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POT IZ PODIPLOMSKE
SLEPE ULICE
Ali lahko diplomanti in
diplomantke etnologije in
kulturne antropologije na
zaposlitvenem trgu konkurirajo naravoslovcem?
KATARINA ŽUPEVC

K

o sem se spraševala, kaj
naj napišem za ta članek,
sem nihala od optimističnih hvalnic vede do črnogledih
in fatalističnih opisov razpoloženja v povezavi z iskanjem zaposlitve. Zaradi tragičnosti je namreč skorajda smešno, da se diplomantom pravzaprav slabše piše
kot tistim brez diplome. Vsaj če
pogledamo statistiko brezposelnosti republiškega Zavoda za
zaposlovanje, ki so jo objavili na
spletu. Med letoma 2000 in 2005
je brezposelnost iskalcev zaposlitve s prvo stopnjo izobrazbe
upadla s 43.454 (40,8 odstotka)
leta 2000 na 32.458 (35,4 odstotka) v letu 2005. Kljub siceršnjemu nižanju števila brezposelnih s
106.601 na 91.889 pa je zadeva
precej drugačna pri iskalcih
zaposlitve s sedmo in osmo
stopnjo izobrazbe. Brezposelnost je pri njih v omenjenih
petih letih narasla, in sicer za
dobre tri odstotne točke (z 2,1
odstotka se je povečala na 5,3
odstotka).
Slabo izhodišče za družboslovce
Kot kaže, je stopnja brezposelnosti premo sorazmerna s stopnjo izobrazbe. Precej obetavno.
Za nameček se etnologija in
kulturna antropologija umeščatata v polje družboslovja, kar situacijo še dodatno zaplete. Na splošno lahko rečemo, da s(m)o

Stanje na zaposlitvenem trgu ni tako brezupno, kot je videti. Lansko
leto je bilo razpisanih 16 ponudb za etnologe in 6 za etnologe in kulturne antropologe (Foto: Nina Mavrin)

družboslovci že v izhodiščnem
položaju na slabšem. Če sodimo
po statističnih podatkih, se družboslovni profili umeščajo v sam
vrh brezposelnosti. Samo decembra 2005 je bilo na Zavodu prijavljenih med drugim 30 filozofov, 36
zgodovinarjev, 26 umetnostnih
zgodovinarjev, 29 geografov, 23
sociologov kulture, 32 psihologov,
42 pedagogov, 31 kulturologov, 12
arheologov, 55 komunikologov, 73
sociologov, cela paleta jezikoslovcev (nemcisti, rusisti, slovenisti,

hispanisti, francisti, anglisti,
sinologi, japonologi) in kar 107
socialnih delavcev (za primerjavo: trije matematiki, osem fizikov, dva meteorologa, 12 kemikov, 26 biologov, 21 mikrobiologov in en ekolog). Ob teh
številkah se 17 etnologov in
antropologov niti ne zdi veliko.
Seveda če zanemarimo dejstvo,
da je bilo v celotnem lanskem
letu na Zavodu le 16 ponudb za
zaposlitev etnologa in šest za
etnologa in kulturnega antropo-
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loga. Če ob tem spregledamo, da
na leto diplomira približno 20
etnologov in kulturnih antropologov (v študijskem letu
2003/2004 jih je natančneje
diplomiralo kar 25, za leto
2004/2005 pa podatki še niso
obdelani), se situacija zdi sprejemljiva.
Trd padec v kruto resničnost
Velika ovira pri zaposlovanju je
tudi slaba prepoznavnost etnologije in antropologije v zavesti
potencialnih delodajalcev. Na
zaposlitvenem razgovoru po
zrecitirani razlagi vede, ki jo je v
času študija vsakdo oblikoval
glede na lastne predstave, največkrat sledi pomenljiv molk in
negativen odgovor. Glede na to
in na »povpraševanje« po tovrstnem profilu situacija res ni rožnata.
V takšni krizi sem se po
opravljeni diplomi znašla tudi
sama. Ob začetku študija se vse

