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V rokah držite fanzin Sedmi glas, ki predstavlja besedila, spisana v času 
trajanja projekta Sedmi glas. Fanzin so izdelali udeleženci in udeleženke 
v okviru dveh delavnic, ki jih je izvedla Kaja Vidovič. Naslov Sedmi glas 
je po eni strani aluzija na Bergerjevega Sedmega človeka, ker je bil v 
šestdesetih letih v Nemčiji vsak sedmi ročni delavec migrant, po drugi 
strani pa na sedmo silo, saj so se udeleženci delavnice preizkusili v 
kritiškem pisanju. Neformalni izobraževalni program je namenjen pripadnikom 
različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencem, ki jim prek pisanja 
o umetnosti in kulturi omogoča oblikovanje lastnega kritiškega glasu. 
Namen je udeležencem približati razumevanje umetnosti, njenega jezika, 
analizo družbenih pojavov in aktualnega zgodovinskega trenutka ter jim tako 
omogočiti pridobitev primernih kompetenc in veščin na področju medijske 
in kritične pismenosti ter umetnostne kritike. Sedmi glas je sestavljen 
iz predavanj, teoretičnih in praktičnih delavnic, bralnih krožkov ter 
obiskovanja kulturnih dogodkov.

Besedila, ki jih boste prebrali, so nastajala sproti, z obiskovanjem 
kulturnih dogodkov ali kot naloga za določene delavnice. Za začetek vam 
predstavljamo tri intervjuje, nastale na podlagi obiska kulturnih dogodkov 
in objavljene tudi na Radiu MARŠ. S Katjo Goljat smo se pogovarjali glede 
njene samostojne razstave v Fotogaleriji Stolp, z Bredo Kolar Slugo o 
projektu Wom@rts in razstavi Woman (Be)coming v Studiu UGM, z Uršo Menart 
pa smo spregovorili po ogledu njenega filma Ne bom več luzerka. Olga 
Cerkvenič se je odzvala na razstavo Vesne Bukovec Briga me za konec sveta v 
galeriji artKIT, Matiwos Tumzghi pa se je preizkusil v kreativnem pisanju 
z zgodbo Modra otroka. Cvetanka Mileva se je v okviru delavnice Mojce 
Pišek Moč argumenta ali argument moči? ozrla na knjigo Ribji krik Toma 
Podstenška.
 

Filmofil Arman Fatić je spregovoril o filmih Nebo nad Berlinom in Mi, 
medtem ko  se je Milan Jovanović izrazil  s fotografijo. Fanzin Sedmi glas 
zaključujemo z glasbo: najprej nam Matiwos Tumzghi predstavi glasbilo krar, 
nadaljujemo pa s kritiko novega albuma pevke LP, ki jo je spisala Helena 
Šimunec, in s kritiko Hozierjevega Wasteland, Baby! Cvetanke Mileve. V 
okviru Druženja ob umetnosti smo obiskali tudi Drugo godbo v Mariboru, o 
naših doživetjih pa sta poročali Cvetanka Mileva in Irena Borić.
Želimo vam prijetno branje!

- Sedmi glas







Zaradi razstave Women, (Be)coming, ki je na ogled 
v mariborskem UGM Studiu, smo se pogovorili 
s kuratorko Bredo Kolar Slugo. Mednarodna 
razstava, na kateri sodeluje 16 umetnic, med njimi 
tudi Ana Pečar in Samira Kentrić, je zasnovana na 
premišljevanju dela Drugi Spol Simone de Beauvoir.

Kustosinja in direktorica Umetnostne galerije Maribor 
Breda Kolar Sluga nam je predstavila evropski 
projekt Wom@rts in razložila, zakaj delovanje 
umetnic še vedno potrebuje strukturno podporo.

Sabina Šram Vadlja: Razstava Woman, (Be)coming 
je del večjega projekta Wom@rts. Nam lahko 
poveste kaj več o tem?

