Alessandro Ludovico

INTERVJU Z JANEZOM
JANŠO, JaNEZOM
JANŠO IN JANEZOM
JANŠO
AL: Zakaj ste se odločili za preimenovanje v ime nekdanjega premierja Janeza
Janše? In zakaj vsi trije? Se je to zgodilo hkrati? Zakaj ste se tudi včlanili v
njegovo Slovensko demokratsko stranko?
JJ: Razlog za mojo spremembo imena je oseben in precej intimen, zato ga ne
bom razglašal javno.
JJ: Tudi jaz sem to storil iz osebnih razlogov.
JJ: Tehnično ni mogoče, zakon ne dopušča – vsaj ne v Sloveniji, mislim pa,
da je tako tudi drugod po svetu –, da bi posamezniki spremenili svoje ime
hkrati, kolektivno. Zato tega nismo storili istočasno, temveč vsak zase in v
različnih časovnih okvirih. Je pa res, da smo se vsi, en za drugim, preimenovali
v istem mesecu.
JJ: Za včlanitev v desničarsko stranko SDS, ki jo vodi Janez Janša, smo se odločili
zaradi njenega slogana »Več nas bo, prej bomo na cilju«.
AL: Se vam torej zdi, da je [novo ime] mogoče opredeliti kot »skupno
identiteto« ali preprosto kot propagiranje izvirne zamisli treh ljudi? Ali morda
veste še za koga, ki je sledil vašemu zgledu in se prav tako preimenoval v
Janeza Janšo?
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JJ: Zavračam idejo o »skupni identiteti«, kajti to bi pomenilo, da je celotna
problematika identitete povezana predvsem s človekovim imenom. Po mojem
mnenju imajo imena precej nepomembno vlogo v opredeljevanju identitete.
JJ: Julija Capulet v Romeu in Juliji pravi: »Samo ime je tvoje moj sovražnik; ti
bil bi ti, čeprav ne bil bi Monteg. Kaj pa je Monteg? Roka, noga ni, obraz ni,
niti kak drug del človeka. Preberi si ime! Kaj je ime? To, čemur roža pravimo,
dišalo bi prav tako lepo z imenom drugim; in Romeo, da se drugače kliče,
popolnost svojo bi ohranil vso: – o Romeo, odloži to ime, in zanj, ki tebe se
ne tiče nič, ná mene vso.«
JJ: Da – »Primem te za besedo: reci mi: ›Ljubi!‹ in prekrščen bom; poslej več
nočem biti Romeo.«
JJ: Ne vem za nobenega drugega posameznika oziroma posameznico v Sloveniji,
ki bi se uradno preimenovala v Janeza Janšo, morda pa obstajajo primeri, ko
je nekdo začel uporabljati to ime kot psevdonim.
AL: V preteklosti se je preimenovalo že precej umetnikov in aktivistov, ki
so s tem običajno želeli poudariti nekaj pomembnega oziroma političnega.
Ali vaš primer kakor koli namiguje na stanje identitete v Sloveniji, nekdanji
jugoslovanski pokrajini, ki je kot ena od prvih med narodi na tem območju
razglasila svojo neodvisnost? In zakaj ste svoj proces poimenovali proces
»vidnega izginotja«?
JJ: Na problematiko slovenske nacionalne identitete se precej neposredno
nanaša naš skupni projekt Triglav na Triglavu. Triglav je najvišja gora v Sloveniji
in eden od najpomembnejših slovenskih nacionalnih simbolov, ki ga zasledimo
v slovenskem grbu, na slovenski zastavi in celo na slovenskem kovancu za 50
centov. Njegovo ime pomeni dobesedno »troglav« in izvira iz oblike vzpetine,
ki ima tri vrhove.
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JJ: Takoj po preimenovanju smo se povzpeli na ta vrh in pri vzponu ves čas
ponavljali mantro Jaz sem Janez Janša – ime mi je Janez Janša. Na vrhu smo

se pokrili z ogromnim črnim blagom z luknjami, skozi katere so gledale le
naše tri glave.
