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Glasni spomini, turbo ljudje:  
Kartiranje zvokov, podob in spominjanja v postjugoslovanskem prostoru 

Mednarodni simpozij 
 
16.–17. september 2021 
Lokacija: TR/3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Povezava za udeležence na daljavo: tba. 
Prenos za občinstvo, ki bi dogodek spremljalo na daljavo: https://www.facebook.com/mglc.ljubljana 
 
Kako se prek zvokov, podob in spominov obnavljajo, prenavljajo in vzpostavljajo nove tradicije, 
zgodovinske naracije in prostori politične intervencije? Kako v postjugoslovanskem prostoru delujejo 
različne kulturne dinamike in afekti? Kako se afekti, spomini in podobe preoblikujejo, ko prehajajo 
med različnimi sodobnimi mediji in prek meja raznih posttranzicijskih periferij? 
Mednarodni simpozij Glasni spomini, turbo ljudje organizirata Center za preučevanje kulture in 
religije Fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani – CPKR FDV (UL) in Mednarodni grafični 
likovni center – MGLC. Dogodek dopolnjuje 34. grafični bienale Ljubljana: ISKRA DELTA, ki je letos 
posvečen prevpraševanju in osmišljanju aktualnih in virtualnih obrisov postjugoslovanskega stanja. V 
skladu s tem izhodiščem je simpozij namenjen razpravi o aktualnih raziskavah na področjih kulturnih 
in spominskih študij ter študij popularne glasbe v postjugoslovanski regiji (in širše). 
Dvodnevni dogodek, ki povezuje aktualne domače in mednarodne raziskave, je zasnovan kot 
platforma za razpravo ter izmenjavo izkušenj in spoznanj. Namen simpozija je izpostaviti aktualne 
raziskave in predstaviti odmevnejše sodobne študije, ki obravnavajo tematike, kot so popularna 
glasba, vizualna kultura in kulturni spomin v postjugoslovanski regiji. Akademske prispevke 
dopolnjuje in povezuje vrsta interaktivnih intervencij: filmski večer, organiziran v sodelovanju z 
Mednarodnim festivalom kratkega filma – FEKK, poseben vodeni ogled ljubljanskih grafitov, koncert 
in vodstvo po bienalu. 
Sodelujejo: Jernej Amon Prodnik, Robert Bobnič, Marija Dumnić Vilotijević, Nina Dragičević, Ana 
Hofman, Mateo Hočuršćak, Jernej Kaluža, Slobodan Karamanić, Mojca Kovačič, Maja Lazarova, 
Natalija Majsova, Rajko Muršič, Jessica Ortner, Vjeran Pavlaković, Svanibor Pettan, Aljoša Pužar, 
Boris Ružić, Maria Sokolova, Peter Stanković, Muanis Sinanović, Tea Sindbæk Andersen, Boris 
Stepanov, Ksenija Šabec, Jasmina Šepetavc, Anamarija Šiša, Eric Ušić, Mitja Velikonja, Fedja Wierød 
Borčak.  
 
Simpozij bo potekal v angleščini. 
Zaradi organizacijske logistike prosimo za prijavo na konferenčni del programa, ki bo potekal v 
hibridni obliki. Udeležbo v izbranem formatu lahko potrdite na: 
https://forms.gle/5zkoWuutqozqJxwWA. Če se želite udeležiti konference na lokaciji, prosimo, da se 
registrirate do 13.9.2021; registracija za udeležbo prek Zooma je možna do 15.9.2021. 
Do 13.9.2021 se lahko prijavite tudi na vodeni ogled 34. grafičnega bienala Ljubljana: ISKRA DELTA 
prek obrazca https://forms.gle/zmJvDXQy5sKrpmCq9.  
 
Prijava na spremljevalne dogodke (filmski večer, grafiti tura, koncert) ni potrebna. 
 