Breda Kolar Sluga: Wom@rts je ime evropskega 
projekta, pri katerem sodeluje deset partnerjev, 
Umetnostna galerija Maribor pa je eden izmed 
njih. Gre za serijo večjih dogodkov, katerih namen 
je izenačiti pogoje za ženske na področju kulture, 
jim omogočiti enakopraven dostop na trg in 
profesionalizacijo. Statistika na primer kaže, da 
so ženske že tako ali tako večji uporabnik kulture, 
ampak na tem področju bistveno manj zaslužijo, pa 
tudi manj jih v kulturi deluje profesionalno.

 
SŠV: Po kakšnem ključu ste izbirali umetnice?

BKS: Projekt nas pelje skozi vrsto dejavnosti. Ene 
od teh so t. i.  masterji, srečanja, kjer se izkušene 
ustvarjalke srečujejo s širšo javnostjo in delijo svoje 
izkušnje o tem, kako jim je uspelo. Zelo pomemben 
segment je vsekakor spodbujanje mobilnosti. Vsak 
izmed partnerjev je izbral vsaj tri ustvarjalke za tri 
rezidence. V Angoulêmeu, ki ima močno striparsko 
tradicijo, je bila organizirana rezidenca oziroma
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ustvarjalnica na področju stripa in ilustracije. V 
Avilésu, kjer imajo zelo dober center za sodobne 
umetnosti, se je odvila rezidenca s področja digitalnih 
umetnosti in v Limericku s področja grafike. Ta baza, 
pravzaprav predlogi vseh partnerjev, umetnic z vseh 
rezidenc, je v bistvu podlaga za razstavo.

SŠV: Umetnice so se odzvale na knjižno delo Drugi 
spol Simone de Beauvoir. Zakaj ste za izhodišče 
izbrali prav to temo?

BKS: Tisti, ki delo poznate, ali tisti, ki ste vsaj slišali 
zanj, veste, da se na več kot osemsto straneh 
avtorica resnično ukvarja z ženskim vprašanjem 
od biološkega premišljevanja o tem, kaj je ženska, 
prek psihološkega, simbolnega, literarnega do 
umetniškega, pri tem pa išče razloge, zakaj je skozi 
zgodovino v nekakšnem drugorazrednem položaju. 
Tudi ime je zgovorno: vedno je to drugi spol, nikoli 
prvi. Seveda se je v teh sedemdesetih letih po izidu 
dela pojavilo več izjemnih in raznolikih pisateljic, a 
dejstvo je, da vsaj na področju likovnih umetnosti 
še vedno drži znamenito vprašanje Linde Nochlin: 
zakaj ni bilo velikih umetnic v zgodovini umetnosti? 
Ne gre za to, da bi kakšna imena spregledali, ampak 
ženske dejansko sploh niso imele dostopa do 
izobrazbe. Ker na področju likovne umetnosti niso 
imeli akademij, se niso mogle pojaviti kot umetnice, 
ki bi lahko konkurirale moškim. Ko pa jim je bila 
profesionalizacija po nekem naključju dovoljena, 
govorimo ali o izjemah, ki so izhajale iz družinskih 
odločitev, ali pa so bili umetniki njihovi možje. A za 
večino to področje ni bilo dostopno. V dvajsetem 
stoletju se situacija začne počasi spreminjati, ampak 
če preskočim, je tudi danes vprašljivo, zakaj obstaja 
na Likovni akademiji samo ena nosilka predmeta 
(slikarstvo itd.). Po eni strani so pravice za ženske 



v Evropi gotovo bistveno boljše, saj je prisotna 
ozaveščenost pozicije. Ta vprašanja so še vedno 
pomembna in odpirala jih je že Simone de 
Beauvoir. Kljub temu da bi lahko rekli, da se po 
sedemdesetih letih ni več potrebno boriti, statistika 
celo v Sloveniji, ki naj bi bila zaradi zakonske 
izenačitve obeh spolov v socializmu v prednosti, 
kaže, da enakopravnost še vedno ni dosežena.                                                                       
Projekt Wom@rts bo kasneje sodeloval tudi pri 
zbiranju javnih podatkov, vsaj za države partnerice, 
vsekakor pa dosti širše, in oblikoval bazo, za katero 
mislimo, da bo tudi pomembno orodje prepričevanja 
tistih, ki odločajo. Nekaj podatkov je šokantnih, 
na primer ne galerija Tate, ne Prado, ne MoMA, 
torej nobeden od največjih muzejev ni nikoli imel 
direktorice. Drug problem je, da ni težko spreminjati 
številk, ampak je dosti težje doseči dejansko 
spremembo kriterijev oziroma vrednostnih sistemov.