JJ: Ta projekt je bil v bistvu ponovna uprizoritev performansa Triglav, ki ga je
leta 1968 na nekem osrednjem trgu v Ljubljani uprizorila neo-avantgardna
skupina OHO, in tudi ponovna uprizoritev fotografske rekonstrukcije Svoji k
svojim/Triglav, ki jo je izvedla skupina Irwin leta 2004 na istem trgu.

Foto: Gaja Repe

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
Triglav na Triglavu, 2007

JJ: Če se izrazim s pomočjo sodobnega estetika in umetnostnega teoretika
Miška Šuvakovića, ta tri dela so »radikalizirane izvedbe ›političnega drsenja
označevalca‹, tj. posameznih predočitev simptomov slovenske identitete
in, kar je še pomembnejše, zgodovinsko konstruiranih in izvedenih politik
identitet«.
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JJ: Neposredna posledica našega preimenovanja je bil začetek procesa
»izginotja« v tem smislu, da so naša prejšnja imena, za katerih uveljavitev
smo se tako zelo trudili, nenadoma zamenjala naša nova imena. Ta sprememba
je imela tudi retroaktivno razsežnost, ki je zaznamovala naše življenjepise in
predhodna umetniška dela.
JJ: To je bila »proti-tržna« poteza, vsekakor v nasprotju s sleherno logiko
blagovnih znamk…
JJ: Toda hkrati smo mi in naše delo s to »gesto preimenovanja« pritegnili zelo
veliko pozornosti: to je bila paradoksalna situacija, ki smo jo opredelili kot
»vidno izginotje«.
AL: V kolikšni meri je vaše preimenovanje vplivalo na vaše vsakdanje življenje?
Je vaša sijajna inačica »vdora« v unikatni identifikacijski sistem (ki temelji
predvsem na imenih) povzročila tudi negotovost in nepričakovane posledice?
Se kdo od vas namerava vrniti k svojemu staremu imenu?
JJ: Na splošno še vedno delujemo enako kot pred spremembo imena: enako
delo, isti prijatelji – saj smo navsezadnje še vedno isti ljudje. Toda moram
priznati, da je komuniciranje postalo zelo nestabilno ravno zaradi »hekerskega
učinka« preimenovanja na unikatni identifikacijski sistem.
JJ: Zame se na intimni, introspektivni ravni ni kaj dosti spremenilo, pač pa so
se spremenili moji odnosi z neposredno okolico. Preimenovanje je podobno
smrti: na druge vpliva mnogo bolj kot nate. Drugi so tisti, ki se morajo
spopasti s tem. Podobno, ko umreš, se morajo s tem dejstvom ukvarjati
drugi in ne ti sam.
JJ: Da, osebno ime je konvencionalna etiketa, ki jo uporabljajo drugi, da
te razlikujejo od drugih subjektov. Ime je nekaj, kar posameznika vpelje v
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javni tok. »Prosim, predstavite se« v resnici pomeni »prosim, povejte svoje
ime«. Toda kako osebno je pravzaprav osebno ime, če pa ima predvsem
javno funkcijo?

JJ: Kot primer nepričakovane posledice vam lahko povem anekdoto. Imam
dvojno državljanstvo: slovensko in hrvaško. Iz določenih razlogov, ki so
preobsežni, da bi jih pojasnjeval tukaj, sem imel slovenske dokumente,
hrvaških pa nikoli. Lani sem se končno odločil, da si jih priskrbim, toda javni
uslužbenec na moji hrvaški občini je moj zahtevek zavrnil, ker sem bil v njihov
register vpisan s svojim starim imenom, edini veljavni dokument, s katerim bi
se lahko identificiral, pa je bil moj slovenski potni list, ki so ga izdali gospodu
Janezu Janši. A kljub tem »manjšim« nevšečnostim se k prejšnjemu imenu
dejansko ne nameravam vrniti.
JJ: Jaz pa sem to že storil januarja lani. Preimenoval sem se nazaj v Žigo Kariža.
AL: Zakaj pa potem v tem intervjuju sodelujete kot Janez Janša?
JJ: Ker zdaj to ime uporabljam kot psevdonim, s katerim podpisujem dela,
geste in akcije, ki jih izvajamo skupaj z Janezom in Janezom.