zdi mogoče, znanje, ki ga pridobivamo, se kopiči in oplaja vse do
četrtega letnika, ko se zavemo, da
pravzaprav nič ne vemo. Sledi še
diploma in z njo povezano optimistično odlašanje resnega razmišljanja o tem, kaj potem.
Sestop z višav študentskega
življenja v nižine realnosti, ki sledi
zagovoru diplome, je trd in krut.
Visokoleteče ideje o lastni nepogrešljivosti v kontekstu znanosti
postanejo smešno naivne in začne
se podiplomska depresija. Kaj
zdaj? Če niste znanja že prej udejanjali v kakšni od institucij, ki
zaposlujejo etnologe in antropologe, ali če, srečneži, v njih nimate
družinskih ali prijateljskih zvez, se
vam slabo piše. Znajdete se na
trgu, kjer je konkurenca velika,
kjer je težko celo za profile, po
katerih je povpraševanje večje. Po
neskončnih razmišljanjih, razglabljanjih, obupavanjih in pozitivnih
prebliskih ugotovite, da si morate
delovno mesto ustvariti sami. To
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mislim skoraj dobesedno. Vi ste
tisti, ki morate prepričati ljudi, v
tem primeru torej predvsem
delodajalce, da sta vaše znanje in
vaša strokovna usmerjenost
nepogrešljiva.
Etnologija in antropologija
kot konkurenčna prednost?
V čem smo torej etnologi in
etnologinje, antropologinje in
antropologi (in na splošno družboslovci in družboslovke) konkurenčni ostalim? Naša lastnost
je, da smo med študijem pridobili svojevrsten zorni kot gledanja.
Naučili smo se dvomiti v samoumevnosti, relativizirati zakonitosti, opozarjati na takšne in drugačne družbene in kulturne tokove
in osvetljevati skrito in nevidno.
Predvsem pa smo občutljivi za
slehernika in njegov pogosto
deprivilegiran položaj znotraj
manipulativnega polja foucaultovskega nadzora in oblasti.
Postali smo medij, skozi katerega
lahko govorijo posamezniki in
posameznice, ki so sicer neslišni,
nevidni, neobstoječi, odrinjeni,
Drugi. Teoretično in praktično
lahko spreminjamo, pa čeprav
zgolj eno in edino življenjsko
zgodbo.
Poleg tega se ob nasičenosti
klasičnih delovnih mest, kjer se
zaposlujejo etnol ogi(nje) in
antropologi(nje) (muzejih, spomeniško varstvo, inštituti …),
ostala poklicna polja širijo in
odpirajo. Vedno večje zanimanje
za tovrstni profil kažejo oglaševalske agencije, podjetja, ki se
skušajo prebiti na tuje trge, nevladne organizacije, področje
turizma in izobraževanja, tiskani
in elektronski mediji, … Vse to
so možnosti, ki so prisotne tukaj
in zdaj in ki čakajo, da jih zasedemo. Tako ali drugače, prej ali
kasneje, a zagotovo vsak svojo in
najboljšo.

SI V SLEPI ULICI?
NE SKRBI IN SE SKULIRAJ …
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Velika ovira pri
zaposlovanju je slaba
prepoznavnost etnologije
in antropologije v
zavesti potencialnih
delodajalcev

Za etnologe in kulturne
antropologe se vse bolj
zanimajo oglaševalske
agencije, podjetja, ki se
skušajo prebiti na tuje
trge, nevladne
organizacije, področje
turizma in
izobraževanja ter
tiskani in elektronski
mediji
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KO ŠTUDENT V SLUŽBO GRE
Za poklicni uspeh je najbolj pomembno, da si že
med študijem zagotovite
delovno mesto
KSENIJA BATIČ

