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Na posvetu, ki ga je organizirala Mre#a sodobnega plesa in ga pospremila s knji#ico
z istim naslovom, so organizatorji ob izteku dvoletnega projekta predstavili svoje
delovanje, sku!ali odpreti prostor med razli"nimi pogledi na prihodnost slovenskega
sodobnega plesa, soo"iti predloge za novo finan"no perspektivo za umetnost in
kulturo,za opolnomo"enje NVO za izvajanje tistih javnih slu#b, ki se ne izvajajo v
javnem sektorju, za zagotovitev profesionalnih pogojev dela v umetnosti in
kulturi in za dvig zaposljivosti v NVO.
Najprej je Rok Vevar v grobih potezah o"rtal zgodovino sodobnega plesa v Sloveniji
od tridesetih let prej!njega stoletja do danes, opozoril je na razli"ne stopnje
dru#benega (ne)priznanja te umetni!ke zvrsti in njenih nosilcev skozi "as, s tem pa
seveda na te#avne pogoje ustvarjanja. Prav to je tudi razlog, da je dokumentacija o
tej produkciji pomanjkljiva, materialna zgodovinska sled te tako minljive umetnosti pa
polna vrzeli.
Poslanstvo mre#e, podobno tistemu, ki ga je imel februarja ukinjeni Center za
sodobni ples, je predstavila Sadra $orem: skrb za ustrezen zakonodajni okvir, za
ureditev statusa sodobnih plesalcev in spodobne produkcijske pogoje, pa tudi za
postprodukcijo, ki je zaradi finan"ne podhranjenosti rak rana slovenskega sodobnega
plesa, in decentralizacijo, ki bo ne le spodbudila lokalni razvoj, ampak tudi raz!irila
zavest o kreativnem potencialu sodobnega plesa zunaj ve"jih mest.
Tamara Bra"i" Vidmar je predstavila potek, rezultate in cilje Gibanice na turneji, ki
je obiskala !tiri slovenska mesta: povezovanje producentov iz Ljubljane z lokalnimi
producenti in umetniki, povezovanje med nepovezanimi lokalnimi dejavniki,
vklju"evanje deprivilegiranih skupin, oblikovanje ob"instva, ki je zunaj Ljubljane !e v
prebujanju. Petra Hazabent je predstavila nekaj tujih modelov tak!nih mre#.
O tem, kak!na je sedanjost Mre#e za sodobni ples (za"etne te#ave delovanja
mre#e, vladna ukinitev Centra za sodobni ples- CSP v za"etku leta) in njena
prihodnost, je spregovoril njen vodja Goran Bogdanovski. Za ureditev statusa
samozaposlenih v kulturi in delno za sistemsko ureditev nevladnega sektorja bi po
njegovem dr#ava morala zagotoviti sredstva (okoli deset milijonov evrov) iz
Evropskega socialnega sklada (ESS), za razvoj infrastrukture na podro"ju
uprizoritvenih umetnosti pa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Dr#ava kulture !e vedno ne razume kot dobrino tudi v ekonomskem smislu, pa je
menil Andrej Srakar iz Asociacije. Razlogi za to so gotovo v pomanjkljivem dialogu
oblasti z NVO. Glede pove"anja sredstev za kulturo je Srakar bolj "rnogled,
prepri"an pa je,da bi dr#ava morala urediti zakonodajo, ki bi spodbujala sponzorstvo

in donatorstvo z dav"nimi olaj!avami; veliko bi bilo treba narediti tudi pri
osve!"anju dr#avljanov, saj jih trenutno le deset odstotkov nameni del dohodnine
nevladnim organizacijam.
Predstavnik ministrstva za pravosodje in javno upravo Jurij Mezek je opozoril, da
Slovenija iz strukturnih skladov ne bo ve" imela mo#nosti dobivati veliko denarja, ker
je dosegla stopnjo razvoja, ko naj bi bile NVO zmo#ne pre#iveti brez evropske
pomo"i. Znesek za razvoj NVO za prihodnje leto bo manj!i (za letos je zna!al 4,8,
za prihodnje leto le 4,3 milijona evrov), predstavniki NVO pa se morajo tudi
samokriti"no vpra!ati, ali so zares dovolj strokovno usposobljeni za izvajanje javnih
slu#b.
Mojca Jan Zoran iz MIZK% je opozorila na pomanjkanje analiz in kriterijev pri
delovanju NVO in na nejasno razmejitev med profesionalci in ljubitelji, ukinitev CSP
pa je pripisala tudi neoblikovanju njegovega programa v lanskem letu. Davor
Bujinac, predstavnik MOL, je pod"rtal neenaka merila ministrstva pri dodeljevanju
statusa samozaposlenih v kulturi in mo#nost urejanja zadev tudi preko bolj!e
normativizacije, ne le institucionalizacije.
Re#iser Janez Jan!a je opozoril, da je vlada z ukinitvijo CSP pokazala popolno
odsotnost politi"ne volje, da uredi to umetni!ko podro"je, in predlagal, da odslej vsi
producenti kot koproducenta projektov navedejo (neobstoje"i) CSP – kot opozorilo
vladi o njegovi vlogi.
V razpravi so udele#enci opozorili na pomanjkanje umetni!ke vzgoje v !olah, kjer se
odprtost za umetnost za"ne, pri "emer je !e posebej zapostavljen prav sodobni ples:
Nedopustna se jim zdi tudi neodzivnost odlo"evalcev o kulturi in odsotnost dialoga z
umetniki, ki vse bolj veljajo za parazite in ne za ustvarjalni del dru#be.
Institucionalizacija sodobnega plesa je zato nujno potrebna, saj je dr#ava z institucijo
prisiljena v vsaj nekak!en dialog, brez nje pa lahko ignorira celotno podro"je.
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