AL: To ime je morda mogoče razumeti kot ponaredek le med vrsticami in
njegova glavna prednost je dejstvo, da sega na obsežno področje dvoumnosti.
Na primer, vas je kdaj pomotoma nagovoril kdo, ki je iskal nekdanjega
premierja? In kako ste se po preimenovanju spopadli s citiranjem glede na
to, da ste nekaj svojih umetniških del ustvarili skupaj?
JJ: Ne, dejansko se ni nikoli zgodilo, da bi me nagovoril nekdo, ki bi mislil, da
sem nekdanji premier. Se je pa velikokrat primerilo, da mi je kdo čestital ali
mi poslal poslovno ponudbo za gledališko delo, ki ga nisem nikoli režiral, ali
za sliko, ki je nisem naslikal.
JJ: Da, prav imaš, nikoli se ni zgodilo, da bi nas kdo nagovoril po pomoti, pač pa
se je na nas nekoč, tik pred slovenskimi državnozborskimi volitvami leta 2008,
namenoma obrnil politični tednik Mag. Objavljali so intervjuje z vsemi voditelji
parlamentarnih strank, in ko je vodja SDS Janez Janša zavrnil pogovor z njimi,
so namesto njega k sodelovanju povabili nas. Objava intervjuja s sodobnimi
umetniki na političnih straneh neke revije je bila redka in izjemna situacija.
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JJ: Kar se tiče citiranja naših del po preimenovanju, nismo sprejeli nobenih
posebnih varnostnih ukrepov. Umetniška dela, ki smo jih ustvarili vsi trije,
smo podpisali kot Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, dela, ki smo jih izdelali
samostojno, pa preprosto kot Janez Janša. To logiko smo uporabili za vsa dela,
ki smo jih ustvarili po spremembi imena, pa tudi za vsa dela, ki so nastala
pred preimenovanjem.
AL: Drug zanimiv vidik ponaredkov je dejstvo, da sodijo k nekemu izvirniku.
V vašem primeru ste vsi trije novi izvirniki, toda izvirniki posebne vrste:
proksimalni, pogosto fizično, a še bolj virtualno, zaradi svojega dela. Kako
to vpliva ne celoten proces?
JJ: Ne vem, če je o ponaredkih treba razmišljati kot o nečem, kar »sodi k nekemu
izvirniku«. Lahko bi rekli, da ponaredki rušijo inštitucijo »izvirnika« kot takega,
kajti ustvarjajo nove povezave med imeni in objekti, med imeni in stvarmi,
in te nove povezave ustvarjajo dvom ravno v zvezi z referenčno zasnovo
jezika. To je vprašanje, ki so se ga že mnogokrat lotili filozofi jezika, kot v
knjigi NAME Readymade opozarjata Aldo Milohnić in Antonio Caronia. Skratka,
nisem prepričan, da je to pravi ključ do popolnega razumevanja našega dela,
je pa vsekakor legitimno stališče.
JJ: Ne strinjam se preveč z označevanjem te zadeve za »ponaredek«. Nismo se
pretvarjali, niti ne v tem smislu, da bi potvarjali lastna imena ali identiteto,
niti ne tako, da bi »simulirali«, da smo nekdo drug. Preimenovali smo se v
celoti, zakonito in na povsem legalen način. Je pa res, da je ravno ta vidik
zelo vplival na celoten proces, ker ustvarja razlike, dvoumnost in morda celo
protislovja med našo novo »uradno« identiteto in tem, kako so nas bili ljudje
vajeni obravnavati. Po mojem je to najzanimivejši del tega procesa…
JJ: In ravno zato je tako številnim ljudem padel v oči. Jasno je, da je od tistega
trenutka naprej vse, kar naredimo, povezano s to novo situacijo, z novimi
imeni. Očitno se ljudje temu začenjajo privajati, toda nelagodja se ne bodo
nikoli povsem otresli.
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AL: Predvidevam, da so vaši dokumenti, zlasti potni listi (ki so najbolj ikonični),
zlahka postali oprijemljiv predmet in zato kontroverzen/objektiven del vašega
dela. Kako ste jih uporabili oziroma kako ste jim pustili biti uporabljeni? Kaj
pa dejstvo, da so povsem avtentični in hkrati umetniško delo?
