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rezidencah

- primer

Gaspo Tina Mahkota je strokovna komisija za promocijo in mednarodno sodelovanje
izbrala na Javnem projeklnem razpisu za izbor predlogov za bivanje in ustvarjanje v
umetnf{;kih rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju (v nadaljevanju: v
umetnfskih rezidencah), ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz
proracuna, namenjenega za kuJturo. Dodelila ji je enomesecno bivanje v umetniski
rezidenci v Londonu, in sicer v aprilu 2013, kot je prijaviteljica zelela. Omejitev, da
smejo umetnisko rezidenco uporabljati samo osebe, ki sodelujejo pri projektu, je bila
zapisana v razpisnem besedilu in v izreku odlocbe, ki je bila gospe Mahkota izdana 6.
12.2012 in vrocena 15.12.2013.
Omenjena omejitev je bila v razpisu za umetniske rezidence prvic postavljena leta
2010 (Javni projektni razpis za izbor predlogov za bivanje slovenskih ustvarjalcev v
stanovanjih v Ber/inu, Londonu in New Yorku, ki jih bo v letu 2011 financirafa Repubfika
S/ovenija iz proracuna, namenjenega za kulturo, objavljen 18. junija 2010). Povod
zanjo so bile informacije, ki jih je ministrstvo za kulturo prejelo od diplomatskokunzularnih predstavnistev RS (ki po pogodbi med MZZ in MK upravljajo z umetniskimi
rezidencami), umetniske scene in medijev, da v stanovanjih bivajo osebe, ki jim pravica
do uporabe umetniske rezidence na razpisu ni bila podeljena.
Da bi ministrstvo zavarovalo ugled projekta in preprecilo negospodarno rabo javnih
sredstev, je v naslednjem razpisu (za leto 2011) dovolilo bivanje v umetniskih
rezidencah Ie izbranemu prijavitelju in osebam, ki sodelujejo pri projektu. Besedilo
omejitve je bilo vsebinsko usklajeno z vodstvom ministrstva in pripravljeno v
sodelovanju s pravno sluzbo. Takrat je za razpis skrbel Sektor za evropske zadeve in
mednarodno sodelovanje, ki je deloval v okviru Direktorata za kulturni razvoj in
mednarodno sodelovanje.

