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Povzetek
Sodobno umetnost zaznamujejo intersekcijske prakse, znotraj katerih umetniki na inovativne
načine združujejo umetnost in obstoječe družbene in naravne discipline. Kot je iz termina
razvidno, se artivizem giblje med umetnostjo in aktivizmom, pri čemer je umetnost pretežno
sredstvo, aktivizem pa cilj delovanja. Sodobna zvrst angažirane umetnosti v javnem prostoru
se je razvila iz zgodovinskih avantgardnih gibanj in subkultur nižjih družbenih razredov
prejšnjega stoletja. Zaradi razumevanja in statusa discipline znotraj polja sodobne umetnosti
sem se osredotočil na ključne elemente, iz katerih se je razvila artivistična panoga.
Najprej se ukvarjam z razvojem mesta in danostmi, ki so vplivale na sodobne dinamike, ki so
pripeljale do specifičnega jezika upora in umetniškega udejstvovanja v razvojnih politikah
mest. Pod slednjimi predvsem mislim na revitalizacijo, urbanizacijo in gentrifikacijo kot
manifestacije fizičnih in posledično družbeno-političnih transformacij mest s ciljem doseganja
standardov in potreb sodobne družbe. Omenjeni procesi so vplivali na razumevanje in status
javnega prostora, ki se je skozi zgodovino spreminjal vzporedno s spremembami družbenih
ureditev.
V nadaljevanju nato opredelim javni prostor in javno domeno in se osredotočam na
razumevanje razlik med javno umetnostjo in umetnostjo v javnem prostoru, kar je predpogoj
za razumevanje logike gestualnih, minljivih akcij, značilnih za artivizem. Skozi vrsto primerov
iz novejše zgodovine umetnosti se približam polju lastnega interesa in pridem do praktičnega
dela pričujoče magistrske naloge, ki je vezan na politično-urbanistične realnosti mesta
Ljubljana. Pri tem se poleg vsebinsko referenčnih mednarodnih primerov ozrem tudi na
ustrezne primere artivističnih praks, ki so nastali znotraj specifičnega geografskega področja
nekdanje Jugoslavije in današnje Slovenije. Vsebinsko utemeljitev lastnega projekta podprem
s podrobnim opisom procesa in rezultatov praktične izvedbe.
Nalogo zaključim s premislekom o možnostih prezentacije in družbenem dometu tako lastne
prakse kot tudi širšega polja sodobnih oblik angažirane umetnosti v povezavi z aktivizmom.
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Abstract
Contemporary art is defined by intersectional practices through which artists combine art and
current social and natural disciplines in innovative ways. As the term itself shows, artivism
varies between art and activism, art being mainly the means, and activism the goal.
Contemporary socially engaged art in public space developed during the twentieth century from
historical avantgarde movements and subcultures of lower social classes. Based on personal
understanding of the discipline and its status withing the field of contemporary art, I focus on
key elements for development of the artivist discipline.
Firstly, I explore the development of the city and the conditions that influenced the
contemporary dynamics which have led to specific language of rebellion as well as artistic
engagement in policies on city development. Hereby I mainly mean revitalisation, urbanisation
and gentrification¾processes which manifest the physical and consequently also
socio-political transformations of cities in order to meet the standards and needs of the
contemporary society. These processes influenced the way people understand public space as
well as its status. The latter changed many times throughout history because of the changes of
the social order.
In the following, I offer a definition of public space and public domain and concentrate on
understanding the difference between public art and art in public space. This is a prerequisite
for understanding the logic of ephemeral actions, which are often no more than gestures, that
are typical for artivism. I count a series of examples from recent art history and draw closer to
my own field of interest, and then focus on the practical part of the thesis, which refers to
politically-urbanist circumstances in the city of Ljubljana. I list international examples with
content reference, but I also shed some light on respective examples of artivist practices from
the specific geographical area of former Yugoslavia and today’s Slovenia. I thus provide a
substantive justification of my own project and support it with a detailed description of the
process and results of my practical project’s execution.
The thesis is concluded with some thoughts about presentation possibilities and social range of
my own practice, but also of the wider field of contemporary forms of socially engaged art in
connection to activism.
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Uvod
Ko mislimo sodobno umetnost, je skoraj neizogibno misliti družbo – družbene mehanizme, ki
ustvarjajo in oblikujejo naša življenja. Ne govorimo več o -izmih, o kategorijah. Ne ukvarjamo
se z izvirnostjo, ne z avtorstvom. Predelujemo, preizprašujemo, premišljujemo. Živimo po
zakonih sistema, ki nenehno narekuje doseganje višjih ciljev, proti katerim hitimo, a so nam
nejasni, so neskončni.
Mesta, ki konstantno rastejo in centralizirajo regionalna in svetovna ljudstva, so že zdavnaj
postala ključna operativna vozlišča sodobnega življenja. Zaradi drastičnih ekonomskih,
tehnoloških, političnih in posledično družbenih sprememb so sodobna mesta vpeta v
dolgoročne procese transformacij in revitalizacij, da bi se prilagodila dinamikam in potrebam
sodobne družbe. Spremembe z namenom višanja kakovosti življenja v mestih s sabo prinašajo
tudi negativne, celo katastrofalne posledice, ki se večinoma odražajo na civilnem prebivalstvu.
Trendi, kot so privatiziranje javnih površih, vrednotenje in trženje javnih vsebin ter
vzpostavljanje izključno profitno usmerjenih dejavnosti znotraj javnega sektorja, dosegajo
točko eskalacije.
Zdi se, da je umetnost redek, če ne osamljen, primer mehanizma, ki omogoča poseganje v sive
cone destruktivnih dinamik. Sodobna umetnost ali umetnost nasploh se zaradi nemožnosti
dokončnega definiranja in omejitve na zaključeno polje delovanja lahko umešča v vse sfere
sodobnega življenja ter kot takšna predstavlja prodoren, obetaven potencial upora. Zato se v
nalogi konkretno osredotočam na neinstitucionalizirano, angažirano umetnost, ki svoje
delovanje uresničuje v urbanem okolju.
Praktični prispevek k moji magistrski nalogi se umešča v polje tako imenovanega artivizma,
presečišča umetnosti in aktivizma. S svojim angažirano-kreativnim delovanjem sem se odzval
na trenutne dinamike revitalizacije mesta Ljubljana, ki se nahaja v času velikih kulturnih in
družbenih sprememb, podkrepljenih z velikopoteznimi investicijskimi projekti. Mnenja sem,
da je trenutni razvoj enosmeren in sledi enodimenzionalni logiki visokega kapitalizma, na kar
civilna družba in umetniki lahko opozarjajo. Konkretno sem reagiral na dva verjetno najbolj
razširjena moteča pojava v mestu, v katerem živim. Prebivalci Ljubljane se že leta nedvomno
soočamo s problemom vizualnega onesnaževanja, in sicer predvsem zaradi neurejene
oglaševalske politike in neupoštevanja razlike med uporabnim, informativnim oglaševanjem in
dobičkonosno reklamno industrijo. Drugi konkreten problem Ljubljane se odraža v vse večjem
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številu začasnih parkirišč kljub javno izpostavljenim načrtom mestnih oblasti, na osnovi katerih
naj bi se zmanjševal obseg motornega prometa in posledično tudi koncentracija izpušnih plinov
znotraj mestnega jedra. Na težavi sem se odzval s konceptualnim artivističnim posegom v javni
prostor, ki ga podrobneje opišem v nadaljevanju po pregledu teorije in dosedanjih tovrstnih
praks v tujini in doma.

Mesto
Z idejo sodobnih mest smo se prvič začeli srečevati v sedemnajstem stoletju s prihodom baroka.
Čeprav je ideja javnih prostorov in grajenja mest v višino bila prisotna že prej, se takrat o mestu
začne razmišljati konceptualno s poudarkom na socialnem. Če so ulice nekoč preprosto
predstavljale prehode med zgradbami, se v obdobju baroka v njih zazna potencial širšega,
odprtega prostora dogajanja in interakcij.1 Tako so v osemnajstem stoletju mesta – podobno
sodobnim – že spominjala na žive organizme nenehnega pretoka ljudi in dobrot, pri čemer so
kulturne in razredne razlike določale meje prostega gibanja. Jasno vzpostavljene meje med
buržoazijo in revnim prebivalstvom so narekovale dinamike mestnega življenja. Razkošno
urejene mestne cone so bile namenjene bogatim prebivalcem, medtem ko je delavski sloj
vsakodnevno prihajal, opravljal fizična dela ali tržil dobrote in nato odhajal v skromnejše
predele mest oziroma predmestja. Manj razviti predel mesta, poseljen z revnim prebivalstvom
ali tako imenovani ghetto je že od osamnajstega stoletja predstavljal prostor segregacije – cono,
v kateri se nahaja ljudstvo, s katerim aristokracija nima stikov. To je obdobje vzpostavljanja
statusnih razlik med mestnimi četrtmi. Delavski predeli so postajali prenasičeni in dotrajani,
medtem ko so se meščanski predeli prilagajali potrebam razkošja. Ulice so se širile v trge in
odprte prostore, obogatene z javnimi spomeniki z namenom poudarjanja vladajočega sloja in
statusa moči. V tem obdobju zgodovine se srečamo s pojavom načrtnega razdeljevanja mest na
cone, kar je v praksi predstavljalo rigiden proces vzpostavljanja razrednih razlik v obliki nizke
stopnje tolerance na umazanijo, spontanosti in raznolikosti, ki je ponekod dosegala radikalne

1

Malcolm MILES, Art, Space and the City, New York 1997, str. 14.
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razmere. Strogi model, ki je neposredno narekoval stopnjo kakovosti bivanja v določenih
mestnih conah, se je odražal na vseh ravneh – od dostopa do pitne vode, komunalnih uslug,
varovanosti območja do pravil obnašanja in podobno.2
Tovrstne forme urbanega planiranja so nato segale tudi v čase devetnajstega stoletja, kar
potrjujejo zapisi o prvih množičnih potrebah po reorganizaciji oziroma revitalizaciji mest. Le
Corbusier v svoji viziji mesta prihodnosti predlaga prenovo mestnih središč in omogočanje
pogojev za njihovo širjenje čez robove obstoječih predmestnih con: »Moje ustaljeno mnenje,
ki je precej nespodobno, je, da je treba podreti ter prenoviti središča velikih mest prav tako kot
obstoječe meje mestnih obrobij, ki jih je treba vzpostaviti na bolj oddaljenih območjih. Na
mestu obstoječih predmestnih con je treba vzpostaviti zaščitene, odprte cone, ki nam bodo v
prihajajočih dneh omogočile svobodno delovanje, obenem pa bodo ponujale možnosti ugodnih
investicij.«3
Naslednji korak k velikim spremembam mest sta zagotovo bili industrializacija in zatem
motorizacija mest. Na tej stopnji ne govorimo več le o razredni temveč tudi o kulturni in etnični
razdelitvi mest, pri čemer so se v položaju delavskega razreda ob staroselcih znašli tudi
priseljenci različnih etničnih in rasnih ozadij. Velike migracije, razcvet industrije, motorizacije
in nenazadnje tehnologije so vplivali na drastičen porast števila prebivalcev v mestih, kar je po
Le Corbusierjevih predvidevanjih privedlo do nuje po širjenju in strateški prenovi mest. Razvoj
mest oziroma reorganizacija njihovih vitalnih območij je kompleksen, dolgoročen proces, ki ga
ob rapidnem tempu večanja števila prebivalcev ter konstantnem naraščanju infrastrukturnih
potreb v večini primerov ni bilo možno pravočasno implementirati v prakso. Posledično so se
mesta večinoma razvijala organsko, to je brez dolgoročnih načrtov in vnaprej razdelanih
strategij. Razmere bivanja v njih pa so se s porastom prebivalstva slabšale.

