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Karnevalska telesa na Parado ponosa!

Urška Sterle
Nataša Sukič

Groteskni simbolizem, inverzija in
transgresija so telesne upodobitve, ki
so istočasno vključene in odstranjene
iz množične kulture. Z razlogom:
karnevalsko telo je sinonim upora
proti heteronormativnim družbenim
normam in pomeni prelom s hierarhijami in konvencijami vsakdanjega
življenja. Je karikatura družbenih
neprimernosti. Njegove reprezentacije – štrleči udi, gigantske dimenzije,
čudaška anatomija, itn. - rušijo harmonije, simetrije, disciplino,
statičnost in zaprtost klasičnega
telesa. Njegova artificielnost – spolni
organi ogromnih dimenzij, bujne
lasulje, kičasti, s perjem in bleščicami
okrašeni kostumi, tetovaže, itn. – ob
vselej prisotni dvoumnosti spolov
namiguje na mesenost in v govor o
seksualnosti namenoma vnaša
elemente pretiravanja. Prav humor,
parodija, ironija, pretiravanje, manerizem, teatraličnost, ponarejenost, kult
seksualnosti, čaščenje telesa, kemp,
klovnovstvo, maškarada, preoblačenje, arheologija spolov in seksualnosti,
odpadništvo, hrup, veselje in sijaj so

ponosa, ACT-UP akcije, protiglobalistični protesti, itn.) prevzamejo
center!
Naj navedem samo nekatere izmed
razlogov - karnevalsko telo z ekscesi,
z ironijo, s fragmentirano rekontekstualizacijo in s parodijo moškosti in
ženskosti odpira Pandorino skrinjico
seksualnosti in redefinira LGBTIQ
identitete kot pomembno lokacijo
kulturne in politične identitete. Transgresija, razkrivanje umetno ustvarjenih spolnih mej in delitev, je največja grožnja uveljavljenim kategorijam
in vzorcem, grožnja nevidnim, vendar
izjemno potentnim pravilom moči v
družbi, ki delujejo z mobilizacijo
tropov »tradicionalne« ženskosti z
enim samim namenom: obdržati
žensko na njeni historični marginalni
poziciji. Etnične in spolne manjšine
so tovrstne načine in strategije upora
vgradile v svoje diskurze: homoseksualci so obrnili pejorativne izraze kot
sta queer in dyke v simbole ponosa,
gangsta raperji so transformirali izraz
niger v bratski pozdrav, postfeministi-

moških ali gejevskih umetnikov.
Konotacije moškega, oblečenega v
žensko, so popolnoma drugačne od
pomenov ženske, oblečene v žensko:
tako oblečena ženska namreč
uprizarja maškarado ženskosti. V
lezbičnem dragqueenovstvu ne gre za
parodijo na nasprotni, temveč na
lastni spol. Umetnica Sape Huron v
predstavi Natural Born Beehive raziskuje ženskost kot središče ideje o
glamuroznosti. V maniri kabareta
razvije visoko glamurozno persono
Tutu L'Amour, ki je bolj ženska, kot je
ženska sploh lahko. To je ženska z
erekcijo (pištola pod obleko), ki
prevzema moške atribute Elvisa Presleya, njega pa spodbuja, da bi bil
travestit. Skratka, želi si moških atributov, si jih prisvaja, a se zato nikakor
ne odreče ženskosti.
Drag king pa je ženska, ki prevzame
moško vizualno podobo in igra
moškost, zavedajoč se erotičnega
potenciala travestije. Moško obleko
uporabi, da bi (kot pravi Teresa de
Lauretis) »svojo željo označila s

“V karnevalskem smehu, pri čemer mora imeti predvsem raba prostaškega jezika
izostren klovnovski občutek za samoparodijo, najdemo fundamentalni anarhizem.”
učinki, ki zvesto sledijo najžlahtnejšemu duhu renesančnega in srednjeveškega karnevala. In orodja, s katerimi se deprivilegirane družbene
skupine skušajo izogniti asimilaciji
oziroma vladavini družbenega realizma. Zato je karneval več, kot le
zabava ali festival: to je opozicijska
kultura zatiranih, znotraj katere periferne eksistence in izključeni posamezniki s pomočjo simbolnih zasedb
urbanih mestnih središč (Parade