Dogodek bo potekal v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2. Pogoj 
za udeležbo na konferenci je upoštevanje PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 
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Program 
Prvi dan, 16. september 
9:30–10:00 Uvodni nagovor: Peter Stanković in Nevenka Šivavec 
 
10:00–11:00 Predavanje: Ana Hofman (ZRC SAZU), »Zvočnost, afekt, spomin: Preteklost skozi 
poslušanje« 
Moderator: Peter Stanković 
 
11:15–12:45 Panel 1: Popularna glasba, afekt, mediji 
Nina Dragičević, »Posljednji se adut sprema / Smrt fašizmu, doviđenja: Antifašistični pesniški tekst 
kot emancipatorni zvočni dogodek« 
Svanibor Pettan, »Longue durée raziskava afektivnih vidikov romskega glasbeništva na Kosovu: 
avtoetnografski pogled nazaj« 
Mojca Kovačič, »Strategije nastopanja slovenskih trubaških zasedb pri ustvarjanju glasbene 
atmosfere« 
Robert Bobnič, »Kulturna zgodovina in medijska arheologija diatonične harmonike« 
Moderator: Jernej Kaluža 
 
14:00–15:30 Panel 2: Panel 2: Politike žanrov 
Peter Stanković, »Simbolni imaginarij slovenske sodobne narodnozabavne glasbe« 
Jasmina Šepetavc, »Nedolžne ženske in navihanci: Spolni imaginarij slovenske narodnozabavne 
glasbe« 
Slobodan Karamanić, »Visoka in nizka balkanska glasba: produkcija popularne glasbe med 
hibridnostjo in razrednim bojem« 
Jernej Kaluža, »Slovenska narodnozabavna glasba in balkanski turbofolk: dve variaciji istega ali nekaj 
povsem različnega?« 
Moderator: Robert Bobnič 
 
16:00–17:30 Panel 3: Popularna glasba in prostor 
Rajko Muršič, »Samonikla glasbena prizorišča deset let zatem: popularnoglasbena prizorišča, ki se 
upirajo kapitalu, državi in apatiji« 
Ksenija Šabec, »Med domom in svetom: (vsakdanji) nacionalizem in odsotnost razlike v slovenski 
narodno-zabavni glasbi« 
Marija Dumnić Vilotijević, »Glasbene značilnosti ljudskega v turbofolku, narodnozabavni glasbi in 
trapfolku v Srbiji« 
Maja Lazarova, »Teatralnost kot glasbeno-poetična izrazna oblika v sodobni makedonski folk glasbi« 
Moderatorka: Jasmina Šepetavc 
 
18:00–19:00 Vodeni ogled 34. grafičnega bienala Ljubljana: ISKRA DELTA 
 
21:00–22:30 Večer kratkih filmov postjugoslovanske produkcije v sodelovanju s FeKK – 
Mednarodnim festivalom kratkega filma, Kulturni Center Q, Klub Tiffany, Metelkova 
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Drugi dan, 17. september 
9:45–11:15 Panel 4: Migriranje spominov in mediji 
Fedja Wierød Borčak in Tea Sindbæk Andersen, »Branja spominov na vojno v Bosni v severozahodni 
Evropi in Bosni« 
Jessica Ortner, »Narrativni načini komuniciranja spominov na vojno v Bosni – Kako vojak popravi 
gramofon Saše Stanišića« 
Natalija Majsova in Jasmina Šepetavc, »Konstrukcija postjugoslovanskih identitet v sodobnem 
slovenskem filmu« 
Boris Ružić, »Nemediirani migrantski spomini: zagovor kontravizualnih praks na balkanski poti«  
Moderator: Peter Stanković 
 
