrestni meri. Idejo je Ghi-
lardijeva ocenila kot obetavno: »Lju-
bljano bi postavila na zemljevid, sploh
v času ekonomske krize in splošne
krize vrednot«.

Velikopoteznost je po mnenju Lie
Ghilardi eden od možnih pristopov k
urbani regeneraciji, vendar pa mesta
po njenem dolgoročno ne morejo pre-
živeti z upravljanjem z vrha navzdol.
Mobilizirati bi morala svoje edinstve-
ne kulturne dobrine, vire in zmoglj-
ivosti. »Razumeti morajo, kaj se v mes-
tu že dogaja in to uporabiti, saj lahko
preživijo in se razvijajo le, če podprejo
kreativnost, ki v mestu že je,« je ob
primeru Rog sklenila Ghilardijeva. Če-
tudi pri realizaciji projekta tokrat ni
aktivno udeležena, je dodala, da ji ni
težko deliti svojih spoznanj in izku-
šenj, želi pa si, da bi tudi v primeru
Ljubljane padla na plodna tla.

onkraj giba

V uprizarjanju odmika: od sebe k sebi

D voj n i k , koncept in re�ija Snje�ana Premu�. Produkcija Federacija, koprodukcija En-Knap.

Ana Perne

O

tem, katera so tista
interesna polja, ki
ustvarjalno (vz)gibajo

Snježano Premuš, nekaj povedo že
naslovi njenih predstav: Oz vo č e n o
telo, Tiho telo… Avtorica s področja
sodobnega plesa, ki pa v svojem
delu vzpostavlja občutno
komunikacijo z drugimi mediji, že
dobro desetletje razvija oblike
odnosa med telesom in zvokom;
razmerje, ki ga je – v (recimo ji)
drugi fazi ustvarjanja – razširila v
preplet giba in zvoka z vizualno
komponento. Njen novi projekt,
predstavila ga je minuli konec tedna
v Španskih borcih, s katerim
nadaljuje v smeri, ki jo je zastavila v
Dolly My Body (2009), je opredeljen
kot »multimedijska interaktivna
plesna predstava« in v naslovu ne
zajema (več) telesa. Vendar D vo j n i k

v enem svojih pomenov prikliče pred
oči prav telo – oziroma zunanjost, ki
se ujema, »stika« z »originalom«. A
v konkretnem primeru ne gre za
nekoga drugega – kot nosilca
podobnosti oziroma tistega, ki stopi
na mesto »pravega« –, temveč se
predstava ukvarja s telesom v
premiku, vstran in k sebi. To počne s
pomočjo soprisotnih medijev, z
njihovo medsebojno komunikacijo.

D vo j n i k vključuje živo prisotnost
izvajalke in sooblikovalke gibalnega
materiala Tine Valentan ter
prisotnost njene projicirane podobe
z raznimi variacijami/pojavnostmi,
približane ali oddaljene,
»odtisnjene«, le hipno zaznavne.
Ena določnejših oblik podobe je
zrcalna slika, ki velja za mesto
prepoznavanja, v tem kontekstu pa
jo je mogoče brati skozi navzočnost
odmika (v pogledu na lastno
podobo vendarle obstaja neka
razdalja), kar tako rekoč generira

dvojništvo. Odnos porodi živa
prezenca, izvajalkino videnje in
občutenje sebe, svojega telesa
(odmerjeno izvedbo Tine Valentan
začinijo humorni drobci). Živa
prezenca se torej srečuje, sreča z
lastno podobo, slednja pa ubere tudi
svojo pot; izstopi, se pomnoži, celo
klonira, bi rekli po analogiji s
predstavo Dolly My Body.
Interaktivno oblikovanje
uprizoritvene krajine (video in sceno
podpisuje Luka Umek, zvočni
prostor Boštjan Perovšek, luč Ja k a
Šimenc) obenem detektira, označi
pojavnosti, položaje in pravzaprav
sam utrip telesa. Tehnološki vnos
omogoča obsežnejše zaznavanje
zvokovnega in slikovnega materiala
(pri tem ne umanjkajo fotografsko
privlačne kompozicije); polje
telesnega se tako razširi, preseže
meje fizičnega posredovanja.

Oblikovna gradnja se povezuje s
tematsko, čeprav dejansko večkrat

prevlada; medtem ko je velik
poudarek ustvarjalcev na
prepletenosti medijev (kar
podčrtujejo neposredni tehnološki
vstopi v scensko dejanje), je manj
pozornosti deležen razvoj na ravni
tematizacije. Različne podobe se
resda odpirajo obravnavam telesa in
njegovega drugega ter več vidikov
sodobne stvarnosti (v tej igra
podoba vsekakor pomembno vlogo).
Tako je s pomočjo projekcijskih
posegov mogoče na primer ugledati
zunanji vpliv, zaznati neskladje, do
katerega ta pripelje, ali pa se je v
množenju digitalnih podob mogoče
spraševati o njihovem razmerju do
žive osebe (in obratno) oziroma o
(ne)istovetnosti telesa. A zdi se, da v
predstavi, sicer členjeni na
segmente, nekakšne etape, izostane
večja notranja razdelanost, ki bi
pripomogla k podrobnejšemu
razvitju izpostavljene tematike.
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Tudi najnovej�a predstava Snje�ane

Premu� se ukvarja z vpra�anjem

telesa, tokrat s �e bolj obèutno

okrepljeno prisotnostjo razliènih

medijev in tehnolo�kih posrednikov.

�e do 7. marca je odprt razpis Mestne obèina Ljubljana za izbiro

zasebnega partnerja za izgradnjo Centra Rog in gara�. Ta projekt

javno-zasebnega partnerstva obsega prenovo za�èitene stavbe nekdanje

tovarne Rog, ki bo skupaj z novim prizidkom za veliko razstavno dvorano

spremenjena v Center Rog. Zajema tudi ureditev poslovnih prostorov

(trgovine, lokali in podobno) v pritlièju stavbe nekdanje tovarne Rog

s strani Petkov�kovega nabre�ja, izgradnjo trinadstropnih podzemnih

gara� in mo�nost izgradnje hotela ali stanovanj, ki bodo glede na model

javno-zasebnega partnerstva pripadla zasebnemu investitorju. Ocenjeni

stro�ek investicije je 39 milijonov evrov.

Zaèetek prenove obmoèja nekdanje tovarne Rog bo �e èez nekaj mesecev simbolno naznanjal produkcijsko razstavni

paviljon, pilotna nalo�ba za bodoèi Center Rog, ki ga je zasnoval arhitekt mlaj�e generacije Jure Kotnik, avtor veè

kontejnerskih projektov doma in v tujini. Paviljon, ki bo predvidoma junija letos o�ivel na Petkov�kovem obre�ju nasproti

Kavarne Rog, je investicija Muzeja in galerij mesta Ljubljane, ki je skupaj z Mestno obèino Ljubljana partner projekta

Second Chance. Namen pilotnega projekta, ki naj bi bil v obratovanju do leta 2018, je v malem merilu razvijati in v

praksi preizku�ati vsebine in partnerstva, delno pa tudi finanèna orodja in upravljalske pristope, ki bi nazadnje lahko

na�li svoje nadaljevanje in nadgradnjo v dokonèno prenovljenem Centru Rog.