E

na od najboljših stvari,
ki jih lahko študent
naredi zase, je, da poišče
delo že med študijem. Redno
službo prek študentskega servisa ali po pogodbi, vsaj za eno
leto, od ponedeljka do petka,
štiri do osem ur na dan. Ni
treba, da je v stroki, je pa dobro,
da obstaja stik s podjetništvom.
Čiščenje prostorov in varovanje
otrok morda nista ravno najboljši izbiri, lahko pa kljub temu
porodita kakšno idejo. Študij bo
zaradi tega morda res trpel,
povprečje ocen bo lahko slabše,
odsotni boste na predavanjih,
morda boste celo ponavljali,
vendar si boste dolgoročno
zagotovili veliko konkurenčno
in tržno prednost pred tistimi,
ki so med študijem »le« študirali.
Če boste seveda v končni fazi
tudi vi zaključili študij.
Izkušnje so največja prednost
Obstajata vsaj dva razloga, zakaj
je pametno imeti službo že v
študentskih letih. Prvi je gotovo
pridobivanje izkušenj. Recimo,
da se boste po končanem študiju zaposlili izven akademskega
kroga. Ni toliko važno, ali v
stroki ali ne. Delodajalci bodo
zahtevali izkušnje.
Poleg tega je tudi velika
razlika v tem, ali iščete prvo
zaposlitev pri osemnajstih s
srednjo šolo ali pri petindvajsetih z diplomo. Tisti z diplomo je
namreč v precej slabšem položaju. Pri osemnajstih te delodajalci namreč dojemajo še skoraj
kot otroka, najstnika. Pričakujejo napake, vedo, da se še učiš.
Začneš nizko, odgovornosti ti
nalagajo postopoma. Plača je
temu primerna, vendar to niti ni
moteče. Še vedno namreč živiš
pri starših ali v študentskem
domu in dejansko nimaš kakšnih večjih stroškov.
Od petindvajsetletnika z
diplomo pa že pričakujejo, da
vse obvlada. Saj je vendar diplomant in ga temu primerno pla-

Prosto mesto v gneči na zaposlitvenem trgu je namenjeno tistim, ki si
bodo izkušnje nabrali že med študijem (Foto: Nina Mavrin)

čamo, pravijo. (No ja, o tem bi
lahko razpravljali, kajne?) Imel je
dovolj časa za učenje, zdaj enostavno mora obvladati stvari tudi
v praksi. Ne glede na to, v kakšni
službi je. V tem življenjskem
obdobju postane veliko bolj
pomembna tudi plača, saj si že
želite nekaj ustvariti. Želite potovati, si kupiti avto, se preseliti na
svoje ... In ste zato še toliko bolj
izbirčni. Nenazadnje imate diplomo! Morda si celo želite neko
službo (nič posebnega, nizka
plača), pa je ne dobite – ker imate
previsoko stopnjo izobrazbe.
Razmišljajte tržno, ne pa akademsko
Na fakulteti je prisotno predvsem
akademsko razmišljanje. Med
študijem tudi sami podobno
razmišljate. Mislite si, da boste po
študiju že nekako dobili (morda
celo stereotipno) službo, češ, saj
imam še čas. In menite, da se
boste obremenjevali, ko bo treba.
Napaka! Ko pride diplomant na
trg dela, ugotovi, da mu akademsko razmišljanje ne koristi več.
Kar naenkrat je treba začeti razmišljati tržno. Marsikdo se ustraši
in se, če ne vpiše vzporednega
študija ali magisterija, prijavi na
Zavodu za zaposlovanje, opravi
računovodski tečaj in se zaposli
kot računovodja. Velik razlog za
»preusmeritev« študentov je, da
ne vedo točno, kaj naj počno s
študijem ob njegovem zaključku.
Stereotipna delovna mesta so
namreč zasedena, profesorji opominjajo, da ni služb, študentje
sami vedno bolj spoznavajo, da
teorija, ki se je učijo v predavalnicah, zunaj akademskega okvira ne

