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Maraton o fenomenu dogodka v MGLC ob letošnjem grafičnem bienalu

Najprej nekaj besed o dogodku kot dogodku. Nisem namreč prepričan, da ljudje hodijo v CD, 
Dramo ali kamor koli, kjer se dogajata kultura in umetnost, zato da bi prisostvovali dogodku, 
da bi o koncertu ali dramski predstavi razmišljali najprej kot o dogodku, šele potem kot o 
predstavi, filmu, koncertu ali razstavi. Izkustvo mi govori, da obiskovalci kulture in umetnosti 
zanju uporabijo besedo dogodek bolj v neki drugi zvezi, kot morda kdo razmišlja o metodično 
tendencioznem uporabljanju pojma »dogodek« na tem zanimivem Maratonu. Takole jih 
poslušam: »Obisk koncerta L. Pavarottija ali dirigiranje Carlosa Kleiberja Slovenski 
filharmoniji je bil dogodek, ki si ga bom zapomnil za vse življenje.« Nisem še slišal, da bi 
bralec prvovrstne knjige rekel, da je bilo branje knjige dogodek leta. Ko me sreča, mi 
običajno pravi: »Tole sem prebral, če nisi, vzemi v roke in preberi, fantastična knjiga.« Čez 
mesec dni vpraša: »Si prebral?« Sicer pa o koncertih, operah, baletih, dramskih predstavah, 
razstavah poslušam izrazito vrednostne ocene. Koncert je bil zanič, gostovanje teatra 
Schaubühne iz Berlina je bilo perfektno, prava lekcija našemu dramskemu gledališču, 
zagrebški Globus je o razstavi Toulouse-Lautreca zapisal, da je bila to v širši regiji letos poleti 
zagotovo najboljša mednarodna razstava. Celo ni uporabil pojma dogodek. Kaj želim 
povedati? 

Obiskovalci kulturno-umetniškega dogodka nanj gledajo bolj neposredno kot pa vsi mi, ki ga 
delamo. Ponavljam, gledajo nanj neposredno kot na koncert, predstavo ali razstavo, ki so jih 
pritegnili, ki so jih čustveno napolnili, jim premaknili spoznavne meje, jih razveselili, očarali 
v vseh pogledih, obogatili s kakšno novo sporočilno vsebino, dali njihovemu otroku koristno 
kulturno vzgojo, jim ugodno ali koristno zapolnili prosti čas – ali pa se ni zgodilo nič od tega 
oziroma so se njihova pričakovanja izpolnila le delno.
Za nas, ki delamo predstave, je bistveno, da poskrbimo za dobre programe. Vsaka 
kakovostna, dobra predstava, razstava ali vsak koncert so za vse nas obenem tudi vlaganje v 
prihodnost umetniške hiše. Tudi v polju kulture poteka neusmiljeno naprezanje, da obdržimo 
znane obiskovalce, pridobimo nove in zlasti mlade. To imenujemo razvoj obiskovalcev. Ta 
naloga pomeni ključno, ne le tržno nalogo vsake kulturne ustanove, temveč predvsem 
uresničevanje njihovega poslanstva. Vrsta izjemnih umetniških dogodkov se dogaja v 
neprimernih dvoranah na slabih sedežih, brez dobrega prezračevanja, pa so kljub temu 
odlično obiskani. Hočem poudariti, da je obiskovalcem več za umetniško sporočilo, za 
odlično umetniško interpretacijo igralca, pevca ali glasbenika kot pa za to, da dogodek poteka 
v prostoru in razmerah, ki so morda sprte z elementarnimi napotili teorije o industriji 
dogodkov.
Mala drama SNG Drama je z vidika industrije dogodkov ponesrečen prostor prav v vseh 
pogledih: toda kadar koli se na tem odru zgodi umetnost ali izjemna dramska interpretacija, 
bo gledališka uprizoritev ostala na programu tudi 10 let. Že pomladi začno obiskovalcem 
Male drame teči z lica znojne kaplje, ker je treba ugasniti preglasno hlajenje prostora. Županu 
Jankoviću so obiskovalci začasno celo oprostili popolnoma zavoženo akustiko v Areni 
Stožice, samo da so v domačem mestu končno pričakali pevsko legendo, Leonarda Cohena.
Njegov koncert je bil tudi v neakustični dvorani za številne obiskovalce življenjski dogodek.