Urbanizem, revitalizacija in gentrifikacija
Geopolitični dogodki in spremembe, ki so zaznamovale dvajseto stoletje, so se močno odrazile
na razvoju in doživetju mest. Kaotično obdobje modernizma, prežeto s površnostjo kapitalizma,

2
3

Prav tam, str. 20–21.
LE CORBUSIER, The City of Tomorrow, New York 1987, str. 96.
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je pogojilo nastanek potrebe po kritični analizi mestnega razvoja, kar je pripeljalo do pojava
urbanizma kot presečišča arhitekture in prostorskega načrtovanja.
Urbanizem se je vzpostavil na modernističnih napakah kot reakcija na krizo funkcionalnosti
sodobnih mest in razvil skozi analitičen pristop k novim posegom v mestno infrastrukturo.4
Velike spremembe so pripeljale do drugačnih družbenih razmer in uporabe mestnih prostorov.
Če so nekoč bogati živeli v središču mesta, revni pa na obrobju, je v sodobnih mestih
demografska slika prebivalcev obratna. Srednji in visoki razred sta se ob motorizaciji začela
množično preseljevati na obrobja mest, medtem ko so središča mest naselile delavske družine,
priseljenci, popotniki in brezdomci. Zaradi takšnega razpleta je prišlo do degradacije starih
mestnih četrti, na kar so mestne oblasti reagirale z razglasitvijo celotnih območij za bivanjsko
neustrezna. Temu so sledili velikopotezni posegi v infrastrukturo, pri čemer rušenje in ponovno
vzpostavljanje celotnih območij mest ni bil redek pojav. Tovrstni scenariji so se v veliki večini
pripetili v ameriških in evropskih mestih. Najostrejše kritike velikanskih posegov so bile
usmerjene proti ponovnemu vzpostavljanju statusnih con, saj je izbira materialov, estetike in na
novo vzpostavljenih, profitno usmerjenih dejavnosti v prenovljenih delih mest ustvarjala
vzdušje, ki ni bilo namenjeno vsem prebivalcem, temveč predvsem visokemu držbenemu
razredu. Takšni posegi niso bili usmerjeni v funkcionalnost in vključevanje, ampak v tržno in
posledično izključevalno logiko s poudarkom na fizičnih arhitektunih elementih prostora. Jane
Jacobs, aktivistka in umetnostna zgodovinarka, je močno nasprotovala takšnemu pristopu
urbane prenove. Ona je zagovarjala načelo revitalizacije, ki se ne osredotoča primarno na
fizične lastnosti prostora temveč na ohranjanje struktur raznolikosti, funkcionalnosti in
spodbujanja lokalnega gospodarstva, pri čemer so v postopek prenove nujno aktivno vključene
lokalne skupnosti.5
In ravno to naj bi bila naloga novega urbanizma – revitalizacija degradiranih območij in
oživljanje že obstoječih družbeno-infrastrukturnih realnosti. Toda takšna ideja nasprotuje
vladajoči ureditvi, v kateri se od vsake investicije pričakuje dohodek bodisi v obliki čistega
profita bodisi kot povečevanje tržne vrednosti prenovljenega območja. Tako smo do današnjih
časov priča dvem strujam prenove mest – tisti, ki je usmerjena proti bolj počasni strategiji
trajnostnega razvoja, spodbujanja raznolikosti in ohranjanja interesov lokalnih prebivalcev, ter

4

Léon KRIER, Drawings, Bruselj 1980, str. 16–21.
Marko PETERLIN, Urbana Prenova, v: Politike prostora: o izzivih lokalnih skupnostih med Ljubljano in Seulom,
Ljubljana, 2017, str. 36.
5
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tisti, ki prenovo območja tretira kot tržno nišo profitnih poslovnih priložnosti. Ko druga struja
prevlada nad prvo se srečamo s stanjem, ki ga označuje termin gentrifikacija.
Urbane prenove dvajsetega stoletja so bile neuspešne predvsem zaradi nerazumevanja potreb
ljudstva in pri gentrifikaciji gre za enak poudarek izključno na olepševanju fizičnih lastnosti
mest, toda tokrat namensko s ciljem trženja območja. Torej, gre za sodobno obliko rutinskega
prenavljanja in čiščenja mestnih četrti, v postopek pa so pogosto vključeni tudi umetniki, ki z
všečnimi estetskimi rešitvami celoten proces legitimizirajo v očeh povprečnih predstavnikov
širše družbe, postavljenih v pozicijo pasivnih opazovalcev. Na ta način se skozi čas
vzpostavljena kompleksna identiteta prostora zamenja s preprostimi, pogosto enoznačnimi
sodobnimi rešitvami.6 Najbolj moteče dejstvo v zvezi z gentifikacijskimi posegi je, da gre v
veliki večini za prilaščanje že obstoječih dejavnosti in vsebin, pre čemer infrastrukturna
dovršenost zamenja sentimentalno vrednost, premožnejši elitni prebivalci pa nadomestijo
izrinjene staroselce. Pogost pojav je tudi vnaprejšnje privatiziranje javnega prostora, ki mu po
prenovi tržna vrednost večkratno naraste, kar le poglablja razredne razlike. Zaradi takšnih in
drugačnih dobičkarsih špekulacij je ohranjanje zavesti o namembnosti in pomenu javnih
prostorov in njeno obujanje v širši javnosti pomembnejše kot kadar koli doslej.

Javni prostor
Javni prostor lahko v odvisnosti od konteksta mislimo in definiramo na različne načine. Najprej
se bom ozrl na teoretično predstavo, nato pa na praktično realnost, ki se v marsičem razlikujeta.
V teoriji je javni prostor prostor prostega pretoka. Lahko gre za fizični prostor, digitalni prostor,
medijski prostor ali prostor prostega trga. Polje mojega interesa je fizični prostor kot vitalni
element mesta.
Osnovno doživetje oziroma ideja javnega prostora, kot ga razumemo v sodobnem trenutku, je
prišla z demokracijo. Nekoč so bili vsi javni prostori pod nadzorom monarhije ali druge oblike
vladajoče entitete, medtem ko danes ti prostori pripadajo ljudstvu, prebivalcem mest. Torej, v
sodobnem pomenu javnega prostora lahko govorimo o prostoru, ki ga vzdržuje demokratično
izbrana avtoriteta in je vsem dostopen za uporabo ter uživanje. Naivno bi bilo misliti, da je javni
prostor politično nevtralen, saj pravzaprav orisuje družbo in vse njene lastnosti. Javnost
6

MILES 1997, op. 1, str. 64.
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konstruira javni prostor in zato lahko sklepamo, da je javni prostor refleksija družbene identitete
na lokalni oziroma regionalni ravni. Gre za kompleksno razmerje med prostorom združevanja
in konflikta, svobode in omejenosti, vključevanja in izključevanja, gotovosti in tveganja.7 Javni
prostor nikakor ne pomeni le odprtih mestnih prostorov, kot se zdi na prvi pogled. Tudi državne
ali mestne institucije spadajo pod kategorijo javnih prostorov, saj gre za prostore javnega
interesa. Tako pridemo tudi do javnih zasebnih prostorov, ki so v zasebni lasti, vendar ponujajo
pogoje javnega diskurza in se jih obravnava kot javne. To so predvsem lokali, restavracije,
prostori porabe in družabni prostori.8
Če so omenjeni prostori v zasebni lasti in opravljajo funkcijo javnih, je treba omeniti tudi
njihovo nasprotje, torej javne prostore, podrejene interesom posameznikov. Na tem mestu se
spet srečujemo s praktičnimi realnostmi, ki temeljijo na razmerjih moči.
Sistem, v katerem se vsako stvar lahko trži, omogoča oddajanje javnega prostora v zasebne
namene. Tako se pogosto dogaja, da vladajoče avtoritete oddajajo javne prostore v namen
zasebnih zabav, parkirnih prostorov in podobno. Toda najbolj prisoten primer izrabe javnih
prostorov za zasebni dobiček so oglaševalni panoji, ki prepogosto prevzemajo funkcijo
reklamnih panojev za promocijo zasebnih podjetij. V večini držav, ki so pred nekaj desetletji
šle skozi proces tranzicije iz predhodnega sistema v demokratičnega, problemi, ki zadevajo
javni prostor, niso jasno regulirani. To se posebej nanaša na tako imenovani prostor javne
domene.

Slika 1: Primer vizualnega onesnaženja, Ljubljana, 2015, fotografija
7

Zoran POPOSKI, Spaces of democracy: art, politics, and artivism in the post-socialist city, Studia Politica: Art
and politics in (post)communism, XI/4, 2011, str. 715.
8
Jane RENDELL, Public Art: Between Public and Private, Advances in Art & Urban Futures: Locality,
Regeneration & Divers(c)ities, I, 2000, str. 21.
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Prostor javne domene topografsko presega javni prostor, saj vključuje vse čutom dostopno v
momentu nahajanja v javnem prostoru. Lahko ga razumemo na konceptualni ravni, saj ne
moremo govoriti o fizičnih mejah med prostori javne domene. Specifični prostori se tako
nenehno podaljšujejo v nove prostore in jih je možno zaobjeti le miselno.9
Obstaja veliko primerov oglaševalnih panojev, ki so sicer postavljeni na zasebnih
nepremičninah, a pri tem praktično gre za učinkovito in brezplačno oglaševanje v javnosti.
Enako je z zvokom, ki lahko prihaja iz zasebnega prostora in je slišen v javnem prostoru, toda
njegovo glasnost lahko nadzoruje le lastnik zasebnega prostora. Konkretno v Ljubljani tovrstne
problematike niso pravno regulirane. Na iniciative lokalnega prebivalstva, da se zakoni z
omenjenega področja prilagodijo potrebam meščanov, so se mestne oblasti odzvale s teorijo
prostora javne domene oziroma z dejstvom, da se njihova avtoriteta konča s fizičnimi mejami
javnega prostora.10
Če se na vlogo javnega prostora ozremo z družbenopolitičnega zornega kota, ga lahko
razumemo kot prostor svobodnega organiziranja, protestov in socialnega upora. To je prostor,
ki nevidnim ponuja vizibilnost, zatiranim pa priložnost govorjenja. In ravno to je vrednota, za
katero se zavzema angažirana civilna družba na čelu z aktivisti in umetniki.

Umetnost v javnem prostoru
Da bi pravilno razumeli umetnost v javnem prostoru, je treba najprej razumeti, v čem se
razlikuje od javne umetnosti.
Javna umetnost je zgodovinska oznaka za spomeniško oziroma skulpturalno umetnost, ki se
nahaja izven zaprtih institucionalnih prostorov. Preprosto povedano, gre za umetnine v zasebni
lasti, narejene po naročilu in pozicionirane v javnem prostoru.11 Po zgodovinskih definicijah
naj bi bila javna umetnost umetnost v javnem interesu.12 Toda omenjene definicije odsevajo
9

Andrea Mubi BRIGHENTI, The Public and the Common: Some Approximations of Their Contemporary
Articulation, Critical Inquiry, XLII/2, dec. 2016, str. 313.
10
Andraž ROŽMAN, Zvočno onesnaževanje: Nekateri meščani Jankoviću predlagajo omejitev hrupa, Dnevnik,
dostopno na <www.dnevnik.si/1042756233> (18. 8. 2019).
11
RENDELL 2000, op. 8, str. 20.
12
MILES 1997, op. 1, str. 52.
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duh preteklega časa, ko je bila javna umetnost primarno v funkciji prikazovanja moči in
utrjevanja zgodovinskih spominov. Sodobnost, prežeta z duhom potrošništva, je v veliki meri
spremenila odnos do javne umetnosti. Ta se danes pojavlja v nakupovalnih središčih, prometnih
krožiščih in drugod, večinoma v estetski oziroma dekorativni funkciji. Na naših prostorih so še
zlasti prisotne skulpture ali bolj natančno inštalacije znotraj krožišč, ki zaradi številčnosti
postajajo svojevrsten fenomen Slovenije.13 Razcvet tovrstnih pojavov je povzročil akademsko
kritiko, ki tako opiše omenjene umetnine: »oksimoroni – rešitve v prid banalnosti«14 ali
»socialno-estetski puding«.15 Iz omenjenih kritik izhaja, da v sodobnih časih težko govorimo o
javni umetnosti v javnem interesu, saj ta v številnih primerih odseva le interes založnika ali
umetnika.16 Minimalistične skulpture Richarda Serraja, ki po definiciji spadajo v kategorijo
javne umetnosti, čeprav izhajajo iz močnega konceptualnega ozadja in umetniške svobode, so
svoje mesto v javnem prostoru našle v drugi polovici dvajsetega stoletja. Znamenito delo Tilted
Arc je leta 1989 po protestih vsakdanjih uporabnikov prostora bilo odstranjeno, saj je s svojo
prisotnostjo predstavljalo fizično oviro, ki je onemogočala uporabo ustaljenih poti.17

Slika 2: Richard Serra, Tilted Arc, New York, 1981, javna plastika

13

Jaka BABNIK, Miha COLNER, Top Lokacija, Ljubljana 2017.
John WILLET, Back to the Dream City: the current interest in public art, New York 1984, str. 11.
15
Andrew BRIGHTON, Is Architecture or Art the Enemy?, v: Space Invaders: Issues of Presentation, Context
and Meaning in Contemporary Art (ur. Nicholas De Ville, Stephen C. Foster), Southampton, 1993, str. 43.
16
MILES 1997, op. 1, str. 52.
17
Malcolm MILES, Urban Avant-gardes Art, Architecture and Change, London 2004, str. 98.
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Ta redek pojav na področju javne umetnosti je reden pojav, če govorimo o umetnosti v javnem
prostoru.
Umetnost v javnem prostoru po definiciji zajema širše področje, kot je javna plastika. Praktično
se izraz nanaša na vse umetniške forme, akcije in dejanja, ki se zgodijo ali znajdejo v sferi
javnega prostora. Te so lahko načrtovane ali spontane, spektakularne ali komaj opazne, obstojne
ali minljive. Umetnost v javnem prostoru je doživela ekspanzijo proti koncu prejšnjega stoletja
kot posledica politične klime v demokratičnem sistemu, ki kot eno primarnih vrednot priznava
svobodo govora, mišljenja in v končni fazi izraza. Na ta način je umetnost v javnem prostoru
začela vzpodbujati socialne interakcije, ki bogatijo javni prostor in ustvarjajo polje političnega
diskurza.18 Ker pojem zaobjema široko in heterogeno področje umetniških pristopov, se bom v
tem kontekstu omejil na vizualne forme izražanja, ki se izvajajo v javnem prostoru. Te se v
sodobni terminologiji klasificirajo kot urbane umetniške panoge, med katerimi izstopa tako
imenovana ulična umetnost.

Ulična umetnost
Ulična umetnost je najbolj uveljavljena oblika vzpostavljanja dialoga med umetniškim
dejanjem in vsakdanjim življenjem znotraj prostora javne domene. Čeprav jo zgodovinsko
definirata minljivost in ozek manevrski prostor ustvarjanja – saj so najbolj izvirni posegi v javni
prostor nastajali anonimno in ilegalno – je pojem ulične umetnosti z začetkom enaindvajsetega
stoletja spremenil svoj pomen. Izraz ulična umetnost oziroma street art se je dolgo časa nanašal
na ekspresijo nižjega družbenega razreda s poudarkom na grafitih ter bil nenehno pod
vprašajem legitimnosti, ali gre za umetnost ali ne. Ulična umetnost omogoča neposredno
izražanje upora in neodvisnega političnega mišljenja, zaradi česar je bila politična konotacija
pravzaprav njeno najmočnejše orožje. Toda potrošniška logika visokega kapitalizma v vsakem
pojavu, tudi če ta nasprotuje sistemu, vidi potencial novega in še neiztrženega. Ker ji je tudi
sam podrejen, deluje umetnostni sistem posledično po podobnem principu iskanja svežega in
drugačnega.