koristi, hkrati pa nimajo pojma,
kakšna je njihova konkurenčna
prednost, kaj šele, da bi jo znali
tržiti.
Samo brez panike
Gremo korak nazaj … Študij gre
torej z vso hitrostjo proti koncu
… Panika! Večina se jih sooči s
to paniko v četrtem letniku (no
ja, za nekatere pride prej, za druge pozneje), drugi se še bodo, ko
pride njihov čas. Tej paniki se je
mogoče vsaj deloma izogniti, če
si študent pravočasno pridobi
delovne izkušnje v službi, lahko
pa tudi v raznih organizacijah, na
delovnih praksah … Skratka,
treba je stopiti na trg! Pa ne le
zaradi izkušenj. Že zaradi samega
stika s trgom in z ljudmi, ki se na
njem gibljejo, se porodijo raznovrstne ideje, kako tržiti svoja
znanja in veščine, ki jih pridobite
na fakulteti. Bolj se namreč zavedate možnosti izven akademskih
krogov in tudi možnosti tržnih
povezav z drugimi strokami.
Hkrati pa si nabirate še znanje od
ljudi, ki so na trgu uspešni. Ko
vidite, kako se tržijo drugi ljudje
iz najrazličnejših strok in se učite
od njih, postanete drznejši. Spoznate, da je možnosti veliko več,
kot ste sprva mislili.
Vsekakor ni dobro biti diplomant brez delovnih izkušenj, ne
glede na to kam se boste usmerili
po zaključku študija. Razmislite
torej, kakšne izkušnje vam bodo
prišle najbolj prav v prihodnosti,
raziščite zaposlitvene možnosti
ter stopite v akcijo … Zdaj!

Velika razlika je, če
iščete prvo zaposlitev
pri osemnajstih s
srednjo šolo ali pri
petindvajsetih z
diplomo. Tisti z
diplomo je namreč v
precej slabšem položaju

Ko pride diplomant na
trg dela, ugotovi, da mu
akademsko
razmišljanje ne koristi
več. Kar naenkrat je
treba začeti razmišljati
tržno
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SVETOVNA VEST

JE PROSTA TRGOVINA LAHKO PRAVIČNA?
Pretok ljudi, kapitala, blaga
in storitev postaja vse bolj
intenziven, informacijskokomunikacijska tehnologija
pa nas vse bolj zbližuje. Že
bežen pogled pod površje
globalne trgovine razkrije
drugačno podobo
ALENKA BEZJAK

S

vetovna trgovinska organizacija (WTO) je nastala na
temelju Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT)
iz leta 1947, ki je v veljavi od leta
1948. Na osmem, Urugvajskem
krogu pogajanj leta 1994 so ustanovili WTO, ki ima danes 149
članic in predstavlja edino mednarodno organizacijo, ki nadzira
delovanje svetovne trgovine.
Najpomembnejša naloga WTO je
(oziroma naj bi bila) vzpodbujanje proste trgovine – trgovine brez
carinskih omejitev in številnih
drugih (ne)carinskih ovir.
V ponovnem poskusu reševanja tega problema je sredi lanskega decembra v Hongkongu potekalo ministrsko zasedanje WTO,
ki pa ni postreglo s posebnimi
presenečenji in zasuki v nove
smeri. Skupina G-20, ki jo sestavlja dvajseterica najpomembnejših
držav v razvoju, je pred začetkom
srečanja zahtevala in pričakovala
vehementno razpravo, katere
posledica bi bilo zmanjšanje oziroma ukinitev carin in dajatev, ki
bi državam v razvoju omogočile

Tisoči protestnikov so se zbrali v Hongkongu, medtem ko je tam
potekalo ministrsko zasedanje WTO (Foto: CBS News)

bolj proste roke pri izvozu in
uvozu izdelkov, kjer največ
pozornosti posvečajo trgovini s
kmetijskimi proizvodi. Druga
ogromna ovira v svetovni trgovini so visoke subvencije, ki so jih
deležni kmetijski proizvajalci v
ZDA in EU, ki ali dobivajo subvencije zato, da proizvode izvažajo, ali pa dobivajo subvencije,
da ne proizvajajo z izgubo. Pogajanja so se sicer zaključila z
dogovori o ukinitvi izvoznih
subvencij v EU do leta 2013, EU
pa se je ravno tako zavezala, da
bo do 2008 omogočila (skoraj)
popol noma svoboden uvoz
proizvodov iz držav v razvoju.
Pri takšnih »razvojnih« politikah se porajajo številna vprašanja. Ali so ukinitve carin in sub-