Povsem drugačna zgodba je na naši strani, ki predstavljamo, produciramo ali koproduciramo 
kulturo in umetnost. Gre namreč za osredotočenost na kakovost programa, ki ga ponujamo, 
hkrati pa še na to, da vsak koncert, predstava ali razstava deluje kot prvorazredni dogodek v 
smislu predanosti izvedbe umetniške stvaritve in odličnosti servisiranja obiskovalcev: od 



trenutka, ko pridejo do CD, ko jih sprejmeta blagajniško osebje in hostesna služba, do odlične 
gostinske ponudbe, primerno osvetljenega, ohlajenega ali toplega foajeja itd. Kako nesrečni 
smo, ko pozimi ni dovolj parkirnega prostora v središču mesta in se obiskovalci pritožujejo, 
ker so zamudili začetek koncerta ali predstave.
Sprašujete me po osebnem odnosu do silovite produkcije, ki jo ima CD skupaj s SF, SO 
RTVS, SNG, MGLC, nevladnimi organizacijami in drugimi. Zelo preprosto, gre za 
utemeljevanje poslanstva CD in za veselje, ko vidim, kako veliko je ljudi, ki vidijo smisel 
svojega življenja in koriščenja prostega časa v tesni povezavi z umetnostjo in kulturo. Nič 
manjše ni to zadovoljstvo, ko soustvarjamo v naših šestih dvoranah in petih razstaviščih 
razmere za delo umetnikov. Rojstvo nove umetniške produkcije je za vse nas vedno praznik, 
toliko večji, če so z njim zadovoljni vsi, umetniki, obiskovalci, kritiki in seveda tudi mi sami, 
ki smo v ozadju skrbeli za njen nastanek. Priznati pa moram, da je takšnih, recimo temu 
zvezdnih trenutkov, bolj malo, saj se vedno najdejo tisti, ki s prikazanim niso zadovoljni.
Izrecno moram poudariti, da vse, kar počnemo, od programiranja, dogovarjanja in izvedbe, ni 
nikoli objeto v neke teleološke cilje ali »višje dobro kulture in umetnosti«, kot me sprašujete. 
Tudi koncerte z izrazito religiozno vsebino prirejamo z dolžnim spoštovanjem do tradicije, do 
visokih estetskih in duhovnih vrednot največjih skladateljev, kot umetniško zakladnico 
človeštva. Obiskovalci pa potem ponujene programe doživljajo v skladu s svojimi 
umetniškimi in duhovnimi preferencami, lahko tudi kot »višje dobro« ali kot je za časa 
skladanja razmišljal in podoživljal svoje delo skladatelj ali pisatelj sam.
Naša odgovornost je torej kakovost, vrhunskost, nepodleganje cenenemu populizmu, kar spet 
ne pomeni, da ne bi ustvarjali tudi dobrih popularnih programov. Naša odgovornost je v tem, 
da iz programskega fokusa iz kakršnih koli ideoloških razlogov ali celo kulturno-bojevniške 
pozicije ne izpuščamo nič, kar je zgodovina umetnosti sprejela za nesporne estetske vrednote 
ali človekoljubno presnovo neprijaznega sveta. Naša odgovornost je tudi odprtost do novega 
ustvarjanja, kjer marsikdaj prihaja do nesporazumov ali celo očitkov, zakaj pa je bilo treba to 
ali ono stvaritev uvrstiti v program CD. Pri novostih gre preprosto zato, da nismo prehitri 
sodniki, da umetniku odkrito povemo, zakaj njegovo delo ni dovolj dobro, in da mu damo 
novo možnost. Tu pomembno delo opravlja zlasti strokovna kritika, ki je na nekaterih 
umetniških področjih odlična, na nekaterih preveč prizanesljiva ali celo preračunljiva. 