Tedanje besedilo omejitve se je glasilo:
Ker je bivanje v umetniskih stanovanjih Ministrstva za kulturo RS namenjeno intenzivni
ustvarja/nosti, smejo z izbranimi kandidati v stanovanjih v Berlinu, Londonu in New
Yorku bivati druge osebe Ie pod pogojem. da je iz prijave razvidno. da je druga
oseba aktivno vkljucena v realizacijo prijavljenega projekta. Izbrani prijavilelj mora
pred odhodom v Berlin oz. London oz. New York pridobili pisno sog/as}e Ministrstva za
kulturo za bivanje fe osebe v izbranem umefniskem stanovanju.
Aprila 2012 je za ta razpis zacel skrbeti Sektor za umetnost (v Oirektoratu za
ustvarjalnost). Pri izvajanju razpisa smo ugotovili, da dolocilo, da smejo s prijaviteljem
bivati Ie osebe, ki so bile omenjene i:e v prijavi projekta, onemogoCa sobivanje
sodelavcem, ki se projektu prikljucija po razpisu. Ker lahko od prijave projekta na
razp;s do uporabe umetniske rezidence mine tudi leto dni, in se lahko v tern casu
sodelavci pri projektu zamenjajo, se nam je zdelo smiselno in upraviceno, da
obveznost omembe v prijavi na razpis, opustimo. V razpisu za leto 2013, na katerem je
uspesno kandidjrala gospa Tina Mahkota, se je besedilo omejitve glasilo:
Ker }e bivan}e in de/ovanje v umetniskih rezidencah namenjeno intenzivni
usfvarjalnosti, smejo z izbranimi prijavitelji v njih bivafi druge osebe Ie pod pogojem,
da je druga oseba aktivno vkljucena v projekt oz. nacrtovane aktivnosti
prijavitelja. Izbrani prijavitelj mora vsaj 14 dni pred odhodom pridobiti pisno sog/asje
Ministrstva za bivanje fe osebe v stanovanju.
Pravna podlaga, da sme ministrstvo dolociti pogoje (vse, ne Ie tega) razpisa, je v 114.
clenu Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo, vsebinska pa v zavezanosti
za gospodarno rabo javnih sredstev in v staljscu, da je bivanje v umetniski rezidenci
namenjeno intenzjvni ustvarjalnosti oz. intenzivnemu delu. Financiranje bivanja v
stanovanju (ministrstvo placa najemnino stanovanja in vse druge stroske, ki so
povezani z bivanjem v njem in njegovim vzdri:evanjem) in potnih stroskov je nelocljivo
povezano s projektom, ki je bil izbran na razpisu in zato menimo, da lahko v umetniskih
rezidencah bivajo Ie tisti, ki pri njem aktivno sodelujejo. Hkrati pa nas omejujejo tudi
najemne pogodbe z lastniki stanovanj - v pogodbi za londonsko stanovanje je izrecno
zapisano, da smejo v njej bivati samo ustvarjalci.
Omeniti velja se, da Ie manjsina upravljavcev umetniskih rezidenc dovoli bivanje z
otroki. Ova mednarodna iskalnika umetniskih rezidenc, ki omogocata filtrirano iskanje,
kai:eta tole: www.resartis.com. ki je osredotocen na umetniske rezidence v Evropi,
najde med 420 rezidencami 109 oz. 25 % takih, kjer je sobivanje z otroki dovoljeno,
drugi, www.artistcommunities.org/residencies,
s poudarkom na Ameriki pa 5 % (tj. 20
ad 388).
Menimo, da Javni projektni razpis za izbor predlogov za bivanje in ustvarjanje v
umetniskih rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v /etu
2013sofinanciraJa RepubJika Siovenija iz proracuna, namenjenega za ku/turo, na
podlagi katerega je gospa Tina Mahkota dobila pravico do bivanja in ustvarjanja v
londonski umetniski rezidenci, ne diskriminira Ijudi na podlagi starsevstva ali drugega
drui:inskega statusa. Na razpis so se smele prijaviti fiziCne asebe s stalnim bivaliscem
v Sioveniji (slovensko dri:avljanjstvo ni bilo pogoj), ki delujejo v umetnosti (torej poleg
umetnikov tudi poustvarjalci, kritiki, producenti ipd.). Nobena druga
socialnodemografska lastnost, kot so npr. spol, starost, nacionalna pripadnost,
zakonski stan, starsevstvo, med pogoji ni bila omenjena in pri odloeanju tudi ne
upostevana. So bili pa samozaposleni v kulturi ugodneje obravnavani, saj jim je ta
status prinesel dodatne tocke in mladi (tj. mlajsi od 36 let), so lahko manjse
stevilo referenc nadomestili 5 priporocili strokovnjakov.
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Moznost, da bi uradniki imeli diskrecijsko pravico odloeati 0 tem, kdo poleg sodelavcev,
sme bivati v umetniski rezidenci, odpira predvsem vprasanje, kje postaviti mejo. Ali ne
bi diskrecijska pravica, ki bi na eni strani sicer vodila v socutne odlocitve za ene, pri
tistih, ki bi jim sobivanje zavrnili, krepila obcutkov 0 pristranskosti obravnave? In se, je
mozno po Clovesko prisluhniti in individualizirati obravnavo, hkrati pa delovati v skladu
s predpisi7 Naj bo meja zacrtana pri starsih, ki sami skrbijo za otroke, pri vseh starsih,
ki si ne morejo urediti varstva za otroka, pri otrocih, ki skrbijo za bolne starEe in bi jih
vzeli s seboj ...7 5e da pravicno mejo sploh postaviti? Kljub zeljam, da bi ustvarjalcem
in ustvarjalkam prisluhnili, se zaradi vse pogostejsih javnih zalitev in omalovazevanja
uradnistva, sprasujemo, ali ne bj uradnistva posamicne obravnave Ie se bolj ocrniJe.

5 spostovanjem,

Pripravila:

5trokovna sluzba
Direktorata za ustvarjalnost
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generalna direktorica ,
Direktorata za ustvarjalnost
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