18

Leticia GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Transfer Between The Urban And The Human, Inhabiting The City From
The Public Art, v: Urban intervention, Street Art and Public Space (ur. Pedro Costa, Paula Guerra in Pedro Soares
Neves), Porto, 2016, str. 23.
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Danes smo priča navideznemu razcvetu ulične umetnosti, ki pa mu je predhodilo
institucionaliziranje najbolj prepoznavnih predstavnikov te panoge. Mogoče najboljša
ilustracija tranzicije ulične umetnosti je zgodba svetovno priznanega uličnega umetnika
Sheparda Faireya, prepoznavnega pod psevdonimom Obey. Fairey si je zgradil ime na ulicah
Los Angelesa skozi kritiko radikalne propagande, leta 2008 pa je bil oblikovalec vizualne
identitete v zmagovalni politični kampanji Baracka Obame.19

Slika 3: Shepard Fairey, Upanje, 2008, poster

Z razstavo naslovljeno Street Art v Londonski galeriji Tate Modern leta 2008, je ulična
umetnost, dotlej pogosto obravnavana kot oblika vandalizma, pridobila nov status
institucionalno priznane umetniške oblike. Šlo je za eno najbolj obiskanih razstav v zgodovini
londonske galerije. Posledično so začele cene do včeraj ekonomsko neovrednotenih posegov v
javni prostor dosegati bizarno visoke vsote, kapitalistični mehanizmi, kot je turizem, pa uvrščati

19

Emily BROWN, Shepard Fairey: Controversial Contemporary Street Artist, Culture Trip, dostopno na
<www.theculturetrip.com/north-america/usa/south-carolina/articles/shepard-fairey-the-controversialcontemporary-street-artist> (21. 8. 2019).
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street art v eksotične ponudbe doživetja mest.20 Izkušeni in tehnično dovršeni grafitarji, razen
najbolj zvestih, so izkoristili naval zanimanja mainstreama za ulično estetiko in se iz ilegale
podzemlja preselili na velikanske fasade, kjer so njihovi motivi dosegli ikonične uprizoritve.
Komercializacija ulične umetnosti in gentrifikacija mest sta se začeli dogajati praktično
istočasno, kar je pripeljalo do implementacije velikanskih muralov na bleščeča pročelja
prenovljenih trgov.21 Termin ulična umetnost je na globalni ravni prevzel pomen vizualne
umetnosti v javni domeni in postal prispodoba za okraševanje javnih prostorov. Takšni murali
nimajo nič več opraviti z minljivostjo, kontroverznostjo in odpiranjem javnega diskurza, kar so
ključne lastnosti umetnosti v javnem prostoru.

Slika 4: Saddo, brez naslova, Prijedor (Bosna in Hercegovina), 2015, mural

Seveda se opisano stanje nanaša na neizpodbitno spremembo statusa ulične umetnosti, kar ne
pomeni, da ne izraža več politično-kritičnih tendenc v uporabi javnih površin. Akterji s področja
ulične umetnosti, ki svoj upor še vedno kažejo na vsebinski ravni, so v zadnjem času zasloveli
kot umetniki, ki so sprejeli megalomanske formate muralov, toda v tradicionalni maniri
20

BRIGHENTI 2016, op. 9, str. 119–120.
Ágata DOURADO SEQUEIRA, Ephemeral Art in Impermanent Spaces: The effects of street art in the social
construction of public space, v: Urban intervention, Street Art and Public Space (ur. Pedro Costa, Paula Guerra in
Pedro Soares Neves), Porto, 2017, str. 68–69.
21
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anonimne uporabe javne domene za naslavljanje družbenopolitičnih dogem. Najbolj radikalen
in prodoren umetnik s področja političnih muralov je Blu, ki je bil kljub svoji antikapitalistični
usmerjenosti tarča popularizacije ulične umetnosti. Sprva so leta 2015 njegova dela v
berlinskem okrožju Kreuzberg želeli ohraniti znotraj gentificiranega območja ter njihovo
politično noto zamenjati z dekorativno.22 Nato so leta 2016 dobesedno odluščili dele njegovega
murala v Bologni in jih transformirali v galerijsko sliko z namenom uvrstitve na pregledno
razstavo ulične umetnosti, naslovljeno Banksy & Co. Blu je v obeh primerih reagiral
samodestruktivno, tako da je stene z murali v znak protesta prebarval na sivo oziroma belo.23

Slika 5: Blu, Gaza Strip, Praga, 2008, mural

Pri iskanju alternativ negativnemu trendu komercializacije ulične umetnosti je treba stopiti
korak nazaj in obuditi ter v mislih ohranjati zgodovinska dejstva, ki so pripeljala do potrebe po
tovrstnih umetniških praksah. Aktivizem in občutek za družbenopolitične dinamike sta vpeta v
tkivo urbanih umetniških praks, meje med umetniškim in socialno angažiranim pa so zmeraj
bolj zabrisane. Spremembe umetnostne klime v drugi polovici prejšnjega stoletja so prišle od
spodaj navzgor – od ljudstva prek progresivnih, avantgardnih umetnikov do institucionalizirane
umetnosti.
22

BRIGHENTI 2016, op. 9, str. 123–124.
Sarah CASCONE, Italian Street Artist Blu Destroys 20 Years of His Own Work To Protest Upcoming
Exhibition, artnet News, dostopno na <www.news.artnet.com/art-world/blu-destroys-bologna-street-art-448658>
(22. 8. 2020).
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Angažirana umetnost v javnem prostoru
Prve oblike urbane umetnosti izhajajo iz nižjerazrednih družbenih skupin, ki niso bile deležne
dogajanj znotraj umetnostnega sistema in institucij, so pa gojile lastna stališča, vrednote in
potrebo po izražanju identitete. Ena ključnih razlik pri dojemanju umetnosti nižjerazrednih
družbenih skupin v primerjavi z elitnimi je ustvarjanje znotraj skupnosti. Medtem ko so
konvencionalni umetniki ustvarjali izolirano v ateljejih, so se umetniški izrazi revnih razvijali
bolj v skupnosti, v obliki neposrednega podajanja in medsebojne refleksije. Iz tovrstnega
pristopa so hitro nastale subkulture, za katere je iskanje izvirnega izraza znotraj že obstoječe
strukture pomembnejše od individualne inovativnosti.24
Razmišljanje o mestu – urbani pokrajini, ki reflektira družbo in določa vsakdanje življenje – je
znotraj polja visoke umetnosti postalo prisotno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Z ulično
umetnostjo se je, kot smo videli, vzpostavljala struja surovega obravnavanja prostora javne
domene kot prostora izražanja s poudarkom na vizualnem. Toda takšnemu pristopu je
primanjkovala konceptualno-teoretična utemeljitev in refleksija dinamičnega dogajanja, kar je
ulično umetnost puščalo na obrobju umetnostnega sistema. V tem kontekstu lahko začetke
implementiranja logike opisanih lastnosti urbanih umetniških praks v polje institucionalne
umetnosti pripišemo Josephu Beuysu.

Sika 6: Joseph Beuys, Socialna skulptura, Berlin, 1972, performans
24

Diana CRANE, The Production of Culture, Media and the Urban Arts, Newbury Park/London/New Delhi 1992,
str. 109–120.
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Beuys je s terminom socialna skulptura naslovil socialno akcijo, aktivno participacijo civilne
družbe v mestu. Besedo skulptura je pri tem uporabil kot prispodobo končne faze procesa
dojemanja, oblikovanja in transformacije sveta, v katerem živimo. Njegova vizija je bila
pravzaprav transformacija sveta s pomočjo umetnosti, ki je del vsakdana. Tako je leta 1960
skupaj s svojimi študenti prvič izvedel performans pometanja smeti z ulice, pri čemer je smeti
na ulici razumel kot ostanke socialne aktivnosti, interakcije družbe z mestom. Da akademski
svet ni bil pripravljen za tovrstne diskurze, priča dejstvo, da je bil Beuys zaradi znamenitega
performansa odpuščen z univerze, čeprav je s svojim delovanjem povzročil evolucijo družbeno
angažirane umetnosti, med drugim v urbanem prostoru.25
V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je močno antikapitalistično ideologijo promovirala
skupina Situationist International, ki je zavzeto kritizirala urbanistične prakse, ki mesta gradijo
po logiki kapitala in brez zanimanja za vključevanje ljudstva v krojenje življenjskih prostorov.
S provokativnimi besedili, ki so jih v javnost plasirali preko revije, naslovljene po imenu
skupine, so poskušali animirati ljudstvo k zavračanju spektakulizma in redefiniranju
rutiniziranega vsakdana. Situacionisti so bili izrazito proti propagandi in množičnim medijem.
Pozivali so k premišljevanju vsakdanjih aktivnosti s prepričanjem, da ljudstvo s spremembami
ne more zgubiti nič razen dolgčasa. Čeprav so zagovarjali progresivna in ozaveščena stališča,
situacionistom ni uspelo uresničiti utopične revolucije, so pa pustili sled na generacije
prihajajočih družbeno angažiranih umetnikov.26
Sedemdeseta leta so postregla z vrsto posameznikov in neo-avantgardnih skupin, ki so se
aktivno ukvarjali s prostorsko in družbeno angažirano umetnostjo. Skupina Anarchitecture,
katere ime sestavljata besedi anarhija (lat. brez vladavine) in arhitektura (lat. vodja gradnje),
je dajala jasno sporočilo, da prostori ne smejo biti nadzorovani in obvladovani, temveč
svobodni in dostopni ljudem. Ustanovitelj skupine, Gordon Matta-Clark, je bil umetnik, ki ga
je zaznamovala spontanost, igrivost, procesualnost ter občutek za kolektivno. Kot lahko
sklepamo, je na umetnost gledal iz pozicije tretjerazrednega, urbanega ljudstva. S svojim
delovanjem je želel razvrednotiti ustaljene ideje o prostoru, kot sta funkcionalnost in
dovršenost, kar je razvidno iz njegovih najznamenitejših del. Matta-Clark je namreč posegal v
zapuščene objekte, tako da je iz arhitekture izrezoval kose sten in tal in ustvarjal kompleksne,
prostorske skulpture surrealističnega videza.27
25

Jale ERZEN, The City as Social Sculpture, Ankara 2014, str. 4–6.
Sadie PLANT, The Most Radical Gesture, London 1992, str. 42–58.
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Slika 7: Gordon Matta-Clark, Konusna intersekcija, New York, 1975, intervencija v arhitekturni prostor

Zelo pomembno vlogo v pri prestavljanju umetnosti iz galerijskih prostorov na ulice so imeli
zlasti umetniki performansa in happeninga.
Allan Kaprow, umetnik, ki velja za izumitelja happeninga, je bil še en od zagovornikov tanke
meje med umetnostjo in življenjem. Svoje ideje je pogosto uprizarjal v javnem prostoru skozi
aktivno vključevanje opazovalcev, s čimer je praktično izbrisal mejo med umetnikom in
gledalcem, kar je osnovna ideja happeninga.28 Leta 1970 je ustvaril znamenito delo Sweet wall,
ki je hkrati angažirano na politično-kritični ravni in interaktivno na ravni vključevanja skupnosti
v njegovo realizacijo. Šlo je za performativno grajenje zidu iz opek, kruha in marmelade v
neposredni bližini berlinskega zidu. Njegov zid je bil porušen takoj po gradnji.
Performans kot umetniški izraz je še pred happeningom že v šestdesetih letih predstavljal
močan izraz upora in kulturne kritike. Eden prvih, ki je umetniški performans uporabljal kot
politično gesto v javnem prostoru, je bil češki umetnik Milan Knížák. On je od leta 1962 dalje
skozi performanse uprizarjal tako imenovane »akcijske delavnice na ulici«, pri čemer je šlo za
bojkotiranje vpliva sovjetskega socializma na kulturno dediščino Češke oziroma v tem času
Republike Čehoslovaške. Po enem letu delovanja se je okrog njega zbrala skupina AKTUAL,
28

Allan KAPROW, Assemblages, Environments and Happenings, New York 1966, str. 187–192.
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ki je skozi performativne akcije spodbujala proteste in boj proti okupatorju. Performansi so
imeli karakter radikalnega uličnega gledališča, kar je včasih vključevalo uničevanje glasbenih
inštrumentov, slik in drugih umetniških objektov.29 Zaradi svoje umetniške aktivnosti in
političnih stališč je bil Knížák več kot tristokrat aretiran.