Dogodkovno »zagnanost«, ki je zagrela predvsem protagoniste sodobne, postmoderne likovne 
umetnosti, bi rad prijazno zamejil s spoznanjem, da bi moralo biti vsako srečanje umetnosti z 
javnostjo dogodek. To pomeni, da ob uveljavljenem poimenovanju javnega pojavljanja 
umetnosti – predstava, koncert, razstava, literarno srečanje, festival, izid knjige, itd. – lahko 
uporabljamo tudi pojem dogodek; nikakor pa ta pojem ne more zamenjati že uveljavljene 
terminologije. Morda se ga lahko le doda, kot smo dodali multimedijo, instalacijo ali 
performans, kot posebno zanimive oblike pojavljanja oziroma življenja umetnosti. Tudi 
nadrejenost pojma dogodek glede na uveljavljena pojmovanja ne pride v poštev. Podobno so 
se uveljavili tudi pojmi projekt, produkcija in koprodukcija; vsi so v vsakodnevni rabi. 
Kuratorsko oboževanje in utemeljevanje dogodkovnosti je mogoče razumeti, ko so se sodobni 
likovni umetnosti začele izmikati primarne oblike likovnega izražanja, na njihovo mesto pa so 
stopili video in celo film, performans, gledališka igra, glasba in še marsikaj zanimivega. 
Denimo razstava v galeriji, v kateri ni nobenega likovnega artefakta, ki je torej kot galerijski 
prostor ostala prazna, kot nas je nedavno obvestila Beti Žerovc.

Področje umetniškega poustvarjanja sveta je izjemno široko, z novimi mediji se nezadržno 
širi, toda forme ustvarjanja, ki jih je človek že osvojil, bodo ostale: drame, opere, 
simfoničnega ali rock koncerta, solističnega nastopa, filma, slike, kipa, grafike, performansa, 
instalacije, videa, knjige itd., ne bo nikoli zamenjal ali celo nadkrilil dogodek, kot ga 



doživljamo na tem bienalu. Že zato ne, ker je vse osvojene oblike umetniškega izražanja 
mogoče tako ali drugače motriti skozi pojem dogodek; tako kot sem ga pravkar predstavil. 
Seveda ne nasprotujem inavguraciji dogodka kot posebne oblike pojavljanja sodobne 
umetnosti. Morda bi bilo tudi napačno, če bi vse to, kar se nam predstavlja kot dogodek – 
novum, umeščali le v ris sodobne likovne umetnosti; preprosto zato, ker marsikaj, kar se 
ponuja pod formo dogodek, nima nobene zveze z likovno umetnostjo oziroma likovnim 
izražanjem.

Ob sklepu še rahla opomba – nisem privrženec tako trdih ocen, kot je bila o grafiki ob 
pripravi bienala zadnje čase kar prevečkrat izražena, citiram: »Grafika je za sodobno umetnost 
postala obrobna, saj so jo preglasili novi mediji …«

Morda je s stališča sodobne (likovne) umetnosti, ki išče nova pota izražanja, mogoče izreči 
tudi nekaj tako grobega. Toda trditi, da je grafika porinjena na rob umetniškega izražanja 
zaradi novih poti in novih opredelitev sodobne umetnosti, je le malce prehuda obsodba. Tudi 
poudarjanje, da smo priče Grafičnega bienala brez grafike, ni nujno produktivno dejanje. 
Grafika namreč živi in bo živela po vsem svetu, tudi, če jo bomo v Sloveniji ukinili, in to ob 
živem in delujočem MGLC. Bomo potem ukinili tudi MGLC? Razmislimo! Morda pa bomo 
čez dve leti priče novega velikega dogodka sodobne likovne umetnosti – bienala, na katerem 
bomo videli, kakšen je stvarni položaj grafičnega ustvarjanja v grafično najživahnejših 
državah.
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