vencij res edina rešitev za gospodarsko manj razvite države?
Sta gospodarska rast in bruto
domači proizvod res najpome mb n e jš a i nd i k a t o r j a
»razvitosti« države? Je revščino
mogoče odpraviti z bogatenjem
manjšine na vrhu? Zakaj se iz
dneva v dan krepi mnenje, da
so revni sami krivi za svojo
revščino? Ali drži, da globalizacija nikakor ni le sodoben fenomen, temveč nekajstoletni proces, ki spreminja podobo in
mehanizme delovanja? Kaže
namreč, da so se ti mehanizmi
iz neposrednega in odkritega
rasizma ter evrocentrizma (vsaj
od razsvetljenstva naprej) prelevili v subtilne, a močnejše
mehanizme sodobnega neoliberalizma.
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Zelo pozitivno

Ogromna ovira v
svetovni trgovini so
visoke subvencije, ki so
jih deležni kmetijski
proizvajalci, ki
dobivajo subvencije
zato, da proizvode
izvažajo, ali pa zato,
da ne proizvajajo z
izgubo

Zakaj se iz dneva v
dan krepi mnenje, da
so revni sami krivi za
svojo revščino?
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CIRKUŠKI NOMADI V HRAMU KULTURE
Nastop kanadske skupine
Cirque Éloize v ljubljanskem Cankarjevem domu
oblikuje nova merila za
ovrednotenje umetniškega
pomena cirkusa
NEŽA MREVLJE

V

mesto je prišel cirkus, so
besede, s katerimi etnologinja in kulturna antropologinja Jana Drašler začenja
terenski dnevnik, ki sestavlja
drugi del njene diplomske naloge
Na robu mesta, v središču sveta:
Diskurz o cirkusu. Z Jano smo
se pogovarjali o cirkusu Cirque
Éloize, ki je decembra prišel v
Ljubljano.
Kanadsko cirkuško skupino
Cirque Éloize, ki je konec
decembra šest dni gostovala v
Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma s predstavo Nomade –
Ponoči je nebo neskončno v
režiji Daniele Finzi Pasca, je leta
1993 ustanovilo sedem mladih
artistov, ki so diplomirali na
L'Ecole nationale de cirque de
Montréal. Od takrat je predstava
imela že več kot 1400 ponovitev,
z njo pa so prepotovali več kot
200 mest in 20 držav.

Nove meje cirkuške umetnosti
Med ključnimi elementi cirkuške
identitete, ki si jih je pripisoval
tako cirkus sam, kot tistih, ki so
mu jih pripisovali drugi, so prav
gotovo tradicija, zaprta skupnost,
temelječa na sorodstvu, ideologija
potovanja, eksotika, divjost, nenavadnost in spektakul arnost.
Govorimo torej o tako imenovanem tradicionalnem cirkusu, pojasnjuje v diplomski nalogi Jana
Drašler, ki je odrinjen na obrobja
urbanih naselij, njegov performativni prostor je ring, krog, večnost, brezčasnost in središčnost
hkrati, ki pa je izrazito drugačen
od posvečenega performativnega
prostora gledališča, ki je še nedolgo nazaj ostajal za cirkuške artiste
nedostopen in zaprt. Prostor
gledališkega odra je skušal ostajati
primat »visoke« kulture, umetnosti – vsaj dokler se je v hierarhizacijo tovrstnega ustvarjanja še
verjelo.
Cirque Éloize pa je vse to, kar
cirkus naj ne bi bil in ne sme biti,
kot tudi vse to, kar cirkus mora
biti in kar tudi je, oziroma vse to,
kar cirkus postaja. Tak cirkus je
brez živali in ima željo po
»spektaklu, ki bi bil tudi umetniški, ne samo komercialen, tako kot