Slika 8: Milan Knížák, Ena demonstracija, Praga, 1964, performans

Performans v javnem prostoru je bil značilen tudi za feministična gibanja, ki so v sedemdesetih
doživela množični razcvet. Feministični performans je bil večinoma vezan na telo kot medij in
mehanizem za spreminjanje družbenih in kulturnih prepričanj. Zgovoren primer tovrstne prakse
je delo umetnice Valie Export iz leta 1968, naslovljeno Otipljivi kino.30 Umetnica je čez golo
oprsje namestila specifično oblikovano škatlo, ki je prsi zakrivala, hkrati pa ponujala možnost
dotikanja skozi odprtino, pokrito s tkanino. Na ta način je problematizirala kulturno pogojene
tabuje o poziciji žensk v družbi in odnosu do ženskega telesa.
Feministično usmerjene umetnice, kot so Judy Chicago, Carolee Schneemann ali omenjena
Valie Export, so s svojim delovanjem v sedemdesetih letih radikalno vplivale na celotno novo
29

Kristine STILES, Performance Art, Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists'
Writings, Berkley/Los Angeles/London 1996, str. 686–687.
30
Hilary ROBINSON, Actionmyth, Hystorypanic: The entry of Valie Export's 'Aktionhose: Genitalpanik' into art
history, International feminist art journal, XXXII, 2013, str. 86.
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generacijo, kar je pripeljalo do obstoja feminističnega gibanja na globalni ravni. Kot vidimo,
gre za očiten primer vpliva umetnosti na aktivizem, saj feministične skupine pri svojem
delovanju praviloma nastopajo iz pozicij aktivistk in aktivistov in ne umetnic ali umetnikov. Po
drugi strani so znamenite Guerilla Girls primer skupine, ki pri svojem delovanju uporablja
umetniške strategije poseganja v javni prostor, predstavlja se pa kot aktivistična skupina. Zase
pravijo, da so »množica anonimnih žensk, ki kot psevdonime uporabljajo imena umrlih umetnic
in se v javnosti pojavljajo z maskami goril.«31 Čeprav zelo prepoznana in pozicionirana v
umetnostnem sistemu, skupina deluje po principih aktivističnih načel in ciljev. Lahko
sklepamo, da skupina pravzaprav uporablja umetnostni sistem za širjenje idej, ki segajo v polje
sodobne umetnosti, obenem pa presegajo sfero umetnosti in imajo za cilj vpliv na vsakdanje
življenje in splošno kulturo. Tovrstno presečišče umetniškega in aktivističnega delovanja se v
sodobni terminologiji, ki poskuša slediti vsem novonastalim medzvrstem sodobnih praks,
označuje z izrazom artivizem.

Artivizem
Vsako zgodovinsko obdobje je s seboj prinašalo nove institucionalne umetniške prakse na eni
ter avantgardna gibanja na drugi strani. Novi mediji, predvsem internet, so na mnogoterih
ravneh zaznamovali spremembe v branju in doživljanju umetnosti. Zdi se, da se je ta dokončno
osvobodila institucionalnih okvirov, v katerih še vedno deluje, ampak obstaja in zavzema
pomembno pozicijo tudi izven njih. Umetniki se že dolgo ne ukvarjamo le z medijsko
inovativnostjo in formo objekta, temveč na temeljih izkušenj preteklih generacij sežemo v
najrazličnejše sfere človeškega delovanja. Intersekcijske discipline, kot neke vrste žanri
sodobne umetnosti, nastajajo, ko se zabriše meja med poljem umetnosti in poljem
konceptualnega interesa.

31

Kelly Michael McDONALD in Sarah TAYLOR PARTLOW, Conference Proceedings – National
Communication Association / American Forensic Association, Washington 2003, str. 303.

24
Danilo Milovanović, Artivizem – angažirana urbana umetnost v javnem prostoru
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za slikarstvo, Ljubljana, 2019

Termin artivizem se je pojavil kot označevalec specifičnega tipa angažirane umetnosti, ki izhaja
iz civilnega aktivizma, naslavlja socialne teme in se dogaja v javnem, urbanem prostoru. Gre
za disciplino, ki aktivistične ideje komunicira skozi jezik vizualnih komunikacij, pri čemer je
osnovni cilj sporočilnost in ne medijska specifičnost ali estetska vrednost dela. Če se ozrem na
predhodno omenjeno dejstvo, da so pionirji angažirane umetnosti navdihnili množična
aktivistična gibanja, lahko rečem, da gre pri artivizmu za obraten proces. Jezik artivizma temelji
na ostankih prokulturnih gibanj levičarskega aktivizma, ki so močno vplivala na odpiranje
diskurzov kulturnih tabujev in družbenih norm ter odnos do javnih prostorov in urbanih mest.
Primer takšnih gibanj so socialno usmerjena avantgardna gibanja, kot so bili včasih situacionisti
ali na bolj globalni in množični ravni hipiji.32 Temeljne lastnosti artivizma so ustvarjanje v
domeni javne sfere, delovanje onkraj cone udobnosti iz družbenega in včasih pravnega vidika
ter minljivost kreacije ali situacije. Jezik artivizma je zato nereguliran, kar pomeni, da se ne
omejuje glede na standardizirane in kulturno pogojene forme delovanja, kreativne strategije pa
so vedno podrejene naslavljanju političnih in družbenih problematik ali fenomenov.33 Kot lahko
sklepamo, artivisti prevzemajo izkušnje in strategije uličnih umetnikov, ki jih nato uporabljajo
za uresničitev premišljenih in utemeljenih konceptov. Torej ne gre za impulzivno reagiranje na
realnost, kot je pogost pojav pri ulični umetnosti, vendar prav tako ne za podrobno načrtovanje
vseh korakov akcije. Ravno uravnovešenost med idejo in odzivom na nepredvidljive pogoje
ustvarjanja je značilnost, ki določa uspešnost realizacije artivističnih posegov. Tukaj predvsem
mislim na gverilske pristope interveniranja v javne prostore, ki so lahko performativni in
zahtevajo interakcijo oziroma odziv ljudstva ali pa so incognito in v momentu ustvarjanja
poskušajo slediti ustaljenim družbenim normam, ki ne privlačijo pozornosti.
Artivizem v maniri sodobne oblike angažirane umetnosti nastopa nenapovedano in dinamično,
kar prinaša spontano pozornost in vidnost izven meja umetniškega establišmenta.34 Ker gre za
obrobno disciplino – ki se jo pogosto spregleda in ne legitimizira za umetniško dejanje ali pa
enači z ulično umetnostjo, ki se ji pripisuje status nižje umetniške vrednosti – so artivistične
prakse velikokrat označene za opozicionistične. Toda artivizem skozi humor, absurd, ironijo,
metaforo in podobna izrazna sredstva provocira in postavlja pred dejstva. Cilj ni nujno
nasprotovanje oziroma kritika naslovljene težave, temveč poudarjanje informacije, ki je prej
32

Mercedes VALDIVIESO, La apropiación simbólica del espacio público a través del artivismo, Scripta Nova,
XVIII/493, 2014, str. 7.
33
Aladro VICO, Olga BAILEY, Dimitrina JIVKOVA-SEMOVA, Artivism: A new educative language for
transformative social action, Comunicar, XXVI/57, 2018, str. 3–4.
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Marta GREGORČIČ, Umetnost in aktivizem, Časopis za kritiko znanosti, XXXIV/223, 2006, str. 20–21.

25
Danilo Milovanović, Artivizem – angažirana urbana umetnost v javnem prostoru
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za slikarstvo, Ljubljana, 2019

komentar ali stališče kot zanikanje.35 Mnogokrat je primarni cilj artivističnih intervencij
odpiranje dialogov, kjer so zatirani, kazanje možnosti, kjer jih navidezno ni, pritisk na boleče
točke, ki se jim odgovorni izogibajo, in podobno. Torej namen ni nujno niti kritika niti prikaz
aktualnih situacij in stanj, ampak sprožanje odzivov in aktivacija ljudstva v smeri
preizpraševanja statusa quo.36

Artivizem med množičnimi mediji in umetnostnim sistemom
Na tem mestu se je legitimno vprašati, kdo so artivisti, ali vstopajo v umetnostni sistem, in če
ja, kako se znotraj njega pozicionirajo. Seveda gre za vrsto posameznih primerov, ki delujejo
znotraj ali izven umetnostnega sistema, povezuje jih pa delovanje na meji umetniškega in
aktivističnega oziroma vizualnega in političnega. Umetnostni sistem deluje po principu
kapitalističnega modela proizvajanja vedno novih vsebin. Invazija novoustanovljenih bienalov,
festivalov in umetniških sejmov je prinesla veliko število mladih institucij, specializiranih za
spodbujanje določenih smeri umetniškega izražanja. Tako tudi na področju umetniškega
aktivizma obstaja mreža organizacij, ki umetnikom ponujajo tehnična in finančna sredstva za
izvedbo artivističnih intervencij v javnih prostorih, kar pomembno vpliva na profiliranje in
umeščanje aktivistično naravnanih umetnikov na široki zemljevid sodobnih umetniških praks.
V trenutni klimi se za razliko od časov zgodovinskih avantgardnih gibanj lahko vsaka novost
ne glede na politično konotacijo ali kontroverznost trži in deluje znotraj umetnostnega trga.
Vzemimo za primer fenomen pod psevdonimom Banksy, ki je kljub temeljnemu delovanju v
urbanih pokrajinah in politično aktivnih conah postal pomemben akter na trgu umetnin.
Njegovemu primeru je sledila cela generacija uličnih umetnikov, ki so globalno prepoznavnost
dosegli proti koncu prejšnjega stoletja na ulicah velikih ameriških mest. Toda ne smemo
spregledati dejstva, da gre pri tovrstnih primerih v največji meri za zahodnjaške umetnike iz
Združenih držav Amerike in Evrope. Politični prostor je ključen faktor za obliko, intenziteto in
vidnost artivističnih del. Prostori vladavine liberalno naravnanih sistemov puščajo veliko več
35
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svobode in manevrskega prostora za delovanje kot prostori avtokracije in režimske vladavine,
kar posledično povzroča bolj radikalen jezik upora.
Tako je na primer Ai Weiwei, umetnik, ki skozi umetnostni sistem izraža svoja politična
stališča, kljub svetovni prepoznavnosti v svoji domovini še danes v nenehnem konfliktu z
državnim aparatom.37 Vendar ravno represija sistema in delovanje iz pozicije tveganja sta
določila teme in simbolno moč del tega kitajskega umetnika. On je primer posameznika, ki je
z aktivistično noto stopil na sceno najelitnejših institucionalnih prizorišč in dosegel status enega
najbolj priznanih sodobnih umetnikov.

Slika 9: Ai Weiwei, Soleil Levant, Charlottenborg, 2017, inštalacija iz rešilnih vest za begunce

Za razliko od Ai Weiweija ruski umetnik Pyotr Pavlensky, ki zastopa podobno stališče do
politike lastne države, svojih akcij ne predstavlja skozi umetnostni sistem, kljub temu da jih
zagovarja iz pozicije umetnika, predstavnika sodobne ruske avantgarde z visoko umetniško
izobrazbo. Pavlensky v javnosti nastopa skozi množične medije, aktivirane zaradi šokantnega
jezika komunikacije in kakovostne dokumentacije svojih gestualnih akcij, ki jih izvaja
gverilsko na konceptualno utemeljenih lokacijah. Izraža se izključno v formi akcijskega
37

John M. CUNNINGHAM, Ai Weiwei, chinese activist and artist, Britannica, dostopno na
<www.britannica.com/biography/Ai-Weiweit> (27. 12. 2019).
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artivizma, pri čemer ustvarja radikalne geste, večinoma z dramatičnimi posegi v lastno telo, ki
pogosto vključujejo elemente samopoškodovanja s ciljem poudarjanja politične represije.
Radikalna forma, ki kombinira body art, politične ideje in gverilsko izvedbo v javnem prostoru,
je znotraj terminologije sodobne umetnosti zapisana kot shock art.38

Slika 10: Pyotr Pavlensky, Trup, 2013, performans

Pavlensky, sicer član aktivistične skupine Pussy Riot, je zaradi svojih akcij večkrat pristal v
zaporih in na psihiatričnih oddelkih, leta 2016 pa se je zaradi političnih in varnostnih razlogov
iz Rusije preselil v Pariz.
Podoben princip plasiranja idej v svet uporablja tudi francoski aktivist Rémi Gaillard, ki je
zaradi objavljanja svojih intervencij in performansov na spletno video platformo zaslovel kot
tako imenovani youtuber in komediant. Čeprav se tudi sam propagira predvsem za ciničnega
komika in aktivista, se Gaillardove igrive, humorne in satirične intervencije popolnoma ujemajo
z artivističnimi strategijami podiranja ustaljenih kulturnih konvencij. Gaillard deluje
popolnoma izven polja umetnostnega sistema in velja za aktivista, ki z inovativnimi in
premišljenimi pristopi vzdržuje visoko stopnjo družbene vplivnosti. Na primer, leta 2016 se je
v znak podpore zavetišču za zapuščene pse, ki ni bilo zmožno obstati, zaprl v kletko, kjer je
38
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ostal 87 ur in se snemal ter v živo predvajal na lastnih spletnih platformah. Performativno akcijo
je spremljala humanitarna akcija, prek katere je zbral več sto tisoč evrov in jih podaril
zavetišču.39 Čeprav bi po vseh standardih izvedbe in kakovosti sporočil lahko vstopale v
institucije sodobne umetnosti, smatram, da so prakse opisanih avtorjev tako učinkovite ravno
zaradi gverilske nenapovedanosti in neposrednosti ter iskrenosti in surovosti, kar muzejski
prostori težko umetno uprizorijo.
Slabo prakso prehoda aktivističnega gibanja v svet umetnosti beležimo na primeru globalnega
gibanja za družbeno enakost Occupy, ki se je leta 2011 iz New Yorka razširilo po celem svetu
in dobilo neverjetno politično moč. Zaradi koncepta delovanja in kreativnega komuniciranja
sporočil so začetniki gibanja zavzeli pozicijo artivistične skupine, ki se je leta 2012 v imenu
gibanja predstavila na 7. berlinskem umetniškem bienalu ter istega leta še na Documenti 13 v
Kasslu. Nemški teoretik Sebastian Loewe se je na dogodek odzval kritično s trditvijo, da
skupina na ta način ne le da ni dobila novih podpornikov, temveč je politične argumente protesta
nadomestila z diskurzom okusa in smisla. Po njegovih besedah bi se morali aktivisti, vsaj v
takšnih primerih, ukvarjati z analiziranjem sistemskih antagonističnih temeljev svojih interesov
in ne migrirati v polje umetnosti ter tako tvegati zapravljanje potenciala za resne socialne
spremembe, sicer postane protest umetnost z etiketo moralne vprašljivosti.40 Peter Weibel se na
omenjeno temo odziva s tezo, da novi aktivizem predstavlja boj med individuom in institucijo,
med subjektom in sistemom, ter da ima le kot tak potencial aktiviranja »globalnih meščanov«
k premišljevanju in delovanju znotraj kompleksne družbenopolitične klime, ki sestavlja našo
realnost.41
Alternativa neformalnemu delovanju artivističnih skupin znotraj muzejskih in galerijskih
prostorov je gverilsko interveniranje v redni razstavni program. Organizirane skupine, kot sta
nizozemski Fosil Free Culture ali angleški Liberate Tate, delujejo po principu hekanja
muzejev, ki jih financirajo naftne korporacije. Pri omenjenih gre za gibanji, ki prek medijske
pozornosti, pridobljene z nenapovedanimi performansi in intervencijami v muzeje, opozarjata
na podnebno krizo in obenem na kontradiktornost delovanja umetniških institucij. Številne
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muzeje kljub propagiranju kritične misli financirajo velike korporacije, kar odpira temeljna
vprašanja morale in smiselnosti.