čne umetnice se igrajo s tipičnimi
stereotipi o ženski, kot sta vamp in
vlačuga, lezbične z butch&femme
upodobitvami, itn. Riot Grrrls, denimo,
po svojih telesih pišejo psica, vlačuga, posilstvo, umazanka, kurba, ... ker
so to natanko tiste reprezentacije, ki
jih moški v/na ženskih telesih vidijo.
Drag queen performativnost oziroma
igranje ženske s strani nasprotnega
spola praviloma velja za domeno

socialno vidno obliko, da bi se tudi
sebi učinkovito javno in vidno razkrila«. Drag king performans je integralni del lezbične subkulture od dvajsetih let naprej, ko se je najprej pojavil v
Parizu, se nato v tridesetih preselil v
Berlin, v petdesetih pa še v New York.
Za njegovo revizijo v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja (v ZDA in v
Veliki Britaniji) so poskrbele umetnice
Diane Torr, Murray Hill in Mo B. Dick.

Odličen medij, tipična karnevalska
persona za izražanje družbene
distance do »odklonskih« seksualnih
identitet, je tudi klovn. Je ljubek
čudak, počne stvari, ki si jih drugi ne
upajo, je brez spola, napake so njegova prednost. Sporočilo performansov
Angele de Castro, lezbične klovnese,
je jasno in neposredno: publika se na
klovna odziva s smehom, smeh pa je
večinoma povsem resna družbena
reakcija na lezbištvo.
Za Andyja Warhola, gejevsko ikono in
najvidnejšo kempovsko persono pop
arta, je bilo značilno uprizarjanje
gejevskega dandijevskega potenciala. Njegovo izzivanje moškosti
meščanskega in delavskega razreda
s stilistično bližino ženskim in homoseksualnim reprezentacijam, njegovo
dvoumno uprizarjanje telesa/jaza ključne sestavine njegovega vnašanja
zmede v konvencionalne spolne/seksualne kode – je bilo kričeče antimaskulinistično. Leta 1981 je Christopher Makos v seriji fotografij Spremenjena podoba Warhola prikazal v

različnih oblikah draga. Umetnik na
omenjenih fotografijah nosi izbor
lasulj, od ljubke črne paževske do
svetlolase kodraste, njegov grob
obraz srednjih let pa prekrivajo
debele plasti ličil, ki učinkujejo pretirano. Kontrast teatralično mehkužnemu obrazu predstavljajo Warholova povsem konvencionalna
moška oblačila. Na ta način Warhol
še bolj poudari svoj prevzem gejevske
oziroma feminizirane osebnosti in
tako učinkovito zabriše meje, ki ločujejo konvencionalne spolne in seksualne vloge.
V karnevalskem smehu, pri čemer
mora imeti predvsem raba prostaškega jezika izostren klovnovski občutek
za samoparodijo, najdemo fundamentalni anarhizem. V kombinaciji jeze in
smeha ima element negacije pozitiven, regeneracijski učinek, ki prinaša
najavo nečesa boljšega. To nekaj
boljšega postane iskra karnevalskega
ognja, ki obnavlja svet. Ekspresija
karnevalske energije ponuja permanentno alternativo uradni kulturi,

trajno, nezadržno in neukrotljivo
možnost izražanja njenega zavračanja na dovoljene načine. Kot je bil
prepričan že Bakhtin, ima negacija
pozitivne preporoditvene rezultate,
saj kreira občutek solidarnosti med
tistimi, ki so jezni na konformnost
oblasti, na aroganco in brezbrižnost
vladajočih političnih elit, ki povzročajo in omogočajo bedo, neenakost in
diskriminacijo številnih posameznikov in skupin v družbi. Razumemo pa ga lahko tudi kot izjavo o
preziranju uradne kulture, in to ne
samo visoke kulture, temveč tudi
množičnih medijev, ki konstantno
vztrajajo v recikliranju trivialnosti in
banalnosti.
Glede na zapisano namesto zaključka
namig našemu bralstvu – čimveč
karnevalskih teles naj prihodnjo
soboto napolni trge in ulice Ljubljane.
Ne festival, parada naj bo naš karneval!

kolumna: Dame in gospodje, boja je konec.
Urška Sterle

Ni še minilo dober mesec dni po
novem velikem razkritju znane osebnosti, pa so v medijih že zavrteli tisto
znamenito popevko o tem, da je
ta-in-ta oseba (Caitlyn Jenner) za
to-in-to gibanje (trans) naredila več
kot vsa leta aktivizma pred njo.
Morda je naredila prav toliko kot Chaz
Bono, ki je s svojimi mizoginimi,
anti-feminističnimi in biologističnimi
izjavami javnosti sporočal, da je
lahko trans oseba prav takšna kot

zadnji rasistični blebetač, ki s
sladostrastjem natepava puhlice o
superiornosti enega spola nad drugimi, ene rase nad drugimi in enega
vodje nad vsemi, medtem ko sreba
pijačo v družbi svojih znancev.
No, vse revne, ne-konzervativne in
ne-belske trans osebe si lahko oddahnejo. Za javnost so zdaj nevidne
in nič več jim ni potrebno naokoli
trobezljati o diskriminaciji, ali tratiti