Cirque Éloize je vse to, kar cirkus naj ne bi bil in ne sme biti, kot tudi
vse to, kar cirkus mora biti (Foto: Elmspuzzles)

je bil pojmovan tradicionalni
cirkus. Zgodila se je namreč
transformacija cirkusa, saj ta
zavzema tiste prostore, dvorane,
ki so bile prej nepojmljive. Cirkus se je dejansko preselil iz
obrobja v središče mesta,« pojasnjuje Jana Drašler. Ob vsem tem
pa v »cirkusu središča« ostajajo
cirkuška ikonografija, spektakularna, vešča telesa, dovršenost,
tveganje in resničnost, vanj pa
vstopa realnost akterjev in s tem
tudi možnost identifikacije, emotivnost in naracija.
Prostor veščine in prostor
telesa
Performativni prostor cirkusa je
bil sprva določen zaradi povsem
praktičnih razlogov. V 18. stoletju so se mnogi konjeniki, povratniki iz vojne, preživljal s predstavitvijo jahalnih veščin na ulicah
in trgih, saj so v vojno odhajali
mladi in se zato pred tem niso
mogli izučiti za kakršnokoli
drugo delo in obrt. Prav v tem
obdobju, natančneje leta 1768, se
je začela institucionalizacija cirkusa. Takrat je Philip Astley,
eden izmed omenjenih konjenikov, v stavbo, ki so jo postavili
izključno za ta namen, povabil
občinstvo na ogled jahalnih
veščin, kar je združil tudi s točkami vrvohodcev, žonglerjev,
klovnov in človeških spačkov.
Astley je pomagal določiti tud
obliko in velikosti ringa, ki je bila
najprimernejša za lovljenje jezdečevega ravnotežja. Za cirkuški
performativni prostor so takrat
določili krog, ki je postal prostor
posvečenega in obrednega. Jana
Drašler pojasnjuje: »Krog v
cirkusu je res nekaj zelo posvečenega. Samo odvisno, pri kom
in kako. Na primer, pri nekom,
ki je že vse življenje v cirkusu, je
ta občutek veliko bolj ponotranjen, veliko težje je priti do njega,
kot recimo pri nekom, ki je prišel v cirkus od zunaj. Slednji, na
primer, z nenehnimi vraževerji
manifestira svojo pripadnost
cirkusu. V ringu se tudi poročajo, v njem krstijo otroke ... To je
dejansko posvečen, sveti prostor.«
Krog je popolna oblika,
krožno gibanje pa je brez začetka in konca, nespremenljivo,
zato simbolizira čas. Cirkuški

Cirkus se je iz obrobja
preselil v središče mesta,
pojasnjuje etnologinja in
kulturna
antropologinja Jana
Drašler

Za cirkuški
performativni prostor so
v 18. stoletju določili
krog, ki je tako postal
prostor posvečenega in
obrednega

K ÚLAČ
krog je prostor tveganja, (ne)
mogočega, nevarnega in predvsem resničnega. Prav resničnost
je eden izmed elementov cirkusa,
zaradi katerega tej performativni
dejavnosti ni bil pripisan status
umetnosti, ki resničnost reflektira in zato do dejanskega vzpostavlja distanco, se iz njega izvzema
in ga obenem posnema, pojasnjuje Jana Drašler. Zato je zanimivo, kaj se zgodi, ko cirkus
vstopi v gledališki prostor. V
prostor fikcije, realizma, emocije,
erotike, fizičnosti in nenehne
težnje k dovršenosti. Oder, ki
ustvarja svojo realnost v realnosti, prostor v prostoru in čas v
času. V njem se odvijajo magične
točke emocije in vzpostavljajo
brezčasne povezave. V tem prostoru spregovorijo strukturalne
kategorije glasbe, prostorske
kategorije plesa (kompozicija
teles v prostoru in koreografski
zarisi) in narativne kategorije

