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Spoštovane kolegice in kolegi, člani orkestra Slovenske filharmonije!
Članice in člani orkestra SNG Opera in balet Ljubljana, prav tako sindikat GLOSA SNG Opera in
balet Ljubljana, vas podpiramo v vseh vaših zahtevah. Umetnik potrebuje za korektno opravljanje
svojega dela urejeno delovno okolje. K temu vsekakor spada profesionalen odnos nadrejenih. Pa naj
bo to umetniški vodja ali šef dirigent.
Žal se v zadnjem času premnogokrat rado dogaja, da odgovorni ne upoštevajo ali celo namerno
spregledajo mnenje umetniškega kadra o zadevah, ki se tičejo predvsem ali v prvi vrsti samo in zgolj
umetnikov. Tako si težko predstavljamo, da bi orkester lahko kvalitetno in na najvišjem umetniškem
nivoju odigral program z dirigentom, ki mu orkester ne zaupa. Če je poleg prisotno tudi šikaniranje in
nespoštovanje članov orkestra, postane problem še toliko bolj pereč.
Politika oziroma Ministrstvo za kulturo je nastavke takšnega delovanja začelo izvajati že pred leti, ko
so “na tiho” sprejeli določene spremembe ustanovnih aktov določenih javnih zavodov, z namenom
izločitve umetniških delavcev iz upravljanja, t.j. svetov javnih zavodov, ali vsaj poizkusili izredno
omejiti njihov vpliv na delovanje javnih zavodov.
Trdno stojimo na stališču, da umetniški delavci morajo imeti – in tudi imajo! – pravico podati svoje
mnenje glede oseb, predlaganih na mesta umetniških vodij ali šefov dirigentov. Seveda obstaja
možnost, da direktor javnega zavoda tega mnenja ne upošteva, vendar mora v tem primeru nositi
polno odgovornost v primeru kasnejših težav in slabega dela, tudi s svojim odstopom ali razrešitvijo.
Prav tako se mora glas zaposlenih umetnikov slišati v svetih in strokovnih svetih. Premnogokrat se
namreč dogaja, da vam in nam krojijo usodo ljudje, člani svetov in strokovnih svetov, ki so zgolj v
občasnem stiku z delovanjem zavoda. Pravi problemi pa tako ostanejo neopaženi.
Verjamemo, da boste z argumenti uspeli, in vam želimo vse najboljše!
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