ulični performan

si

VSAK ČETRTEK IN PETEK,
8. sept.--10. okt. 2014, 20.30--22.30
TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE, LJUBLJANA
Festival Svetlobna gverila

STRANIŠČA spadajo med tiste materialne kazalce iz praktičnega življenja, ki vsebujejo ideološko vsebino in usmeritve
določenega državnega aparata. Žižek v Kugi fantazem omeni
Lévi-Straussovo delitev priprave hrane na surovo, pečeno in
kuhano, iz katere sklepamo na ‘hrano duha’ tistega, ki kuha;
nekateri avtorji so vzeli pod drobnogled različno pomivanje
posode ali (ne)oblikovanje sramnih dlak; tako tudi v kulturi
stranišč opažamo nemška, kjer drek ostane na porcelanasti
polički v natančno preiskavo in dvoumno fascinacijo, italijansko-francoska, ki ga v revolucionarni maniri kar se da hitro
odplaknejo izpred oči in nosu ter sinteza obeh: ameriška
stranišča, polna vode, kjer je drek viden, vendar ne smrdi in
se pragmatično obravnava kot odpadek.
KAJ LAHKO POVEMO O RIMSKIH STRANIŠČIH, PREDHODNIKIH SODOBNIH? Obiskovalci sedijo na klopeh z luknjami,
iztrebki pa padejo v tekočo vodo. Najbolj zanimivo pri rimskih
straniščih je, da so družabni prostor: da so družabni prostor:
na javnem stranišču v rimski Emoni je okrog dvajset lukenj,
klopi tvorijo črko U. Sedé se iz obraza v obraz srečujejo bolj in
manj premožni, slednji mnogokrat v upanju, da bodo povabljeni na večerjo bogatih ali deležni kakšnega drugega privilegija.

ŠTULAR IN ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ - nudijo svoje znanje mimoidočim. K intelektualnim straniščnim debatam jih
nagovarja zvodnik, špiker in pripovedovalec ROK KUŠLAN.
Namen akcije je v 11 večerih vzpostaviti prostor javne
debate, ki v Ljubljani umanjka ob razdružujočem vplivu
medijev in splošni družbeni klimi, ter ponovno ovrednotiti
pogosto PODCENJENO PREKERNO INTELEKTUALNO
DELO.

KOT V VSAKEM SVETOVLJANSKEM MESTU, TUDI V EMONI
PREBIVAJO KURBE. Nekatere svoje usluge nudijo bolj
preprosto in poceni na prostem, druge imajo infrastrukturo
urejeno v hiši z majhnimi spalnicami, na kar sklepamo iz
rimskih Pompejev.

tistih emonskih spužvicah za brisanje riti ali enostavno
slišati določeno besedilo v originalu – mnogo tega je na
voljo v meniju tematik. Iznajdljivost sogovornic ob koncu
obiska stranke nagradijo in s tem ovrednotijo intelektualno
delo po lastni presoji in užitku.
Naj na trgu poteka pradavna izmenjava, naj se trejo duhovi
in vroče glave razhajajo polne vrtoglavih zvezd!

VSAK ČETRTEK IN PETEK,
8. sept.--10. okt. 2014, 20.30--22.30
PON.,

URNIK

STRANIŠČA so vedno zbujala radovednost v ljudeh. Kakšna
so pri sosedih, v imenitnih hotelih, dizajnerskih restavracijah,
azijskih vaseh, kako to počnejo Arabci in kako Japonci? Pogosto popotniki takoj za deželno kulinariko po nekem ključu
naravnega redosleda vključijo v pripoved stranišča. Gre za
naš obsceni interes? Obscen v pomenu gnusen, moralno
žaljiv in hkrati neustavljivo seksualno privlačen?
Seks na stranišču je ena pogostih spolnih fantazij.