JJ: S svojo gesto smo v svet umetnosti vpeljali nova tipa readymadea: osebno
ime kot readymade in osebni dokument kot readymade. Odločili smo se, da
bomo ta umetniška dela razstavili na samostojni razstavi z naslovom NAME
Readymade na festivalu Steirischer Herbst leta 2008.
JJ: V zgodovini umetnosti takšni readymadei dotlej niso obstajali. Osebnih
dokumentov ni mogoče »preprosto« kupiti v trgovini, jih postaviti v nov
kontekst, obrniti in razstaviti, tako kot je to denimo storil Duchamp s svojo
Fontano. Da bi jih pridobil, moraš sprožiti določen administrativni proces. Za
umetniška dela jih imamo ravno zato, ker obsegajo postopek, po katerem
so nastali.
JJ: Izvirno Fontano so izgubili, zato je Duchamp izdelal nove in jih na novo
podpisal. Mi novih dokumentov ne moremo izdelati kar tako. Izda jih lahko
le država na osnovi specifičnega administrativnega zahtevka.
JJ: Niso katera koli vsakdanja stvar – niso pisoar, ki je postal Fontana.
JJ: Razstava NAME Readymade nas je umestila v odnos moči med sferama
umetnosti in administracije. Če svojih dokumentov ne nosiš s seboj, ker
so zaklenjeni v neki galeriji kot umetniška dela, v družbi ne moreš delovati
normalno, saj izgubiš določene osnovne človekove pravice, kot je denimo
svoboda gibanja. V tehničnem smislu postaneš ilegalec (sans papiers).
JJ: Razstavljanje v steklenih vitrinah našim dokumentom ni odvzelo statusa
običajnih stvari. Tudi v steklenih vitrinah, tako kot povsod drugod, ostajajo
veljavni administrativni dokumenti. In to je druga ključna razlika med našimi in
Duchampovimi readymadei. Vsakdanji predmeti, ki vstopijo v svet umetnosti,
se ne vrnejo k svoji prejšnji stavrnosti in funkciji. Naši readymadei pa so ujeti
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Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
PB0243172 (Potni list), 2007

med dvema realnostma in ne morejo zares zapustiti nobene od njiju v prid
drugi. To stanje iz njih ustvarja predmete, ki jih ni mogoče poblagoviti, saj ne
morejo stopiti na trg umetnosti, ne da bi trčili ob dejstvo, da je prodajanje
veljavnih osebnih dokumentov nezakonito.
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AL: Na Wikipediji, ki je običajno zelo natančna, ker se tiče gesel, imate vsi trije
gesla, ki so jasno razločena od politikovega. Je bil ta postopek enostaven ali
ste naleteli na kakšne težave? Se je še kakšen drug sistem upiral temu, da bi
vas prepoznal takšne kot v resnici ste?
JJ: Menda ni bilo nobenih težav pri ustvarjanju treh Wikipedijinih gesel. Ne
morem pa reči, ali je bil postopek enostaven ali ne, ker ne vem, kdo jih je
ustvaril.
JJ: Sem pa opazil, da se je sporočilo o razločitvi na vrhu politikovega gesla sprva
glasilo »Za druge osebe z imenom Janez Janša glej Janez Janša (razločitev)«. To
je uporabnike Wikipedije napotilo na razločevalno stran, kjer so bili navedeni vsi
štirje Janezi Janše. Kasneje je sporočilo o razločitvi nekdo spremenil v »›Janša‹
se preusmerja sem. Za druge pomene glej Janša (razločitev)«.1 Nova povezava
vodi na razločevalno stran, kjer je navedenih mnogo ljudi s priimkom Janša,
zaradi česar je naša gesla težje najti.
JJ: Obstaja še mnogo drugih primerov sistemov, ki so se upirali temu, da bi nas
prepoznali pod našimi novimi imeni. En primer je Leksikon osebnosti slovenske
založbe Mladinska knjiga, katerega uredniki so vztrajali, da morajo biti naša
gesla uvrščena vanj pod našimi prejšnjimi imeni.