OPOMNIK
ZNANOST
Refleksije posameznika: Razlike in podobnosti v nacionalnih etnoloških / antropoloških tradicijah
(mednarodna konferenca)
Kje: Praga
Kdaj: 26. - 27. 5.
Kako: do 15. 2. očarajte kontaktno osebo Radmilo Lorencovo
(radkal@volny.cz)
Konferenca je namenjena podiplomskim študentom. Na njej
bodo pretresali teoretične poglede in terenske izkušnje. Organizator konference je Etnološki
inštitut Filozofske fakultete praške Karlove univerze.
PREDAVANJA
Od ljudskega k umetnemu …
in nazaj
Kje: Cankarjev dom, Klub CD
Kdaj: 9. 2. ob 19.00
Dr. Rajko Muršič bo imel predavanje z naslovom Čarni risi glasbe: O popularnosti preteklih in
sodobnih ljudskih glasb v sklopu
cikla, ki skuša skozi prizmo različnih nomenklatur (muzikologija,
etnologija, sociologija glasbe,
hermenevtika glasbe …) osvetliti
nekatere antagonizme v procesu
glasbenega (po)ustvarjanja.
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gledališča.
Izklesana telesa se potijo in
dihajo
Cirque Éloize je v Cankarjevem
domu prek cirkusa kot umetniške
forme skušal govoriti o sanjah,
emocijah in lepoti. Disciplinirana,
mišičasta in spektakularna telesa
so postala telesa, ki živijo, se
potijo in dihajo. Četrta, nevidna
stena, ki obstaja med gledalci in
občinstvom, se je podrla in izrisali
so se akterji, ki niso bili več le
subjekti v nevarnosti, temveč so
postali pripovedovalci zgodb.
Postajali so ne le lebdeča telesa na
preizkušnji, temveč »realni« subjekt naracije.
Vse to se je odvrtelo v dvajsetih točkah z glasbo v živo, ki je
združevala romske, ruske in afriške zvoke. Govorili so nam o
spominih, krajih, ljudeh, ljubezni,
hrepenenju, zabavi in potovanjih.
Ali kot je zapisal koreograf in

Dramaturgije uprizarjanja,
refleksije sodobnih umetnosti,
Kje: Cankarjev dom, M3
Kdaj: 14. 2. ob 19.00 in 20. 2. ob
19.00
Sklop predavanj, delavnic in seminarjev, ki jih v sodelovanju pripravljata CD in Maska, se letos
osredotoča na različne dramaturgije uprizarjanja v sodobnem
gledališču, plesu in vizualnih projektih. Predavali bodo mednarodno priznani teoretiki, dramaturgi
in umetniki, med njimi Gerald
Siegmund, Kathrien Deufert, in
Bojana Kunst.
9. letnik delavsko-punkerske
univerze: Politična ekologija
Kje: Metelkova Mesto, Klub
Gromka
Kdaj: vsak četrtek ob 18:00
V letošnjem letniku Delavskopunkerske univerze skušajo predavatelji med drugim opozoriti na
odnos ljudi do »naravnega« sveta.
Drugi četrtek bo predaval dr.
Sašo Dolenc, naslednji dr. Friderik Klampfer, zadnji teden pa še
dr. Marta Gregorčič.
VIZUALIJE
Within Shot
(enodnevni festival kratkih filmov
iz/o Sarajeva/u med 1992 in
1995)
Kje: Celje, Metropol; Izola, Ode-

režiser predstave: »Podobno kot
pri nomadih je življenje cirkuških artistov dolgo potovanje.
Zgodbe, ki jih pripovedujejo, so
pogosto divje in čudaške ter
včasih tesnobno melanholične.«
Cirque Éloize je torej cirkus
brez živali in ringa, je performativna dejavnosti, ki je izstopila iz
klasičnih prostorov cirkus ter se
naselila drugje. Avtor je v predstavi Nomade – Ponoči je nebo
neskončno obdržal cirkuško
ikonografijo, dodal izrazitejšo
emocijo, naracijo, »odprl« telesa
akterjev občinstvu ter obdržal in
rekonstruiral romanticizme cirkusa. Ohranil je ideologijo cirkuškega potovanja, njegove divjosti
in čudaškosti, vendar pa ob tem
akterjem ne ponuja le prostorskega, temveč tudi čustveno
nomadstvo. Akterji lahko namreč v predstavi likom vdihujejo
zgodovino, spomine in zgodbo.