Zoran Srdić Janežič in Jana Putrle Srdić

8. SEPT.

Petja Grafenauer, Neža Mrevlje, Bernarda Županek [E]
ČET.,

11. SEPT.

Jasmina Založnik, Neža Mrevlje, Irena Žmuc [E]
PET.,

12. SEPT.

Jasmina Založnik, Tanja Petrič, Ana Porok [E]

Tako kot intelektualne kurbe pričakujejo vznemirljivo
intelektualno debato, so tudi obiskovalci tu zaradi zabave.
Intelektualne kurbe so opremljene z znanjem, duhovitostjo
in verbalnimi veščinami, obiskovalci z vprašanji in
denarjem. Ozek intimni prostor s štirimi sedišči, v katerem se preigravajo pogovori med dvema do štirimi sogovorniki, vedno zbliža ljudi in odpre pot eksistencialnim
premislekom. Morda želijo navezati debato na Von Trierjev
zadnji film, godrnjati nad sodobno umetnostjo, povprašati o

ČET.,

18. SEPT.

Sarah Lunaček, Tanja Petrič, Irena Žmuc [E]
PET.,

19. SEPT.

Sarah Lunaček, Maja Smrekar, Ana Porok [E]
ČET.,

25. SEPT.

Maja Smrekar, Neža Mrevlje, Irena Žmuc [E]
PET.,

26. SEPT.

Ida Hiršenfelder, Aleksandra Saška Gruden, Bernarda Županek [E]
ČET.,

2. OKT.

Ida Hiršenfelder, Aleksandra Saška Gruden, Ana Porok [E]
PET.,

3. OKT.

Petja Grafenauer, Ida Hiršenfelder, Bernarda Županek [E]

STRANIŠČA IN KURBE, JAVNE DEBATE IN ORALNA
EROTIKA so povezovalni členi DIWO (Do It With Others)
artivističnega ULIČNEGA PERFORMANSA STRANIŠČNA
ŠEPETANJA. V njem nastopajo intelektualke, umetnice in
humanistke PETJA GRAFENAUER, ALEKSANDRA SAŠKA GRUDEN, IDA
HIRŠENFELDER, SARAH LUNAČEK, SLAĐANA MITROVIĆ, NEŽA MREVLJE,
TANJA PETRIČ, ANA POROK, MAJA SMREKAR, JASMINA ZALOŽNIK, IRENA
ŽMUC IN BERNARDA ŽUPANEK, ki v straniščih - umetniških
objektih, ki so jih izdelali kiparji MARKO A. KOVAČIČ, ANDREJ

ČET.,

9. OKT.

Slađana Mitrović, Aleksandra Saška Gruden, Bernarda Županek [E]
PET.,

10. OKT.

Petja Grafenauer, Slađana Mitrović, Bernarda Županek [E]
sepetanja.gulag.si // produkcija: Strip Core / Forum
Ljubljana. // koprodukcija: Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag, Muzej in galerije mesta Ljubljane // risbe: Zoran Srdić Janežič // Projekt je podprla
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo.

[E] = Emonsko stranišče
Diskusijo z več sogovorniki (največ 3) ali pa šepetalko samo zase lahko
do 14. ure rezervirate na mailu info@gulag.si. Posamezen pogovor naj
bi trajali do 30 minut. Možen je tudi dogovor za daljšo seanso.

NASTOPAJOČI
PETJA GRAFENAUER (r. 1976) je doktorica znanosti in
samozaposlena kuratorica ter piska o sodobni umetnosti.
Ukvarja se predvsem s sodobnim slikarstvom in njegovim
povezovanjem z drugimi diskurzi, ekonomijo v vizualni
umetnosti in zgodovino konstrukcije umetnostnega diskurza
20. in 21. stoletja.
TEME: Ekonomija je nekaj s čimer se kot intelektualna
kurba sooča vsak dan, pa je do pred kratkim verjela, da se
je ne tiče. Z vami bo delila spoznanje o tem, da je
ekonomija takšna, kot jo mislimo sami, da je lahko
menjava trenutek zadovolje(va)nja, drugačnosti,
spoštovanja, idej, veselja, da je način na katerega
menjamo dobrine in usluge odvisen od nas samih.
ALEKSANDRA SAŠKA GRUDEN je akademska
kiparka. Kot večdisciplinarna umetnica uporablja v živih
performansih in video inštalacijah alternativne strategije kot
mehanizme, namenjene rekonstrukciji definicij spola in
kulturne identitete. Njena dela črpajo navdih iz konceptov
javnih in zasebnih prostorov in kolektivnih družbenih in
kulturnih zgodovin. Ukvarja se tudi s poučevanjem,
scenografijo in novinarstvom.
TEME: kiparstvo in umetnost 20. stoletja, umetniške tehnologije in prakse, zgodovina, psihologija človeka, predšolska
pedagogika, naravni načini življenja, alternativne prakse.
IDA HIRŠENFELDER je umetnostna kritičarka in kuratorka, ki
se ukvarja z digitalnimi arhivi. Objavlja tekste o medijski
umetnosti in feminizmu, je kuratorka manjših skupinskih in
samostojnih razstav. V zadnjem času lota elektronske naprave
za zvočne eksperimente v okviru Theremidi Orchestra, ki jih
motivira ljubezen do strojev, elektronike in hrupa.
TEME: Distopična prihodnost človeka, izpraznjenega in
oropanega čustvovanja, shekanega in okuženega od

