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Spoštovani, 
v vašem cenjenem tedniku Družina je bil objavljen dne 09. 11. 2014 članek z naslovom „Antikrist 
in Đilas”, avtorja Ivana Štuheca. Ker sem bil v članku neposredno izzvan vas prosim, da objavite 
naslednji odgovor avtorju članka ter priloženo ilustracijo. 
 
 
JANEZ JANŠA V KLETKI V MURGLAH 
 
Spoštovani gospod Ivan Štuhec, 
 
zelo me je pritegnila vaša ideja o tem, kaj bi lahko naredilo slovensko kulturno alternativo veliko in 
angažirano. Zapisali ste: „Slovenska kulturna alternativa bi bila velika in angažirana, če bi se 
umetnik Janez Janša brez honorarja dal zapreti v kletko v Murglah.“ 
Naj vam takoj povem, da sem nekaj podobnega že naredil (brez honorarja) s kolegama Janezom 
Janšo in Janezom Janšo: na priloženi fotografiji je delo, ki smo ga poimenovali „Slovenska kulturna 
alternativa bi bila velika in angažirana, če bi se umetnik Janez Janša brez honorarja dal zapreti v 
kletko v Murglah.“ Ivan Štuhec, „Antikrist in Đilas”, Družina, 09. 11. 2014. Zraven smo navedli, da 
je ime dela nastalo na osnovi vašega zapisa (po Ivanu Štuhecu), tako kot velevajo standardi 
podpisovanja likovnih del.  
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Zelo sem zainteresiran izvesti to vašo zamisel (brez honorarja, seveda) in se dat zapret v kletko v 
Murglah. Ker bi pri tem početju hotel biti čim bolj natančen in ker je avtorstvo zamisli v celoti vaše 
(če bi prišlo do kakršnikoli javnih sporočanj o tej izvedbi, bi vedno in povsod navajali, da je nastala 
po i

tavili kletko? 
ali, da bi se moral dat zapret v kletko? 

 Kaj ste si predstavljali, da bi počel v kletki? 

vaše 
i obiskovalcev in javnosti. Kaj naj bi to dejanje 

poročalo in komu naj bi bilo namenjeno? 

o 

njevali enega po enega glede na (ne)priljubljenost in glasovanje, ki je 
otekalo prek spletnih strani. 

gi strani 
ekaj, kar soustvarjamo nenazadnje pa tudi nekaj, kar vedno znova poskušamo presegat. 

 upanju na vaš skorajšnji odgovor vas lepo pozdravljam. 

Janez Janša 

vaš  zamisli), bi vas prosil, da odgovorite na nekaj vprašanj: 
 Katera se vam zdi primerna lokacija v Murglah, kamor bi lahko pos
 Koliko časa ste si predstavlj
 Ali bi kletko nekdo čuval? 

 
Poleg teh nekoliko bolj praktičnih vprašanj bi rad bolj natančno razumel vsebinsko podlago 
zamisli ter pričakovanja, ki jih imate s stran
s
 
Ob tem bi vas rad opozoril, da zgodovina umetnosti pozna prenekatere primere, ko so se umetniki 
dali zapret v kletke. Naj jih vam naštejem nekaj: tajvanski umetnik Tehching Hsieh se je dal za en
leto zapret v kletko (v letih 1978-79); mehiška umetnika Guillermo Gómez-Peña in Coco Fusco 
(leta 1992) sta se zaklenila v kletko na ulici in s svojim dejanjem sprožila vprašanja prisotnosti in 
predstavljanja predstavnikov drugih kultur, drugega, drugačnega; nenazadnje, v projektu Prosim, 
ljubite Avstrijo (Bitte liebt Österreich - Erste Österreichische Koalitionswoche) je nemški umetnik 
Christoph Schlingensief (leta 2000) naselil 12 priseljencev v kontejnerje postavljene pred dunajsko 
državno opero, ki so jih odstra
p
 
Primerov je še več, seveda. Za vsakega ustvarjalca je pomembno poznavanje zgodovine njegovega 
področja, predvsem zaradi tega, ker je zgodovina tisto, kar nas po eni strani določa, po dru
n
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