Slika 11: Fosil Free Culture, (Sp)oiled landscapes, Van Gogh Museum v Amsterdamu, 2017, performans

Ameriška kuratorica Maura Rilley zagovarja učinkovito sobivanje pristne aktivistične
umetnosti in institucionalnega sistema skozi svoj model, ki ga je poimenovala kurirani
aktivizem. Čeprav besedna zveza zveni kot oksimoron tipa regulirana anarhija, gre za model
organizacije, pri katerem aktivizem ni razumljen kot subverzivna dejavnost in kuriranje kot
ustaljena muzejska praksa. Pozicioniranost med kanoniziranim sistemom ter lojalnostjo
aktivističnim pristopom, ki galerije uporabljajo zgolj kot glasilo oziroma mikrofon za glas
družbenih sprememb, je Rilley pripeljala do spoznanja, da mora tudi sama delovati kot
»kadrovska aktivistka«. Edino tako lahko s svojo prakso vpliva na spreminjanje umetnostnega
sistema od znotraj navzven s poudarkom na decentralizaciji umetnosti in ne ignoriranju
družbenih sprememb, ki se gibljejo v zmeraj bolj radikalni in manj glamurozni smeri. Kot
vidimo, lahko dominantna pozicija kuratorjev v sodobni umetnosti sproži spremembe, saj lahko
odločen premik iz statusa quo proti kritičnemu premišljevanju mehanizmov, znotraj katerih
delujejo, ustvari nove diskurze znotraj umetnostnega sistema. Zagovornik tovrstnih sprememb
Peter Weibel predlaga strategije izkoriščanja novih medijev, kot v zgoraj opisanih primerih
praks Pavlenskega in Gaillarda. Meni, da so družbena omrežja oziroma internet nasploh zelo
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konkurenčen medij, prek katerega močna, zgovorna in jasna sporočila artivističnih gest lahko
spreminjajo globalno doživljanje umetnosti in tako vplivajo na reformacijo umetnostnega
sistema od zunaj navznoter.42 Kot vidimo, odnos med artivizmom in umetnostnim sistemom ni
enodimenzionalen, temveč je odvisen od mnogih faktorjev. Zdi se pa, da čut za angažirano
delovanje postaja simptomatičen v svetu umetnosti, saj večina odmevnih razstav in festivalov
od začetka tekočega stoletja z manj ali več uspeha poskuša obravnavati konflikte, kulturne in
etnične razlike ter konstrukte sodobnih strukturnih in vladajočih mehanizmov.

Sledi artivizma v prostorih nekdanje Jugoslavije
Prostor nekdanje Jugoslavije je bil zgodovinsko gledano politično in socialno zelo dinamičen.
Nenehne migracije, konflikti, spreminjanje državnih struktur in političnih sistemov so bile
realnosti, ki so nedvomno oblikovale regionalno kulturno pokrajino. Do začetka digitalne dobe
in globalizacije so jugoslovanski geografski prostor skozi perspektivo aktivistične umetnosti
odlikovali politično motivirani performansi in subverzivne javne akcije.
Šestdeseta leta dvajsetega stoletja so po vzoru mednarodnih tokov in eksperimentalnih
pristopov v umetniškemu izražanju prinesla razcvet konceptualne umetnosti v prostorih
nekdanje skupne države. Znotraj širokega spektra konceptualnih interesov je jugoslovansko
družbenopolitično umetnost pretežno zaznamovala forma galerijskega performansa, video
performansa ter v največji meri družbenokritično obarvana konceptualna umetnost, ki je svojo
prezentacijo doživljala znotraj galerijskih prostorov.43 Ni veliko primerov del iz časa nekdanje
Jugoslavije, ki so realizirana prav v formi artivizma kot aktivistično naravnanega gverilskega
posega v javni prostor. Na tem mestu mislim na konkretne akcije, ki bi jih znotraj bogatega
opusa jugoslovanske družbenoangažirane umetnosti povezovali specifika likovnega jezika in
dinamika ustvarjanja v javnem prostoru.
Tomislav Gotovac je s serijo provokativnih performansov v poznih šestdesetih in sedemdesetih
letih obveljal za enega najbolj znanih jugoslovanskih artivistov. Primarni interes njegovih
performativnih posegov v javnih prostor je bilo vzpostavljanje situacij nereguliranega
42
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obnašanja znotraj ustaljenih kulturnih konvencij. Najbolj radikalen in posledično najbolj znan
performans tega hrvaškega umetnika se je prvič zgodil leta 1971, ko je tekel po Sremski ulici v
Beogradu popolnoma nag. Deset let kasneje je zelo podobno stvar naredil v Zagrebu, ko je nag
tekel, ležal na tleh in poljubljal asfalt. Performans, poimenovan Zagreb, ljubim te, se je končal
z aretacijo umetnika.44 Nekoliko pozabljena, a izjemno specifična skupina iz časa
jugoslovanskega socializma, je skupina TOK, ki je delovala v Zagrebu v začetku sedemdesetih
let prejšnjega stoletja. Skupina je večinoma nastopala nenapovedano v javnem prostoru in
opozarjala na ekološke probleme. Akcija Čiščenje javnega prostora, ki po izvedbi močno
spominja na predhodno opisano čiščenje ulic Josepha Beuysa s študenti, je bila izvedena leta
1972 na zagrebških ulicah. Člani skupine so čistili ulice in nabrane smeti puščali v koših, ki so
jih naredili sami. S koši, ki so jih postavili na trgih in pločnikih so ustvarjali začasne inštalacije
iz ready-made materialov, saj sta pozicioniranost in nestandarden videz košev odstopala od
ustaljene ureditve urbanega pohištva. Zanimiva je tudi akcija risanja po pločnikih in prostorih
za pešce z avtomobilskimi gumami, predhodno namočenimi v barvo. Jasno, šlo je za igriv
protest proti parkiranju avtomobilov na prostorih, namenjenih pešcem.45

Slika 12: Skupina TOK, Čiščenje javnega prostora, Zagreb, 1972, intervencija v javni prostor

Pendant skupini TOK je bila skupina A3 ali, kot so se sami klicali, Ekipa A3, ki je med letoma
1970 in 1973 delovala na ulicah Beograda. Aktivnosti skupine so se kazale v javnih
44

Josipa BUBAŠ, Tomislav Gotovac, Avantgarde Museum, dostopno na
<www.avantgarde-museum.com/en/museum/collection/tomislav-gotovac~pe4556> (6. 1. 2020).
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Mel JORDAN in Malcolm MILES, Art and Theory After Socialism, Bristol 2008, str 107–108.
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intervencijah in akcijah, ki so se posvečale neustaljenemu obnašanju, kot smo videli na primeru
Tomislava Gotovca. Prav tako kot grupa TOK, so tudi člani Ekipe A3 v svojem delu uporabljali
elemente humorja in absurda. Delo z naslovom Avtobus so izvedli na v Beogradu tako, da so
stopili v premično, leseno konstrukcijo v obliki minibusa in jo porivali po ulicah. Konstrukcijo
so postavljali v humorne situacije, kot je recimo parkiranje med avtomobili, ter na ta način
igrivo opozarjali na negativen trend motorizacije mestnih središč.46

Slika 13: Ekipa A3, Avtobus, Beograd, 1972, akcija v javnem prostoru

Osemdeseta leta so bila v glavnem prežeta z aktivističnimi demonstracijami v obliki shodov in
protestov brez provokativnih umetniških akcij. Ob prevladi neoekspresionističnega slikarstva
se je angažirana umetnost večinoma ohranjala v marginaliziranih krogih s poudarkom na
feminizmu in boju za pravice pripadnikov gejevske skupnosti, znotraj umetnostnega sistema pa
je na področju umetniškega aktivizma centralno pozicijo zavzela politično navdihnjena skupina
NSK oziroma Neue Slowenische Kunst.
Devetdeseta leta so prinesla razpad skupne države, kar se je na polje aktivizma odrazilo v
nastanku številnih nevladnih organizacij in društev, zbranih zaradi gorečih družbenih in
političnih vprašanj. Takšne razmere so pripeljale do pojava postaktivističnih institucij in
skvoterskih skupnosti, ki so vzpostavljale cone samoiniciativne družbene angažiranosti. V
Zagrebu se je vzpostavila platforma MaMa, v Beogradu Rex in v Ljubljani Metelkova mesto.
Obdobje tranzicije je prineslo nove modele sobivanja umetnosti in aktivizma v obliki tako
imenovanega kulturnega aktivizma, ki se je predvsem nanašal na samoorganizirano
izobraževanje in širjenje progresivne misli. Primer takšne prakse je Delavsko-punkerska
46

ŠUVAKOVIĆ 2010, op. 43, str. 10.
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univerza, vzpostavljena v Ljubljani leta 1997 s ciljem kritičnega preizpraševanja populizma,
razrednih razlik in kulturne degradacije, ki jo je na področju Balkana povzročila humanitarna
katastrofa z začetka devetdesetih let.47 V stanju politične demagogije, ki se na področju
jugovzhodnega območja nekdanje države ohranja od časa tranzicije, smo priča nadzoru
medijev, politično konstruirani klimi radikalnega patriotizma in posledično kulturi odklona.
Večina umetniško-aktivističnih gest in akcij iz novejše zgodovine je del programske sheme
nevladnih organizacij na teme vojne, spomina na žrtve in političnih zlorab. Če se osredotočim
na posamezne samoiniciativne umetniške akcije, je glede na opisano stanje verjetno najbolj
zgovorna performativna akcija Milice Tomić iz leta 2009, ki je po formi identična akciji
mehiškega umetnika Francisa Alÿsa, toda z različnim konceptualnim ozadjem. Gre za
sprehajanje v javnem prostoru z orožjem v roki, kar je Alÿs izvedel leta 2000 v Mehiki kot
socialni eksperiment, pri čemer je bil po nekaj več kot desetih minutah aretiran s pištolo v roki.
Tomićeva je ponavljala akcijo polna dva meseca v Beogradu na območjih zgodovinskih točk
antifašističnih akcij in upora proti okupatorju, ki so zasenčene v javni pisni in spomeniški
zgodovini mesta. V roki je ves čas držala avtomatsko puško in med trajanjem akcije ni bila niti
enkrat ovirana ali prijavljena represivnim organom.48

Slika 14: Milica Tomić, Nekega dne bo namesto noči blisknil rafal iz strojnice, ker svetloba sicer ne bo prišla,
Beograd, 2009, performans
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Lidija KUJUNDŽIĆ, Milica Tomić, umetnica, buntovnica. Moj rat, LK OnlineOffice, 18. 3. 2010, dostopno na
<www.liduss.blogspot.com/2010/03/milica-tomic-umetnica-buntovnica.html> (9. 1. 2020).
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Najbolj radikalen primer množične akcije umetniško obarvanega aktivizma v novejši zgodovini
je zagotovo »pisana revolucija«, ki se je zgodila v Skopju kot reakcija na politično samovoljo
vladajoče strukture. Oblasti so namreč zgodovinsko središče Skopja z izredno drago prenovo
spreobrnile v leglo kiča in ponarejene zgodovine, utelešeno v bleščečih fasadah in cenenih
skulpturah monumentalnih razmer. Lokalni aktivisti in umetniki so se na pojav odzvali s
obstreljevanjem fasad z velikimi baloni, polni barve, ki so jih izstreljevali s pomočjo
improviziranih naprav, narejenih po vzoru na zgodovinske katapulte ali frače. Protesti so
potekali leta 2016 in so kljub visoki stopnji angažiranosti spodleteli oziroma niso dosegli
želenih sprememb, so pa uprizorili praktičen način, kako lahko civilna družbe izrabi umetniške
strategije, da bi dosegla politične cilje.49

Slika 15: Pisana revolucija, Skopje, 2016, protestna akcija v javnem prostoru

Razvojne stopnje artivističnih praks v Sloveniji
O artivizmu – s konkretno uporabo prav te besede – je na področju Slovenije pisal teoretik Aldo
Milohnić. Slednji je opredelil termin artivizem kot gestualni performans ali kot intervencijo v
prostoru, ki je nabita s specifično simboliko. Dodaja, da gre za vzpostavljanje socialnih
koreografij v javnem prostoru, ki jih je zaradi aktivistične teže problematično neposredno
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Jovanka POPOVA, Where (not) to go?: The aesthetic of protest as colorful, v: Reclaim, recode, reinvent – Urban
art and activism in Eastern Europe (ur. Igor Ponosov et al.), Berlin, 2017 str. 64–68.
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klasificirati kot umetniške akcije, lahko pa jih izrecno povezujemo z umetnostnim svetom.
Milohnić artiviste pogojno opiše kot »politike amaterje«, s čimer meri na njihovo sposobnost
oživljanja navidezno naivnih, provokativnih vprašanj, ki so zamolčana oziroma ignorirana
znotraj parlamentarnih prostorov profesionalnih politikov.50 V praksi pa se posamezniki ali
skupine, ki svojo družbenopolitično aktivnost izražajo skozi umetniške procese, pogosto
gibljejo med relativno avtonomnostjo umetniškega diskurza na eni in pravno ter kulturno
definiranimi družbenimi okviri na drugi strani.51
Trčenje teh dveh pozicij na institucionalni ravni lahko opišem na primeru dela Manekeni, ki ga
je leta 1997 v sklopu drugega Trienala sodobne umetnosti U3 izvedla Marija Mojca Pungerčar.
Umetnica je kljub zavrnjeni vlogi za izvedbo s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine uresničila projekt z dovoljenjem vodstva Moderne galerije. Kljub temu, da je bil
projekt del nacionalnega trienala umetnosti, se je morala umetnica zagovarjati pred pristojnimi
organi oblasti.52 Ta intervencija je svojevrstno napovedala prevlado sodobnih umetniških praks,
ki ne funkcionirajo znotraj ustaljenih kanonov in na podlagi konceptov vključujejo uporabo
javnih prostorov ali poseganje v neumetniške dejavnosti.