11:45–13:15 Panel 5: Spomini, afekti in identitete  
Jernej Kaluža in Jernej Amon Prodnik, »Spomini na uporabo medijev v socialistični Jugoslaviji: analiza 
intervjujev študentk_ov novinarstva« 
Maria Sokolova, »Postsocialistični sentimentalni inventarji: Brskanje po spominih, čiščenje nostalgij«  
Martin Pogačar, »E/Afekt Agropop: prihodnost, spomin, etnostalgija« 
Tanja Petrović, »Norost revolucije«  
Moderator: Aljoša Pužar 
 
14:30–16:00 Panel 6: Digitalne identitete v vzhodni Evropi 
Muanis Sinanović, »Islamistični Pepe« 
Mateo Hočuršćak, »Ja sam Jugoslomemka« 
Anamarija Šiša, »Feminizem in digitalne identitete žensk v postjugoslovanskem prostoru« 
Boris Stepanov, »Fani sovjetske znanstvene fantastike in zgodovina RuNeta«  
Moderatorka: Natalija Majsova 
 
16:30–18:00 Okrogla miza: O/pozicijske vizualne kulture 
Mitja Velikonja, »Postsocialistični politični grafiti na Balkanu in v Srednji Evropi« (predstavitev knjige) 
Eric Ušić, »Grafiti, pokrajina in spomin: primer projugoslovanskih grafitov iz druge svetovne vojne in 
po njej v Istri«  
Vjeran Pavlaković, »Grafitirane spominske krajine: muralizacija huliganov in domovinske vojne«  
Moderatorka: Helena Konda 
 
18:00–18:20 Sklepne misli: Aljoša Pužar 
 
18:20–20:00 Ko zidovi spregovorijo: Grafiti-safari po Ljubljani, vodita Mitja Velikonja in Monika 
Kropej 
 
21:00 Koncert in zaključna zabava: SsmKOSK, DJ ekipa Kafe sa šlagom, SsmKOSK in DJ ekipa Kafe sa 
šlagom, v sodelovanju s KUD Podtalnica, cikel Odprto/Open, klub Gromka, Metelkova. 
Dogodek so podprli: 
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Zbornik povzetkov 
 
Ana Hofman, Inštitut za kulturne in spominske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti 
Zvočnost, afekt, spomin: Preteklost skozi poslušanje 
 
V predavanju prek teoretizacije afektivne izkušnje uprizarjanja in poslušanja glasbe naslavljamo 
prednosti in omejitve pristopov, ki se osredotočajo na afekt. Podrobno osvetlimo perspektivnost 
političnega potenciala slušne izkušnje, pri čemer odpiramo vprašanja, zakaj, kako in kdaj pri mišljenju 
političnih kapacitet glasbe in zvoka izpostavljamo afekt. Na podlagi svojega etnografskega dela na 
aktivističnih pevskih zborih na območju nekdanje Jugoslavije kritično obravnavam potenciale, ki se 
vpisujejo v afektivno politiko kolektivnega petja in poslušanja. Izhajam iz predpostavke, da nam 
akademske razprave o afektu ne povejo toliko o samem političnem naboju afekta, kolikor o želji po 
radikalnem preoblikovanju našega razumevanja, kjer in kako iskati politične potencialnosti. Izhajajoč 
iz svoje raziskave revitalizacije partizanskih pesmi, se osredotočim na materialne pogoje tovrstnega 
petja in poslušanja, predpostavljene afektivne lastnosti teh praks pri vzdrževanju individualnih in 
kolektivnih teles in potencial, ki ga imajo te prakse za vzpostavljanje življenja v trenutku politične 
apatije in izčrpanosti.  
 
Ana Hofman je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije na 
Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). S pomočjo 
arhivskih in etnografskih metod proučuje glasbeni zvok v obdobju socializma in današnje 
konjunkture neoliberalizma in postsocializma na območju nekdanje Jugoslavije. Kot podoktorska 
Fulbrightova štipendistka je v spomladanskem semestru leta 2018 gostovala na centru za 
podiplomske študije City University v New Yorku. Je avtorica več člankov in poglavij v zbornikih ter 
dveh monografij: Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performances in Serbia 
(2011) in Music, Politics, Affect: New Lives of Partisan Songs in Slovenia (2016). Trenutno dela na 
monografiji Socialism, Now! Singing Activism after Yugoslavia (Oxford University Press).  
 