hipermedijske realnosti. Hrup, sovraštvo do glasbe in harmonije; ljubezen do strojev, zgubljanje časa z DIY elektroniko,
matematični algoritmi za vizualizacijo geometričnih struktur in
biomimetika; feminizem.
SARAH LUNAČEK (r. 1973) je etnologinja in kulturna
antropologinja. V Nigru je raziskovala predstave, ki jih imajo
Tuaregi v Nigru o Zahodu in njihove izkušnje z Evropejci, ter s
temo tudi doktorirala. Na Oddelku za etnologijo in
kulturno antropologijo poučuje Etnologijo Afrike,
Vizualno antropologijo, Antropologijo in politike v Afriki in
izvaja vaje iz Družbenih razmerij v Sloveniji.
TEME: Afriški dokumentarni in etnografski film,
vprašanja razvojnega sodelovanja, predstave o
Afriki in predstave Afričanov o Zahodu, migracije,
odnosi med Afriko, Slovenijo in Tuaregi, nomadizem in
soočanja z multinacionalkami, spremembe oblik dela
in odnosa do dela.
SLAĐANA MITROVIĆ (r. 1981) je študirala likovno umetnost in
oblikovanje ter doktorirala s področja likovne antropologije na
ISH. Interdisciplinarno raziskuje likovno umetnost in eksplicitno
seksualnost, ekscesivno telo, zgodovino želje, pornografijo in
psihoanalizo. Ukvarja se tudi s slikarstvom in video umetnostjo.
TEME: Aktualnost slikarstva v sodobni umetnosti, prepovedani
pogled, umetnost in ženske, erotične upodobitve v likovni
umetnosti 20. stoletja, hibridi, lutke in pošasti. Performativne
prakse umetnic v 70. in 80. - v prelomu s tradicionalnim
pogledom na žensko telo, podobe ranjenega telesa (Rudolf
Schwarzkogler). Ranjeno, kastrirano in pošastno telo v povezavi
z žensko identiteto. Hibridni posameznik, transformirane spolne
identitete in hermafroditizem.
NEŽA MREVLJE (r. 1980) je antropologinja in novinarka.
Ukvarjala se je s konceptom svobode v ženskem zaporu Ig; s
skupinskimi raziskavami tihotapcev ljudi in tematiziranjem