Slika 16: Marija Mojca Pungerčar, Oblečeni spomenik Kidriču iz serije Manekeni, Ljubljana, 1997, intervencija
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51

Aldo MILOHNIĆ, Artivizem, Maska časopis, XX/1-2, 2005, str. 3-14.

Ana VILENICA, Life has no alternative: Connecting art to activism, v: Reality Check (ur. Madeline Park, Vladan
Jeremić in Rena Rädle), Malmö, 2010, str. 99–101.
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Petja GRAFENAUER, Marija Mojca Pungerčar: Oblečeni spomeniki, nekulturna dediščina, 3via Art
Association, oktober 2019, dostopno na <www.3via.org/trivia/?p=2305> (14. 1. 2020).
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Zdi se, da so začetna leta trenutnega stoletja usmerila pozornost na temo javnega prostora tako
pri mestnih oblasteh in korporacijah, ki si prizadevajo za njegovo komercialno uporabo, kot
tudi pri urbanistih, umetnikih in aktivistih. Priča smo številnim projektom, ki so bili narejeni
ali uprizorjeni znotraj javne sfere v formi sodobnih umetniških praks. Sašo Sedlaček je recimo
ustvaril robota, ki prosi za denar v nakupovalnem središču. Tanja Lažetić in Dejan Habicht sta
intimne prostore razstavljala na oglaševalnih panojih.53 Leta 2008 pa smo v času prenove
Moderne galerije bili priča projektu Muzej na cesti, znotraj katerega se je v enem mesecu
zvrstila množica umetniških intervencij, ki so posegale v urbano pokrajino in obujale njene
simbolne ali zgodovinske pomene. Projekt je vključeval več kot 30 posameznih del, med
katerimi so nekatera delovala izključno v tem kontekstu. Zdenka Badovinac je v spremnem
katalogu, ki je ponudil vpogled v vsa izpeljana dela, pod vprašaj postavila status muzejev v
odnosu do odprtih urbanih prostorov, ki so se v kontekstu danih praks izkazali za neprimerljivo
bolj žive in vključujoče.54
Če se ozremo na vzgibe iz novejše zgodovine, ki so se dogajali onkraj institucij in ustrezajo
kontekstu artivizma, je bila zagotovo najbolj odmevna akcija zasedba nekdanje tovarne koles
Rog s strani aktivistov in umetnikov. Leta 2006 se je tako ustanovilo središče neodvisne
produkcije in civilnega organiziranja, ki je v fizični obliki prostora združevalo umetnost in
civilni aktivizem.55 Dogodek je vsekakor presegel formo intervencije in ga lahko razumemo
kot vzpostavitev zakonsko neregulirane platforme, sodobne anti-institucije, ki kljubuje tokom
kapitalizma. Politična moč koncepta se je izkazala leta 2016, ko se je skupnost z množično
podporo študentov in meščanov ubranila pred poskusom prevzema zasedenih prostorov, za
katere si mestna občina prizadeva, da jih bo prenovila in območje revitalizirala. Uporu je sledilo
obdobje medijske komunikacije z Mestno občino Ljubljana, pri čemer so se uporabniki tovarne
posluževali različnih umetniških strategij v funkciji političnih gest.
Toda na splošno posamezne intervencije, ki bi jih lahko označili za čisto formo artivizma v
smislu, da nastajajo kot reakcija na aktualno realnost in se izražajo skozi gverilski vdor v javni
prostor, niso pogost pojav v slovenskem umetnostnem prostoru. Pri tem se osredotočam na
sprecifične pogoje produkcije in jezik vizualnega komuniciranja, ki je značilen za artivizem.
Kot primer tovrstne prakse bi izpostavil inštalacijo Maske, ki jo je leta 2011 v Šoštanju postavil
Marko Kumer Murč s podporo društva Smehomat. Šlo je za gverilsko, nočno izvedbo
53

Sandra BELŠAK, Umetnost v javnem prostoru, Pojmovnik slovenske umetnosti, dostopno na
<www.pojmovnik.si/koncept/umetnost_v_javnem_prostoru> (14. 1. 2020).
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prostorske inštalacije, ki je vključevala mrežo, razpeto med stebri ulične razsvetljave, in maske
za zaščito dihal, postavljene kot da bi lebdele v zraku nad šoštanjskim Trgom svobode.
Intervencija je pomenila tihi protest proti izgradnji spornega šestega bloka šoštanjske
termoelektrarne in je bila kot takšna odstranjena v jutranjih urah ob negativnih reakcijah
nadležnih organov.56

Slika 17: Marko Kumer Murč, Maske, Šoštanj, 2011, gverilska inštalacija v javnem prostoru

Teme, kot so ekologija in na splošno odnos človeka do narave, so pogost motiv artivističnih
intervencij, ki smo jih videli pri nas. Vzporedno s Kumrom je jeseni leta 2011 v Ljubljani
deloval Miha Artnak, ki je v središču Ljubljane »okrasil« drevesa, tako da je pritrdil za veje
dreves številne plastične vrečke, ki so opozarjale na problem onesnaženja.57 Nekaj let pozneje,
in sicer leta 2017, je v slovenski javnosti odmevala peformativna akcija Betine Habjanič, ko je
umetnica v znak osebnega protesta proti ravnanju z živalmi vlekla stokilsko prašičje truplo po
Ljubljani. Akcijo je spremljalo zgražanje mimoidočih, dokler je ni prekinila policija.58
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Vanja PIRC, Ujetniki v komori, Mladina, dostopno na <www.mladina.si/106721/ujetniki-v-komori>
(15. 1. 2020).
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Slika 18: Betina Habjanič, 100 kg, Ljubljana, 2017, akcija v javnem prostoru

Zgoraj opisane in številne druge podobne akcije so potrdilo, da je umetnost v javnem prostoru
zavzela pomembno pozicijo na zemljevidu praks sodobne umetnosti pri nas. Tudi sam s svojo
umetniško prakso prispevam k raziskovanju možnosti uporabe javnega prostora, toda za razliko
od večine omenjenih primerov, ki v javnem prostoru odpirajo različne teme, se pogosto
ukvarjam ravno s politiko in zakonitostmi urbanega prostora. Torej, zanima me vitalna snov
javnega prostora, kar je pravzaprav sam prostor, njegova percepcija in vsakdanja uporaba.

Urbani prostor kot predmet umetniškega delovanja
Urbani prostor ima svoje zakonitosti, ki se spontano spreminjajo in niso nikoli dokončno
regulirane. Vsak večji globalni impulz prinaša spremembe v naš vsakdan, kar se neizogibno
zrcali v javnih prostorih. Tako je denimo tehnološki napredek omogočil integracijo svetlečih
reklamnih ekranov in nadzornih kamer v javne prostore. Problem onesnaževanja je vplival na
vzpostavitev novih in širjenje obstoječih con za pešce ter regulacijo motorizacije v mestnih
središčih. Razvoj urbanistične panoge zahteva rekonstruiranje prostora in njegovo prilagajanje
sodobnim potrebam. Kot vidimo, je urbani prostor dinamična, konstantno spreminjajoča se
entiteta, znotraj katere trčijo različni diskurzi in realnosti, ki jih lahko razbiramo na vizualni ali
simbolni ravni. Vizualno pokrajino javnega prostora najprej določajo standardizirani elementi,
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kot so znaki prometne signalizacije, urbano pohištvo, postaje mestnega prometa in podobno.
Nepogrešen del urbane pokrajine so tudi urbane rastline, površine za oglaševanje ali začasni
objekti in postavitve za signalizacijo gradbišč. Skratka, če prostor vizualno fragmentiramo,
lahko razumemo dinamiko nastajanja in spreminjanja družbeno sprejete urbane koreografije.
Umetniki, ki urbani prostor obravnavajo kot specifičen fenomen, se v praksi ukvarjajo s
premišljevanjem in manipulacijo naštetih elementov s ciljem vzpostavljanja novih relacij med
prostorom in njegovimi uporabniki.
Znotraj lastne prakse sem se z idejo kulturno definirane forme javnega prostora kot seštevka
njegovih sestavnih elementov ukvarjal pri gverilski intervenciji Krožišče – park. Kraj
intervencije je bilo site-specific ljubljansko krožišče večjih dimenzij, ki me je zaradi
rastlinskega aranžmaja spomnilo na parkovsko ureditev. Ob opazovanju sem ozavestil, da so
dotične rastline po pravnih predpisih nedosegljive, saj je prečkanje ceste in ustavljanje z
avtomobilom znotraj krožišč zakonsko prepovedano. Intervencija se je nanašala na dopolnitev
parkovskega aranžmaja s klopmi in koši za smeti, ki so se nahajali v neposredni bližini krožišča.
Z elementi urbanega pohištva sem vzpostavil situacijo, v kateri krožišče simbolno prevzema
funkcijo parka, ki pa morebitnega uporabnika spravlja v pozicijo kršitelja zakona.

Slika 19: Danilo Milovanović, Krožišče – park, Ljubljana, 2017, gverilska intervencija v javni prostor

O funkciji in kontekstu posameznega elementa urbane pokrajine je ob koncu prejšnjega stoletja
razmišljal tudi nizozemski umetnik Harmen de Hoop. Pri svojih intervencijah je izhajal iz
opazovanja preprostih likovnih form, ki so imele specifične pomene v razmerju do kulturno
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vzpostavljenega konteksta. Tako je na primer povezal podobno uporabo geometrijske risbe pri
prometni signalizaciji kot pri označevanju športnih igrišč. Izhajajoč iz te logike, je ustvaril
serijo del, v katerih je izrisoval formo košarkarskih igrišč na parkiriščih, parkovskih
sprehajališčih in podobnih urbanih površinah. De Hoop je pri tem ohranjal resnična razmerja
igrišč in jih skozi site-specific pristop prilagajal oblikam in velikosti praznih površin. Na ta
način je vnašal igrivo dinamiko v prostor, saj je prepoznavna linijska shema v danem kontekstu
neuporabna oziroma dislocirana. Zanimiva reakcija na de Hoopovo intervencijo se je zgodila
leta 1992 v Amsterdamu, ko je po umetnikovem posegu občina naročila dopolnitev intervencije
s postavitvijo koša. Paradoks je nastal, ko je koš zavoljo večje funkcionalnosti pristal na napačni
poziciji na igrišču, kar je precej zgovorna ilustracija razlik med umetniško svobodo in
urbanistično logiko prostora.59 Vsekakor je prostor na ta način dobil dodatno dimenzijo
dislociranosti, kajti po novem je bila igra mogoča, toda na nefunkcionalno pozicionirani
podlagi.

Slika 20: Harmen de Hoop, Košarkarsko igrišče #6, Amsterdam, 1992, intervencija v javni prostor

Z dislociranjem se je ukvarjal nemški umetnik Christian Hasucha, ki je dobesedno posegal v
javni prostor. Leta 2000 je fizično zamenjal poziciji dveh enako velikih površin urbanega
prostora v mestu Pulheim, tako da je avtentični material in objekte, ki so se nahajali na izbranem
prostoru, prestavil iz enega dela mesta na drugo in obratno.60 V primeru iz leta 2004 je površino
urbanega prostora mesta Münster v obliki kvadrata velikosti 100 m" obrnil za 180°. Ker je
prostor intervencije vseboval ulično svetilko, leseni objekt ter klop, se je z akcijo ustvarila

59

Harmen de HOOP, Parking lot grows basketball hoop, cca actions, dostopno na
<www.cca.qc.ca/actions/actions/parking-lot-grows-basketball-hoop> (18. 1. 2020).
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Christian HASUCHA, Pulheim Castling, Hasucha.de, dostopno na
<www.hasucha.de/en/intervention_34/dokumentation.html> (18. 1. 2020).
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zrcalna razporeditev elementov znotraj površine. Umetniku je tako na igriv način uspelo
vzpostaviti nove dinamike v prostoru, saj prestavljena površina kljub ohranjenosti forme
avtentičnega urbanega prostora odstopa od okolice in zbuja pozornost.61

Slika 21: Christian Hasucha, Pulheimska rokada, Pulheim, 2000, intervencija v javni prostor

Podoben pristop zasledimo tudi pri ameriškemu umetniku Bradu Downeyu, ki skozi spontane
intervencije postavlja izbrane elemente urbanega okolja v nove relacije do prostora in njegovih
uporabnikov. Downeyeve intervencije so večinoma gverilski posegi, ki so zaradi svoje
spontanosti in preprostosti pogosto spregledani ter se kot takšni, v primeru da gre za obstojna
dela, sčasoma integrirajo v okolico kot svojevrstna napaka. Downeyeva dela lahko opišem kot
ready-made v urbanem kontekstu, saj umetnik pogosto izpostavlja estetsko ali materialno plast
objektov in jim odvzema njihovo funkcionalno naravo.