SŠV: Kako ocenjujete današnji položaj umetnic? Ali 
bo sam projekt prispeval k njegovemu izboljšanju?

BKS: Cilj je zelo jasen. Ne samo, da se ozavesti, 
ampak da se s to bazo podatkov prepriča vodilne, 
da se na vseh segmentih preveri, kako bi se 
lahko izboljšalo trenutno situacijo. Hkrati projekt 
vabi umetnice in jim omogoča mobilnost, pa tudi 
izmenjavo izkušenj ter dobesedno investira v 
ustvarjalke z namenom, da se vsaj za kratek čas 
povsem konkretno izboljša njihova pozicija. Vsekakor 
ob pogledu na trenutno stanje lahko napovedujemo 
neko spremembo, če samo spremljamo vpis 
na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje, kjer prevladujejo ženske. Po eni plati 
se je gotovo nekaj spremenilo, ne le to, da se lahko 
ženske enakovredno vpisujejo na Akademijo. Po 
drugi plati pa so številke v primerih samostojnih 
razstav, podeljenih nagrad, recimo Prešernove



nagrade, še vedno šokantne, ko jih primerjamo z 
moškimi. Še vedno se vrtimo okrog desetih, morda 
dvajsetih odstotkov. Govorimo o razmerju 1:10 
oziroma 1:5. Ženske so na tej poti od vpisa do 
profesionalizacije nekje izginile.

SŠV: In za konec namenimo nekaj besed še sami 
razstavi. Kaj si lahko ogledamo?

BKS: Bilo je že rečeno, da je nabor v tem ključnem 
delu Drugi spol tako širok, da so se umetnice lotile 
tistega segmenta, ki jih najbolj nagovarja. Zanimivo 
pa je, da iz konkretno svojega sveta vnašajo nekaj 
izjemno sodobnega. Tako srečamo problematiko 
neke maroške tradicije umeščanja ženske v svet. 
Nekaj umetnic se je zelo zanimivo lotilo svoje 
preteklosti, ampak skozi generacijo babic, ki jih 
včasih celo niso poznale, čeprav so ustvarjale že 
v svojem času. Nekaj tem bi se dalo še posebej 
poudariti, na primer podobo ženske v družbi, ki smo 
ji vse podvržene, skozi osebne izkušnje ustvarjalk, 
povezave ženske in narave, ki je lahko dokaj 
problematična, predvsem v kakšnem desničarskem 
nagovoru, ki še vedno trdi,  da ženska spada v 
naravo. Tu je očitno še vedno prisotna neka želja, da 
bi bila ženska odmaknjena od kulture, od področja 
odločanja. S kolegico Simono Šuc, ki je soavtorica 
postavitve, sva poskušali za vsako umetnico najti 
poseben prostor in razstavo zastaviti tako, da 
gledalec med premikanjem po njej z izbranim kotom 
vedno najde tudi zelo različne dialoge in povezave. 
Bolj bo obiskovalec radoveden, več jih po poiskal in 
našel.

SŠV: Hvala, da ste govorili za Sedmi glas.

BKS: Hvala tudi vam.

Pogovor je vodila Sabina Šram Vadlja. Nastal je v okviru projekta Sedmi glas.













































Avtorica:

Helena Šimunec



u – univerza n – Ngon

k – Kalvarija

t – tržnica

o – obzidje

t – Tri ribniki

i – Ilich

a – akvarij

n – NOB

s – Salon



CVETANKA MILEVA

o – občina

s – SNG

a – Antikvarnica

a –  Anton Slomšek

j – Jack and Joe

b – Betnava

t – Titov most

j – jazz club

n – Narodni dom

a – Astorija
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