odnosa do smrti med pogrebniki na ljubljanskih Žalah.
Doktorirala je iz antropologije umetnosti na primeru sodobnih
raziskovalnih umetniških praks v Galeriji Kapelica.
TEME: antropologija in sodobna umetnost; antropolog in
sodobni umetnik; umetniki in umetnice: tandem Eclipse, Ive
Tabar, Borut Savski, skupina BridA, Sašo Sedlaček, Iztok
Amon, Špela Petrič in Maja Smrekar; Galerija Kapelica na
preseku med družbo, znanostjo in umetnostjo; transgresije in
umetnost; ženske v zaporu; nadzor in disciplina v vsakdanu in
zaporu.
TANJA PETRIČ je literarna kritičarka, prevajalka, urednica in
moderatorka. Literarne kritike in članke objavlja v domačih in
tujih strokovnih medijih. Ureja publikacije za Festival Vilenica,
soureja edicijo prevodov slovenske književnosti Litterae
Slovenicae. Za svoje prevajalsko delo je 2011 prejela nagrado
Lirikonov zlat.
TEME: prevodoslovna vprašanja in prevajanje iz oz. v nemščino; komentiranje literarnih rokopisov; pobliski v sodobno slovensko in nemško književnosti; osnovni ali nadaljevalni tečaj
nemškega ali slovenskega jezika; svetovanje na temo (mednarodnega) kulturnega posredništva in organizacije prireditev.
Pogovor o ‘bogu in svetu’, o trenutnem stanju duha, o aktualnih vprašanjih (v slovenščini, nemščini ali angleščini).
ANA POROK (r. 1975) je umetnostna zgodovinarka, zaposlena v
Muzeju in galerijah mesta Ljubljane kot kustodinja za arhitekturo in oblikovanje. Ukvarja se s pridobivanjem in dokumentiranjem gradiva o življenju in delu Jožeta Plečnika. Z različnimi
strokovnjaki je sodelovala pri pomembnih razstavah o Plečniku, posebej pa jo zanima dokumentiranje gradiva v zasebnih
zbirkah.
TEME: Plečnik in Emona, iskanje navdiha v antični arhitekturi,
Plečnikov ideal – Ljubljana kot prestolnica in mediteransko
mesto, Plečnikovi neuresničeni projekti za središče Ljubljane,
življenje v Plečnikovi Ljubljani danes.

MAJA SMREKAR (r. 1978) je akademska kiparka, ki se ukvarja z
intermedijskimi projekti. Programsko je vodila Mednarodni
festival HAIP10/Nova narava in kot avtorica scenografije in videa
sodelovala pri predstavi Sramota koreografinje Maje Delak. Za
svoje umetniško delo je prejela 1. nagrado Evropskega centra za
umetnost Hellerau; častno omembo v kategoriji Hibridne
umetnosti na Ars Electronici in nagrado Zlata ptica.
TEME: koncept življenja; povezovanje humanističnih in naravoslovnih znanosti; raziskovanje preteklosti in sodobnosti ter
vzpostavljanje diskurzov o možnih realnostih v bližnji prihodnosti; živi svet – narava kot kulturni artefakt; dualizem biofobija :
biofascinacija; ideologija o ultimativni kolonizaciji narave.

BERNARDA ŽUPANEK (r. 1971), arheologinja, je zaposlena kot
kustosinja za rimsko obdobje v Muzeju in galerijah mesta
Ljubljane. Doktorirala je iz antropologije antičnih svetov na ISH.
Zanima jo arheologija in antropologija rimskega časa ter
dediščina in produkcija preteklosti nasploh.
TEME: rimsko mesto Emona; rimski urbanizem kot ideološkopolitični fenomen; o vlogi mest kot je bila Emona v imperiju in
oblikovanju rimskih mest skozi pravila in prakse življenja v njih;
o odkrivanjih in uporabi Emone s strani Ljubljane in Ljubljančanov od 17. stol.; prezentirana emonska dediščina Ljubljane;
rimska stranišča, emonska javna stranišča, prostitutke v
rimskem času.

JASMINA ZALOŽNIK (r. 1979) je piska, kuratorica, dramaturginja
in producentka na področju scenskih umetnosti. Zaključila je
podiplomski študij na oddelku za filozofijo na ZRC SAZU. Sokreira
festivale in umetniška dela.
TEME: odnos med posameznikom in družbo, ki kliče k preizpraševanju temporalnosti in preteklosti; osebna odgovornost pri
teoretskem pisanju; pozicioniranje do zgodovinskih vprašanj in
zahteva po rehistorizaciji; koncept dispozitiva in sodobne teorije
subjektivitete; tematizacija dela skozi zgodovino in umeščanje na
polje sodobnih scenskih praks; odnos med feminizmom in
telesno umetnostjo (body art in performans); vprašanja vezana
na polje sodobnega plesa.