Podobno kot pri
nomadih je življenje
cirkuških artistov dolgo
potovanje

on
Kdaj: 11. 2. (Celje), 21. 2. (Izola)
Avtorski filmski zapisi medvojnega Sarajeva so dokument zgodovine vsakdanjika okupiranega
Sarajeva. Projekcija filmov pa ni
le opozorilo, da se take stvari ne
smejo več zgoditi, temveč tudi
dokaz, da ustvarjanje v trenutkih,
ko se to zdi nemogoče, lahko
služi kot obrambno sredstvo in
upor. Poleg tega pa filmi predstavljajo tudi vpogled v začetna dela
režiserjev, kot so Pjer Žalica,
Denis Tanović, Srdjan Vuletić in
Nedžad Begović.
RAZSTAVE
7. trienale Ekologija in Umetnost & Continental Breakfast
Maribor: Prostori prehoda
Kje: Umetnostna galerija Maribor
Kdaj: do 12. 3.
Z razstavo Prostori prehoda
povezuje Umetnostna galerija
Maribor največji mednarodni
projekt, trienale Ekologija in
umetnost, z mednarodno mrežo
Continental Breakfast. Iztočnico
razstavi ponuja fenomen kontinentalnega zajtrka, ki ga strežejo
po vsej Evropi in za katerega se
zdi, da je povsod enak, vendar v
resnici lokalne in kulturne razlike
pogojujejo njegove različne okuse.

Si kul? Ne, kula!
www.kula.si
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KULA na spletu:
www.kula.si
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KULOAR

IŠČEMO SODELAVCE, KI BODO POMAGALI USTVARJATI KÚLAČ. VSI, KI IMATE
OSTRO PERO, STE BREZ DLAKE NA
Novinarko Nino Mavrin je zanimalo, kaj JEZIKU IN KI SE SPOZNATE NA ETNOLOpomeni beseda kula. Zamisli imajo anketi- GIJO, ANTROPOLOGIJO IN KULTUROLOranci veliko – od plavajočih daril prek GIJO, SE JAVITE NA NASLOV:
zapora do afriškega pozdrava
info@kula.si

KAJ JE KULA?

Tjaša Zupančič, študentka 1.
letnika etnologije in kulturne
antropologije (EIKA) v Ljubljani:
»Gre za izraz, ki je razširjen po
vsem svetu. Kula je neke vrste
menjava določenih predmetov, ki
je značilna za določene kulture.«

Urška Živko, študentka 3. letnika
farmacije v Ljubljani:
»Mislim, da je kula pozdrav v Afriki.«

Ines Hvala, študentka 2. letnika EIKA
»Kula, to so plavajoča darila na
otokih.«

Sara Novak, študentka 3. letnika
biologije na biotehniški fakulteti
v Ljubljani:
»Zveni mi kot kupola, gotovo je
nekaj okroglega.«

Vasja Pavlin, študentka 2. letnika EIKA
»V knjigi Oslovska leta pisatelja
Ćopića je kula omenjena kot
zapor, v katerem so bili zaprti
hajduki. Priporočam v branje.«

Anja Jazbec, študentka 4. letnika medicine v
Ljubljani
»Kula, to je nekaj takšnega kot rula, nekakšen
sleng.«

SLOVENSKO ETNOLOŠKO IN ANTROPOLOŠKO ZDRUŽENJE

KULA
SLOVENE ETHNOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION

Grega Vellacher, študent 1.
letnika EIKA
»Mislim, da je to izmenjava ogrlic
in zapestnic. Tako nam je povedal profesor Peter Simonič.«

V združenje KULA se včlanite s pristopno
izjavo, ki

jo najdete na spletni strani

www.kula.si. Prijavnico natisnite, izpolnite in
pošljite na naslov:

Združenje KULA
Oddelek za etnologijo in

V NASLEDNJI
ŠTEVILKI

Urša Kocjan, knjižničarka na
oddelku za EIKA:
»To je kalilnica superkreativnih
idej in mladega duha.«

Ženske na preizkušnji
Filmska produkcija v
nemogočih razmerah

kulturno antropologijo FF
Zavetiška 5
1000 Ljubljana

ŠTEVILKA MESECA
Matic Kumer, študent 2. letnika prava v Ljubljani
»Kula je figura pri šahu.«
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Za in proti 8. marcu
ČLANOV IN ČLANIC SE JE ZDRUŽENJU KULA PRIDRUŽILO OD USTANOVNEGA OBČNEGA ZBORA
SREDI DECEMBRA 2005.