Slika 22: Brad Downey, Premik klopi, Stockholm, 2007, gverilska intervencija v javni prostor
61

HASUCHA, op. 1.
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Z nekoliko obratno logiko se srečujemo pri intervencijah češkega umetnika, ki ustvarja pod
psevdonimom Epos 257. Če Downey objekte postavlja v relacije, ki nasprotujejo njihovi
funkciji, se Epos 257 poigrava ravno z namembnostjo, ki je družbeno pogojena. V svoji praksi
se pogosto ukvarja tako rekoč s hekanjem javnega prostora. Izraz se nanaša na prevzemanje
konvencionalnega vizualnega jezika in vzorcev obnašanja uradnih uslužbencev s ciljem
neopaznega vzpostavljanja nestandardnih relacij med prostorom in uporabnikom. V znameniti
gverilski intervenciji iz leta 2010 je umetnik zagradil 50 m" javnega prostora. Z uporabo
delavskih uniform in oranžnih odsevnih jopičev je s skupino pomočnikov nemoteno zvrtal
načrtovano število lukenj v kamnita tla in vanje namestil gradbiščno ograjo, ki prav tako na
noben način ni odstopala od standardnih ograj. Intervencija, ki po principu omejevanja oziroma
zamejevanja prostora spominja na delo Richarda Serraja, je v češki prestolnici obstala 54 dni,
preden so jo komunalni uslužbenci odstranili.62 Toda za razliko od Serre, ki je želel vplivati na
izkušnjo prostora za mimoidoče, se je Epos 257 spraševal o poziciji posameznika znotraj
družbenih standarov in reguliranega ravnanja z javnim prostorom.

Slika 23: Epos 257, 50 kvadratnih metrov javnega prostora, Praga, 2010, gverilska intervencija v javni prostor
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Jordan SEILER, Epos 257 crew: unauthorized appropriation of public space, Public Ad Campaign, dostopno na
<www.daily.publicadcampaign.com/2010/12/epos-257-crew-unauthorized.html> (19. 1. 2020).
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Intervencija češkega umetnika je bila, čeprav na subtilen način, vsekakor politična poteza, ki je
komentirala določeno realnost. Opisane strategije operiranja z urbanim prostorom kot z
medijem in prizoriščem delovanja so praktični primeri skupnega jezika vizualnega izražanja.
Umetniki s transformiranjem družbeno sprejetih simbolov vzpostavljajo bolj ali manj zgovorne
situacije in prizore ter tako podajajo ideje in misli. Ko se uporaba tovrstnega jezika aplicira na
družbeno angažirane koncepte, ki zadevajo politiko urbanega prostora in njegove uporabe, se
srečamo s sodobno obliko urbane angažirane umetnost. Pri tem se sodobno nanaša predvsem
na razvite strategije reagiranja in spopadanja z negativnimi dinamikami, ki prevzemajo urbane
prostore.

Artivizem v kontekstu urbanizma
Sodobna mesta funkcionirajo po principu ekonomskih mašinerij in so temelji kapitalističnega
sistema, zasnovanega na nenehnemu pretoku blaga. Logika, po kateri je vse, kar lahko
ovrednotimo, razumljeno kot tržno blago, se v kontekstu mesta primarno nanaša na ravnanje s
prostorom. Privatizacija javnega prostora pogosto predhodi gentrifikaciji s ciljem
komercializacije in posledično višanja tržne vrednosti prostora. Tovrstni premiki vodijo v
poglabljanje razrednih razlik in odnose, ki temeljijo na razmerju moči, kar je osnovni sprožilec
civilnih uporov tako na lokalni kot na globalni ravni.63
Umetniki, ki v svoji praksi sledijo dinamikam javnega prostora, se na negativne trende odzivajo
s politično usmerjenimi, vizualno zgovornimi gestami. Njihove prakse se navezujejo na zgoraj
opisane primere obravnave prostora, vendar je v tem primeru likovni jezik podrejen
aktivističnemu konceptu. Artivisti v kontekstu urbanizma ne razmišljajo o prostoru kot
fenomenu, ampak komentirajo trenutno stanje oziroma se odzivajo nanj. Zgovorne primere
tovrstnih akcij zasledimo v praksi češkega umetnika Vladimirja Turnerja.
Leta 2014 je Turner interveniral na parcelo travnate površine, v zvezi s katero je dlje časa trajala
razprava, ker je bilo na dani lokaciji predvideno grajenje poslovne stavbe. Umetnik je želel
aktivirati lokalno skupnost z neke vrste provokacijo, da bi dvignil ozaveščenost o pomembnosti
ohranjanja neiztrženih delov javnega prostora. Tako je Turner zgradil inštalacijo iz lesenih
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Stephan SCHMIDT, Jeremy NÉMETH, Space, place and the city: Emerging research on public space design and
planning, Journal of urban design, XV, 2010, str. 453–457.
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stebričkov, označenih s fluorescenčnimi barvami in povezanih z opozorilnim prometnim
trakom. Umetnik je želel vizualno ponarediti začetno fazo gradbenih del, kar mu je tudi uspelo,
saj so lokalni prebivalci inštalacijo po nekaj tednih odstranili, ker so nasprotovali morebitni
gradnji.64

Slika 24: Vladimir Turner, Parcela, Praga, 2010, gverilska intervencija v javni prostor

Pri angažiranih intervencijah znotraj polja urbanizma je funkcionalna vrednost pogosto pred
sporočilno. To se najprej nanaša na reagiranje na pomanjkljivosti urbanističnih rešitev, ki izhaja
iz negativnih izkušenj s prostori, katerih namembnost ne ustreza praktični uporabnosti.
Povedano lahko ponazorim na primeru lastne intervencije, ki sem jo izvedel leta 2019 v
Ljubljani.
Kot aktiven udeleženec kolesarskega prometa sem zaznal specifične lokacije, ki so bile zaradi
umeščenosti v arhitekturni kompleks nepregledne in posledično nevarne za kolesarje, ki se
gibljejo po njih. Na lokacijah sem samoiniciativno postavil prometna ogledala, ki so omogočila
večjo preglednost prostora in na ta način nevtralizirala težavo. Mestna občina se je na
intervencijo odzvala z odstranitvijo ogledal in postavitvijo novih z razlago, da prvotna
64

Vladimir TURNER, Parcel, My street films, dostopno na <www.mystreetfilms.cz/en/node/373> (22. 1. 2020).
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postavitev ni ustrezala predpisanim standardom. Ne glede na končni razvoj je intervencija
privedla do trajnostne rešitve problema, ki ga mestni oddelek za ureditev prometa predhodno
ni opazil oziroma uredil.65

Slika 25: Danilo Milovanović, Ogledalo družbe, Ljubljana, 2019, gverilska intervencija v javni prostor

S podobno problematiko se je ukvarjala tudi ruska artivistična skupina Partizaning, ki se je
aktivno odzivala na neurejenost kolesarskih stez v ruskem glavnem mestu. Skupina je ukrepala
na predelih, kjer ni obstajala signalizacija za kolesarsko stezo kljub konstantni koncentraciji
kolesarjev, ki so posledično kolesarili ob robu ceste hitrega prometa. Partizaning so na kritičnih
lokacijah izrisali robnike kolesarskih stez in postavili ponarejene prometne znake, ki so
opozarjali na prednost kolesarjev pred motornimi vozili.66
V istem časovnem obdobju so moskovske mestne oblasti naslavljale težavo pomanjkanja
parkirnih prostorov znotraj mestnega središča. Skupina se je na informacijo odzvala s humorno
intervencijo umeščanja dimenzionalno proporcionalnih risb prakirnih mest v specifične dele
urbanega prostora, na katerih ni bilo mogoče parkirati. Tako so se vzorci parkirnih mest znašli
65

Neža MREVLJE, Umetnik ob Argentinskem parku zarisal parkirišče, Dnevnik, dostopno na
<www.dnevnik.si/1042915911> (22. 1. 2020).
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Florent PETIT, An artist's intervention for a more sustainable city, Culture 360, dostopno na
<www.culture360.asef.org/magazine/artists-intervention-more-sustainable-city-interview-partizaning>
(24. 1. 2020).
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na stopnišču, začenjali horizontalno na ulici, končevali pa vertikalno na primer na stavbnem
pročelju.

Slika 26: Partizaning, Parkirišče, Moskva, 2013, gverilska intervencija v javni prostor

Opisana intrvencija se vizualno in vsebinsko navezuje na osrednji projekt praktičnega dela moje
magistrske naloge, ki se prav tako osredotoča na tematiko mestnih parkirišč v lokalnem
kontekstu.

Projekt TOP
Polje mojega interesa so bili primarno tako imenovani »začasni prostori« v urbanem okolju, ki
so postali ob velikanskih projektih in procesih urbane transformacije sestavni del sodobnih
mest. Neoliberalni model urbane politike, ki je sledil kot rezultat tranzicije v postsocialističnih
mestih in se kaže v obliki nove logike razvoja, v zadnjem desetletju doživlja svoj vrhunec na
primeru mesta Ljubljana. Pod tem modelom smatram procese privatizacije javnega prostora in
deregulacije socialnih vrednot, kar odločno vpliva na podrejanje prostora logiki dobička. Na ta
način prihaja do prevlade zasebnega sektorja, ki prostor obravnava kot ekonomsko priložnost
in posledično tezo javnega prostora nadomešča s prostorom javnega interesa, ki temelji na
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profitno usmerjenih uslugah.67 Opisane dinamike v praksi najlažje zasledimo na primerih
velikanskih gradbenih projektov, ki jim predhodi privatizacija prostora od zasebnega
investitorja pod pretvezo revitalizacije območja v javnem interesu. Začasni prostori pretežno
nastajajo na teritoriju načrtovane gradnje kot vmesna stopnja transformacije prostora. Začasno
se pri tem nanaša na dejavnost, ki se na prostoru opravlja v vmesnem, večinoma časovno
nedefiniranem obdobju.
Na primeru mesta Ljubljana so takšni prostori najpogosteje v funkciji začasnih parkirišč, kar
neposredno nasprotuje občinskim strategijam zmanjševanja parkirnih prostorov s ciljem
regulacije prometa znotraj starega mestnega jedra. Lokalna administracija namreč dovoljuje
vzpostavitev zasebnega parkirišča kot registrirane dejavnosti, pri čemer infrastrukturni
standardi niso jasno definirani.68 Tako je večina začasnih zasebnih parkirišč vzpostavljena z
minimalnimi infrastrukturnimi investicijami, kar prav tako nasprotuje ambicijam revitalizacije
in estetizacije mestnega jedra, za katere se zavzema mestna občina. Sčasoma so poslovni model
začeli posnemati tudi lastniki hiš s prostornimi dvorišči v bližini javnih ustanov z mankom
parkirnih prostorov, kar je ta fenomen z degradiranih površin razširil še na zasebna dvorišča.
Opisani konflikti med teorijo in prakso javnega in zasebnega sektorja so bili izhodiščna točka
mojega ukvarjanja s temo začasnega parkirišča kot politično in prostorsko specifičnega
elementa ljubljanske urbane pokrajine.

Gverilske strategije ustvarjanja na primeru projekta TOP
Projekta sem se v začetni fazi lotil po principu raziskovalnega novinarstva. Po lociranju in
ugotavljanju statusa pozameznih primerov sem parkirišča najprej dokumentiral. Pri tem sem se
osredotočal tako na vizualno plat, ki je vključevala dokumentiranje avtentičnih ambientov in
podrobnosti posameznih prostorov, kot tudi na vsebinsko plat, pri čemer sem dokumentiral
potek obratovanja parkirišč. Med dokumentiranjem sem stopal v interakcijo z zaposlenimi
uslužbenci, ki so zaradi internih pravil podjetij in negativnega medijskega odziva na razmah
trenda »urbanih kraterjev«69 gojili zadržan odnos do podajanja kakršnih koli informacij o

67

Miloš JADŽIĆ, Prostor, urbanizam, politika u postsocijalističkom gradu, v: Izgubljeno u tranziciji (ur. Ana
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68
Janez PETKOVŠEK, MOL ukinja svoja parkirišča, dopušča pa zasebna, Delo, dostopno na
<www.delo.si/novice/ljubljana/mol-ukinja-svoja-parkirisca-dopusca-pa-zasebna.html> (26. 1. 2020).
69
Aleksander VUJOVIĆ, Urbani kraterji, Outsider, dostopno na <www.outsider.si/urbani-kraterji> (27. 1. 2020).

48
Danilo Milovanović, Artivizem – angažirana urbana umetnost v javnem prostoru
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za slikarstvo, Ljubljana, 2019

poteku dela, plačilu in podobnem. Z nekaterimi posamezniki mi je vendarle uspelo vzpostaviti
komunikacijo in jih intervjuvati v mejah njihove volje in odkritosti. Najbolj radikalen primer
izrabe delavcev za večji profit sem zasledil pri mladeniču, ki je v povprečju osem ur na dan
zasedal javni prostor z nalogo privabljanja večjega števila vozil na parkirišče svojega
nadrejenega. Oblečen v fluorescenčni jopič z modro črko P na sprednji in hrbtni strani je stal
na najbližjem križišču in s stegnjeno roko usmerjal vozila proti zasebnemu parkirišču, ki ga je
lastnik vzpostavil na dvorišču pred lastno hišo. Čeprav je mladenič video intervju začel v maniri
promoviranja parkirišča, za katero dela, je v nadaljevanju odkrito razložil težave, s katerimi se
redno srečuje med opravljanjem svojega dela na ulici, pri čemer je bil za ceno ohranjanja službe
pripravljen upoštevati vsa navodila nadrejenih. Eno izmed navodil je bilo tudi označevanje
teritorija z znaki in napisi, ki so usmerjali k dotičnemu parkirišču, kljub temu, da je osebno
opravljal enako funkcijo.
Tovrstna politika agresivne samopromocije me je spodbudila k naslednjemu koraku projekta,
ki je vključeval odstranjevanje omenjenih znakov in banerjev iz prostora javne sfere. Čeprav
početje deluje nezakonito, me je pri odstranjevanju vodila ideja, da pravzaprav pristopam na
enak način, kot so bile reklame na začetku tudi postavljene, torej zakonsko neregulirano in na
lastno odgovornost. Vsekakor je šlo za gesto upora, pri čemer sem banerje ohranil zaradi
njihove vizualne prepoznavnosti in napisane vsebine, ki je predstavljala avtentičen material
predmeta mojega interesa.