ROK KUŠLAN (r. 1973) je že petnajst let aktiven kot špiker na
Radiu Študent. Desetletje se je kalil kot pripovedovalec v skupini
Za 2 groša fantazije, od leta 2010 pa je sodelavec Pripovedovalskega varieteja. Sodeloval je pri sinhronizaciji preko 20 celovečernih animiranih filmov. Je izkušen vodja prireditev, pogovorov,
dražb in animator različnih umetniških projektov. Izdal je vodnik
Slapovi, sicer pa redno piše za revijo Gea. V Straniščnih šepetanjih ima vlogo zvodnika, ki vas bo nagovarjal k intelektualnim
straniščnim debatam.

IRENA ŽMUC (r. 1956) je magistra zgodovinskih znanosti in v
Muzeju in galerijah mesta Ljubljane kustosinja za zgodovino
Ljubljane od zgodnjega novega veka do sredine 19. stoletja. Zanimajo jo socialne teme in teme iz družbenega življenja v preteklosti.
TEME: zgodovina Ljubljane 1500−1850; zgodovina 17. stoletja:
baročni zgodovinarji in uveljavitev mita o argonavtski ustanovitvi
Emone, predhodnice Ljubljane; zgodovina 17. stoletja: kaj je bilo
spodobno in kaj ne, stranišča v mestu; o neizgovorljivem ali o
jalovem raziskovanju ‘zgodovine’ menstruacije; o prostituciji,
pomenu hrane in prehranjevanju.

JANA PUTRLE SRDIĆ (r. 1975) je pesnica z dvema izdanima
knjigama: Kutine (2003) in Lahko se zgodi karkoli (2007), To noč
bodo hrošči prilezli iz zemlje pa bo izšla jeseni. Njene pesmi so
objavljene v dveh samostojnih knjigah v tujini. Občasno prevaja
poezijo in piše o filmski umetnosti. Kot producentka je delala za
več kulturnih organizacij, trenutno pa se ukvarja z Zavodom
Gulag. Je soavtorica, piska in producentka pričujočega projekta.

performans, kiparstvo, risba, grafika in knjiga umetnika. V
svojem delu uporablja humor, da poudari nevralgične točke v
našem vsakdanjem življenju. V pretežnem delu svojega kiparstva uporablja tradicionalne kiparske materiale na netradicionalen način ali obratno. Je avtor preko 17 samostojnih in
številnih skupinskih razstav ter soavtor tega projekta.
ANDREJ ŠTULAR (r. 1967) je avtor, ki rad raziskuje različne
izrazne medije. Ustvarja lutke, scenografije, kipe, instalacije in
stripe. Izdal je tri samostojne stripovske zbirke: Lustri,
Kompost in Živa sem!. Je član ljubljanskega kolektiva Strip
Core in lutkovnega gledališča Nebo. V svojih likovnih delih, ki
nemalokrat izhajajo iz materialne reciklaže, se loteva povezovanja različnih likovnih tehnik in ponuja koherentno nizanje
zgodb, ki prevprašujejo človekovo bit, njegovo identiteto oziroma
položaj v ustroju sodobnega (turbokapitalističnega) sveta.
MARKO KOVAČIČ (r. 1956) se pogosto spogleduje z industrijsko
ikonografijo in socialistično simboliko; njegovo dosedanje delo
aludira na historične avantgarde, pogosto pa tudi na utopizme.
Pri svojih kiparsko-ambientalnih stvaritvah izrablja princip
reciklaže, ki ostaja ena ključnih karakteristik kasnejših projektov, s katerimi je sodeloval tudi na Svetlobni gverili. Za njegov
opus je značilen poudarjen interdisciplinarni pristop kot tudi
izrazita večmedijskost.

AVTORJI STRANIŠČ:
ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ (r. 1974) je akademski kipar, vizualni
umetnik in lutkar, ki deluje na področju sodobne umetnosti:

PROGRAM SVETLOBNE GVERILE JE DEL MEDNARODNEGA
PROJEKTA SPECTRUM 14|15. IZVEDBA TEGA PROJEKTA
JE FINANCIRANA S STRANI EVROPSKE KOMISIJE. VSEBINA PUBLIKACIJE JE IZKLJUČNO ODGOVORNOST AVTORJA IN V NOBENEM PRIMERU NE PREDSTAVLJA STALIŠČ EVROPSKE KOMISIJE.