čas za spreminjanje zakonodaje. Boja
za enakopravnost je konec, vsi smo
lahko ljubljenci javnosti, dobimo svoj
resničnostni šov in si iz tega denarja
financiramo operacijo ali dve.
Tale čudoviti razplet in razbremenitev
je že tisoča ponovitev utišanja manjšinskih gibanj. Poglejte, dali smo
vam vašega junaka, bodite zdaj
končno zadovoljni in zaprite gobec.

Junake manjšinskih skupnosti kreirajo drugi. Tisti, ki imajo tako sredstva
kot tudi "know how" kako brezbrižnemu sleherniku prodati presunljivo življenjsko zgodbo. Tudi zasluge
za "napredek" se delijo po kapitalski
logiki. Tisti posamezniki in posameznice, ki jih oddelek za marketing
določi za govorce v imenu skupnosti
so kar najbolj tržni, spektakelski,
všečni. Medijski konglomerati, ki
potrebujejo nove produkte z veseljem
kapitalizirajo drugačnost, revščino in
hendikep. Kapitalizirajo jo, ne pa
politizirajo.
Dobro so nas zdresirali. Če liberalneži
že tako hlepimo po junakih, nam
bodo po holivudsko sproducirali tisto
točko oboževanja v katero naj se
usmeri naš pogled. Tako ne bomo
videli, da so manjšinska gibanja
politična sila. Ne bomo poslušali
političnih zahtev po enakopravnosti,
pač pa osebne zgodbe zaradi katerih

se nam bodo nosilci drugačnosti
smilili. Drža, ki jo s tem prevzamemo
je drža gospostva. Lahko si še tako
lažemo, da smo dobri in tolerantni
ljudje, grenka resnica je ta, da smo
pustili, da nas sistem pridno zreducira na gospodovalne potrošnike. Tale
drugačnež se mi je prikupil, tisti pa
ne.
Če se zdi, da tovrsten potrošniški
pristop še kar dobro funkcionira, je to
zato, ker smo živeli v relativnem miru,
živeli smo na kreditih predhodnjih
političnih akcij. Ustvarite krizo ali dve,
zanetite kakšno vojno in poprej
dobrohotni in tolerantni, se bomo brž
pričeli klati za družbene privilegije ali
pač zgolj za lastno preživetje. Je že
tako, da se v času pomanjkanja
anti-političen človek najbolj smili
samemu sebi.
No, kriza je tu in takšne ali drugačne
vojne se nikoli ne nehajo.

Danes in jutri na Paradi ponosa:
9.6. ob 20.00 (Kino Šiška):
Okrogla miza na osrednjo temo Parade 2015 – “Podpiram,
torej delujem?”
10. 6. ob 21.00 (Klub Tiffany):
Kabaret

Kolofon:
Urednikovanje in oblikovanje: Nina Dragičević
Transport Lezbnikov in iskanje senčnika za Knjižnico pod krošnjami, ki
jih ni: Jadry Kokot, Simona Muršec, Čuki

Med 6. in 13. junijem 2015 izhaja Lezbnik kot posebna
edicija v okviru tedna Parade ponosa.
Lezbnik je letos finančno podprt s strani Open Society
Initiative for Europe.

Tisto, kar so nam med tem ukradli je
koncept solidarnosti. Da bi ga sploh
razvili, moramo izstopiti iz atomizirane pozicije moralnosti in ekskluzivnosti, tiste pozicije, ki smo jo
mimogrede kupili, ker se besno
oglašuje in divje prodaja. Tisto, kar bi
morali postati niso gospodarji, ki
dobrohotno določajo komu oddrobiti
glavo in koga po njej potrepljati.
Tisto, kar smo medtem zanemarili je
politična subjektivizacija.
Odreči se homofobije, rasizma, ksenofobije, ni modna pozicija pač pa
jasna politična drža. Morda bi bil zdaj
končno čas, da si nehamo brisati riti
z dosežki delavskih, feminističnih,
civilnih, proti-kolonialističnih, lgbtiq in
drugih gibanj, čas, da se snamemo z
infuzije iluzij in se končno udomačimo v pozi političnega subjeta. Malce
nam že teče voda v grlo.