Slika 27: Danilo Milovanović, Primer nereguliranega oglaševanja, Ljubljana, 2018, fotografija
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Osrednji del projekta TOP je bil osebni odziv na aktualno stanje, utemeljen na informacijah in
ugotovitvah o fenomenu začasnih in stalnih zasebnih parkirišč. Šlo je za vzpostavitev lastnega
simboličnega parkirišča, ki sem ga ustvaril na vozilom nedostopni lokaciji v urbanem prostoru.
Na ta način sem primarno funkcijo uporabnosti želel zamenjati s funkcijo refleksije stanja v
obliki izčiščene likovne forme parkirišča. Ker sem sledil trendu minimalne infrastrukturne
investicije, sem se pri izvedbi omejil na dva osnovna elementa začasnih parkirišč – parkirna
polja in blagajno. Intervencija je bila gverilske narave, kar je zahtevalo premišljen pristop.
Najprej sem določil ustrezno lokacijo, izmeril velikost prostora in premislil formacijo parkirnih
prostorov znotraj formata celotne površine. Za namen intervencije sem vnaprej v ateljeju
zgradil simbolično prenosno blagajno.
Izdelave blagajne sem se lotil na igriv način, tako da sem na stranice lesene konstrukcije napel
velikoformatne kolaže, narejene iz avtentičnih odstranjenih parkirnih reklam. Tako sem na nek
način poenotil posamezna parkirišča v formi blagajne kot simbola profitne dejavnosti.

Slika 28: Danilo Milovanović, Skica in končna forma blagajne TOP, Ljubljana, 2018, objekt
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Osrednja intervencija projekta je bila izvedena na strehi podzemne garaže na Puharjevi ulici v
Ljubljani. Ker gre za podzemno garažo, je streha pravzaprav platforma, ki je od okolice višja
za nekaj manj kot en meter. Površina platforme je tako vidna in dosegljiva iz pozicije
mimoidočih, hkrati pa je nedostopna vozilom. Izvedbe sem se lotil po principu strategije
posnemanja družbenih norm in delovanja znotraj okolice brez privabljanja negativne
pozornosti.
Izvedba akcije je na nek način delovala kot performans, saj so trije pomočniki pri izvedbi
dokumentirali dogajanje, medtem ko smo ostali trije bili fokusirani na dogajanje na platformi.
Po zaključku akcije smo ob robu izrisane geometrijske mreže parkirnih mest postavili zgoraj
opisano blagajno.
Dejstvo, da je bilo parkirišče narisano na navedeni lokaciji, je konceptualno ustrezalo naslovu
projekta, saj top v angleščini lahko pomeni streha, v pogovorni slovenščini pa pogosto
nadomešča izraze kot so »najboljše« ali »dominantno«, iz česar sem pri naslovu primarno
izhajal.

Slika 28: Danilo Milovanović, Skica in končana forma parkirišča TOP, Ljubljana, 2018, intervencija v javni
prostor

Projekt sem nadaljeval v smeri oglaševanja, ki je sledilo simbolični ustanovitvi podjetja v obliki
parkirišča TOP. Pri tem sem želel ohraniti avtentičen likovni jezik, ki je temeljil na načelu
»naredi sam« s poudarkom na čim manjšem odstopanju od uveljavljenih standardov. Zadevi
sem pristopil podobno kot pri banerjih, ki sem jih odstranil in nato vrnil v javni prostor. Pri tem
koraku je šlo za oglaševalske plakate. Njihovo odstranjevanje je bilo bolj javno opazno, zaradi
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česar je gesta pražnjenja vsebine svetlečih reklamnih panojev lahko razumljena tudi kot akcija
neposrednega upora proti reklamni industriji. Odstranjene plakate sem pobarval na belo in nato
nanje s pomočjo šablone nanesel modre logotipe parkirišča TOP. Logo je bil sestavljen iz besed
top, par in king, pri čemer sem besedi top in king izpostavil in prizor dodatno popestril z
imperialističnim simbolom krone. Akcija nameščanja plakatov nazaj v oglasne panoje je sledila
naslednje jutro po akciji izrisovanja parkirišča. Aktualne plakate sem s pomočjo dveh
pomagalcev zamenjal s ponarejenimi, ki so se znotraj panojev obdržali samo en dan.
Oglaševalna agencija je namreč po ugotovitvi, da so se znotraj panojev znašle neplačane
reklame, poslala uslužbence na teren, da odstranijo vsiljivce. Postavljenih je bilo 21 plakatov
na področju centralne cone mesta.

Slika 29: Danilo Milovanović, Oglaševanje parkirišča TOP, Ljubljana, 2018, intervencija v javni prostor

Po uspešno izpeljanih akcijah sem se osredotočil na spremljanje situacije in dokumentiranje
morebitnih reakcij na nenavadno parkirišče. Blagajna ob robu strehe je pritegovala pozornost
mimoidočih, ki so iz radovednosti stopali na platformo in s čudenjem opazovali inštalacijo.
Predstavniki lokalne skupnosti niso razumeli kritičnega namena intervencije, kajti iz pozicije
opazovalca je delovalo, da jih ideja parkirišča na strehi razburja, čeprav niso destruktivno
posegali v inštalacijo. Po dveh tednih se je na strehi pojavilo pisno opozorilo o prepovedi
zadrževanja na platformi, kar je bila v bistvu zahteva po odstranitvi objekta. Naslednji dan sem
blagajno odstranil z lokacije, risba parkirišča pa je zaradi uporabe obstojne barve ostala vidna.

52
Danilo Milovanović, Artivizem – angažirana urbana umetnost v javnem prostoru
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za slikarstvo, Ljubljana, 2019

Razstava kot medij sporočila
Glede na kompleksnost projekta v smislu časnovne, prostorske ter medijske razpršenosti in
večplastnosti sem se odločil za podrobno dokumentiranje vseh korakov, kolikor je to situacija
omogočala. Projekt, ki se je postopoma razvijal in nadgrajeval, lahko razdelim na dva sklopa.
Prvi je referenčni del, ki ga sestavljajo ready-made medijski članki, nabrani med raziskovanjem
fenomena, ter posnetki parkirišč in intervjuji, ki so rezultat osebnega angažmaja, pri čemer sem
zavzemal nevtralno pozicijo raziskovalca. Drugi del so intervencije, ki so kreativne reakcije na
dejstva, podkrepljena z referenčnim delom, in gre vsekakor za subjektivne rešitve.
Če projekt TOP analiziram skozi perspektivo predhodno opisanih ustvarjalnih artivističnih
strategij v kontekstu urbanizma, je jasno, da je projekt v celoti kombinacija tovrstnih praks.
Toda za razliko od posameznih intervencij, ki velikokrat ostanejo na ravni geste, sem se v tem
primeru odločil za podreditev akcij skupnemu konceptu. To je predvsem vidno na primeru
zamenjave plakatov, ko sem ob odstranjevanju obstoječe vsebine s ciljem upora, akcijo
nadgradil z umestitvijo lastne vsebine, ustrezne konceptu celotnega projekta. Razdelanost
koncepta je jasna tudi na primeru banerjev, ki so iz medija oglaševanja postali medij ustvarjanja.
Konceptualni pristop je tako združil po vzoru sodobnih umetniških praks več dejanj, ki na nek
način sestavljajo eno zgodbo oziroma delo. Zaradi tega razloga se mi je predstavitev projekta v
obliki razstave v galeriji Aksioma zdela smiselna. Galerijska postavitev mi je omogočila
učinkovit način podajanja ideje in naslavljanja obravnavane problematike; omogočila mi je
kombiniranje ready-made materialov, objektov, dokumentarnih video posnetkov ali fotografij
z namenom poudarjanja koncepta. Razstava je na ta način postala medij odziva na mestne
dinamike, kar je bila pogosta praksa pri artivističnih projektih, ki so umetnostni sistem
uporabljali za delovanje znotraj širšega sistema. Ker gre za podajanje informacij, pri čemer
gledalec ni v interakciji z delom, je bil poudarek razstave na ozaveščanju in ne estetiki
razstavnih elementov. Dodatna prednost vključevanja v galerijski sistem je svojevrstna
legitimacija ilegalnih početij pod pretvezo umetniških dejanj, kar umetnika lahko zaščiti pred
strogo zakonodajo, ki aktivistično motiviranega umetnika lahko ustavi pri nadaljnjem
delovanju. Zato menim, da navidezno delovanje znotraj sistema omogoča učinkovitejšo kritiko
in tako imenovano hekanje sistema, kar v utopični viziji pravičnejšega sveta, ki ji sledijo
artivisti, lahko dolgoročno gledano vpliva na občutnejše prilagajanje sistema volji ljudstva in
ne obratno.
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Zaključek
Za razliko od zgodovinskih obdobij, v katerih so bile civilne iniciative in upori ločeni od
umetniških avantgardnih gibanj, sta v kontekstu sodobnega časa umetnost in aktivizem
združljiva mehanizma učinkovitega spreminjanja družbenopolitičnih konstruktov. Artivizem se
je za razliko od večine umetniških disciplin razvil neodvisno od umetnostnega sistema. To se
nanaša predvsem na dejstvo, da artivistu ni porebno imeti umetniške ali kakršne koli specifične
izobrazbe, temveč zadostuje, da je aktiven meščan, ki se na domiseln način odziva na negativne
dinamike vsakdana. Skratka, gre za disciplino, ki združuje umetniške institucije z ulico oziroma
institucionalizirano kulturo s kulturo upora. Vključujoča narava discipline omogoča razpon od
posameznega delovanja do množičnega gibanja, pri čemer ni omejitev v formi izraza. Tako je
artivistična praksa lahko izjava, performans, spletno delovanje ali interveniranje v javni prostor,
cilj pa je vedno spreminjanje obstoječih realnosti. Če se osredotočim na osrednjo temo mojega
zanimanja, in sicer status javnega urbanega prostora znotraj sodobnih vladajočih mehanizmov,
sklepam, da gverilske in velikokrat tudi humorne intervencije poleg posameznih sporočil
puščajo veliko globjo sled v zavesti civilne družbe. Zaradi neomejenosti na ustaljene družbene
konstrukte in zaradi namenskega seganja onkraj reguliranih predpisov so artivistične strategije
praktični načini odpiranja diskurzov o pomenu ter preizpraševanju pravil in zakonskih okvirov.
Pomembno vlogo artivizma v kontekstu sodobnih družbenokulturnih dinamik v svoji praksi
aktivno zagovarja tudi eden vodilnih teoretikov našega časa Peter Weibel, ki v strnjeni obliki
poudari: »Performativne artivistične intervencije v kombinaciji s spletno distribucijo množičnih
medijev so pokazale, kako lahko državljani odigrajo občutno vlogo pri premagovanju kriznih
situacij: prakse umetniških performansov z aktivno udeležbo občinstva, ki so v umetnosti
prisotne od šestdesetih let prejšnjega stoletja, danes aktivno sovpadajo z gorečimi političnimi
vprašanji.«70
Kot vemo, je sodobna umetnost zamenjala zgodovinske kanone z aktivno udeležbo v krojenju
prihodnosti in ne reflektira le sedanjosti ali preteklosti. Toda kljub temu ne moremo spregledati
dejstva, da večina sodobnih umetniških praks ohranja zgodovinsko ekskluzivnost in posledično
odtujenost od vsakdana, ter je kot takšna aktualna zgolj znotraj umetniškega establišmenta. Na
tem mestu aritivistična logika delovanja, ki je osvobojena tako estetskih in materialnih okvirov
kot tudi odtujenosti in ekskluzivnosti, nastopa kot strategija hitrega in učinkovitega delovanja
70

WEIBEL 2015, op. 41, str. 58.
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in situ, pri čemer je sporočilo namenjeno ljudstvu. Na ta način artivizem učinkovito doprinaša
k ozaveščanju o skupnih težavah in obujanju kolektivne zavesti. Ravno ta lastnost je nekaj,
zaradi česar postaja dana disciplina vedno pomembnejša in uporabnejša, saj živimo v času
konstantne tranzicije, hitrega pretoka informacij in velikih sprememb, pri čemer smo prisiljeni
v praktično trenutno predelovanje izzivov sodobnih dinamik in hitro vzpostavljanje odzivov
nanje. Kot smo videli na številnih opisanih primerih, gre za prilagodljivo disciplino, ki se lahko
uporabi za najrazličnejše problematike sodobne družbe – od neenakosti med spoloma, zlorabe
osebnih podatkov ali kontole medijev, do vprašanj razvoja mest, urbanizma in statusa javnih
prostorov. S tem nikakor ne zastopam stališča, da je artivizem nadrejena veja sodobne
umetnosti, vendar zagovarjam dejstvo, da čas nepravičnosti in izrazite neenakosti na svetovni
ravni potrebuje mehanizme vzdrževanja ravnovesja med družbeno-moralnimi vrednotami
velike večine in nenasitnimi apetiti vladajoče manjšine. In morda je rešitev ravno v
vključevanju, povezovanju in skupnem delovanju.
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