JJ: Da se jim ne bi bilo treba soočiti z neprijetno situacijo navajanja štirih
Janezov Janš enega za drugim v leksikonu.
JJ: Bilo je tudi kar nekaj primerov, ko so gostitelji mednarodnih festivalov in
drugih umetnostnih dogodkov iz oportunističnih razlogov vztrajali pri promociji
našega dela pod našimi starimi imeni, češ da nas lokalna občinstva tako lažje
prepoznajo.
JJ: Pred nedavnim se je zgodilo tudi to, da bi dva od nas morala skupaj
1
Slovenska različica Wikipedije še vedno ponuja prvo varianto. Glej http://sl.wikipedia.
org/wiki/Janez_Janša in http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Janša_(razločitev) (zadnji
dostop 1. julija 2014). (Op. prev.)
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leteti v Lizbono, da bi se tam udeležila nekega umetniškega dogodka.
Organizatorji dogodka so nama kupili elektronski letalski vozovnici. Pri prijavi
pa sva nepričakovano ugotovila, da je računalniški sistem letalske družbe TAP
avtomatično izbrisal eno od najinih vozovnic, ker je sklepal, da gre za primer
dvojne rezervacije.
AL: Kaj pa dediščina nastanka in akcij zgodovinskih kolektivnih imen Monty
Cantsin in Luther Blissett? V čem je bistvena razlika?
JJ: Veliko ljudi se pri prvem stiku z nami domisli te povezave. V devetdesetih
letih smo pozorno spremljali Luthra Blissetta, in ko smo se preimenovali,
smo bili vsi seznanjeni z neoizmom. Tako da bi se temu gibanju morda
morali nekako pokloniti. Kljub temu pa menim, da so razlike tu precejšnje in
pomembnejše od podobnosti.
JJ: Luther Blissett in Monty Cantsin sta imeni, ki ju neformalno privzema
in uporablja na stotine umetnikov in družbenih aktivistov. Sta izmišljeni
imeni, psevdonima. V našem primeru gre za uradno preimenovanje, tako
da ko rečem »moje ime ja Janez Janša«, je ta izjava popolnoma točna tudi z
administrativnega stališča. Primer Luthra Blissetta je torej našemu podoben v
tem, da gre za privzetje imena dejansko obstoječe osebe (Luther Blissett je bil
nogometaš, Janez Janša pa premier Republike Slovenije), hkrati pa se od njega
diametralno razlikuje s stališča razlike med psevdonimom in soimenjakom.
JJ: Naša gesta je torej v koncept pomnoženega imena vpeljala kategorijo
soimenjaka.
AL: Kakšne pa so vaše izkušnje z področjem spleta, kjer je znak in označevalec
mogoče zlahka zamenjati, ponarediti ali po svoji volji spremeniti?
JJ: V nekem smislu med omrežnim in resničnim svetom ni velike razlike, kar
se tega tiče, in to predvsem zato, ker imamo s številnimi ljudmi, s katerimi
imamo opravka na internetu, stike tudi v resničnem življenju.
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Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
Signatura Dogodek Kontekst, 2008

JJ: Na spletu je lažje ponarediti lastno identiteto, ustvariti povsem navidezne
in ponarejene situacije, mogoče se je celo skriti za zidom podob in besed. In
tako je preprosto zato, ker nisi jasno povezan s telesom. Na spletni strani
je mogoče ponarediti vse, celo naš performans Signature Event Context
(Signatura Dogodek Kontekst) bi bilo mogoče izvesti v popolnoma drugačni
situaciji od tiste, ki smo si jo prisvojili. A če razmisliš o tem, se z enako situacijo
soočamo tudi v zvezi z jezikom. Vedno obstajajo družbene okoliščine, ki terjajo
ujemanje besed z dejstvi.
JJ: Da bi si stvari olajšali in celo naredili skrivnostnejšo povezavo med
označevalcem in pomenom, navsezadnje vsi verjamemo, da so znaki bolj ali
manj zveste reprezentacije realnega. Celo na internetu.
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