 
Nina Dragičević, neodvisna raziskovalka 
»Posljednji se adut sprema / Smrt fašizmu, doviđenja«: Antifašistični pesniški tekst kot 
emancipatorni zvočni dogodek 
 
Zapisano na ostanke papirja, shranjeno v propadajočih, nato zapuščenih predalih ali celo 
koncentracijskih taboriščih, potem morda v arhivih. Ali pomembnost takšnega teksta lahko presega 
dokumentaristično vrednost? Menim, da lahko. Prispevek predstavlja antifašistični pesniški tekst kot 
zvočni dogodek. S tem se odpre nova perspektiva: proces mišljenja se približuje procesu zvočenja, 
zapisan tekst pa dobi prostorsko dimenzijo, oziroma je materialna redukcija tega prostora. Ker pa gre 
za pesniški tekst, ki ga tu razumemo kot prostor, ki dopušča invencijo in artikuliranje zamišljanja, v 
določenih pogojih tako zvočenje kot nastala pesem postavljata temelje za utopistiko. »Zvočni zid« 
(cf. Deleuze), ki ga kreira avtoričino mišljenje, lahko izvaja funkcijo preživetja ob obetu uničenja. 
Pesniški tekst v tem smislu ni več zgolj poskus dokumentiranja, marveč opolnomočenja subjekta, 
zlasti ko gre za subjekt, ki mu je pripisan ženski družbeni spol, torej tisti, ki doživlja, kar bomo tu 
imenovali avditorna revščina.  
 
Nina Dragičević je pesnica in esejistka ter doktorica sociologije. Je avtorica knjig Kdo ima druge skrbi 
(2014), Slavne neznane (2016), Med njima je glasba (2017), Ljubav reče greva (2019) in To telo, 
pokončno (2021). Leta 2020 je prejela Župančičevo nagrado in bila v ožjem izboru za nagrado Kritiško 
sito; leta 2019 je bila finalistka za Veronikino nagrado in Jenkovo nagrado; leta 2018 pa je prejela 
obe nagradi Vitez poezije (po izboru strokovne žirije in po izboru občinstva), Svečano listino Univerze 
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v Ljubljani za izjemne dosežke in bila finalistka za evropsko nagrado Palma Ars Acustica. Dragičević je 
članica Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN. 
 
Svanibor Pettan, Univerza v Ljubljani 
Longue durée raziskava afektivnih vidikov romskega glasbeništva na Kosovu: avtoetnografski 
pogled nazaj 
 
Nekatere moje študije o romskih glasbenikih v kontekstu medetničnih odnosov na Kosovu so v 
skladu z zgodovinskim longue duréejem in zajemajo obdobje več desetletij (Pettan 2011, 2015). Pod 
vplivom raziskav Elsie Ivancich Dunin med Romi v Makedoniji sem na Kosovu raziskoval dinamiko 
sprememb, tako da sem leta 1989, 1999 in 2009 opredelil kot časovne mejnike. V tem obdobju in 
zlasti v 21. stoletju so etnomuzikologijo zaznamovale konceptualne spremembe, ki so se uveljavljale 
pri študijih rase, manjšin in drugih relevantnih študijskih področjih. Prispevek povezuje dinamike 
iskanih etnografskih podatkov s spremembami v znanstvenih pristopih, zlasti v zvezi z glasbo in 
manjšinami ter aplikativno etnomuzikologijo v okviru Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo. 
Knjiga Mattijsa van de Porta Gypsies, Wars and Other Instances of the Wild (1998) je primerjalna 
referenca, ki se prav tako kot moje študije osredotoča na medetnične odnose v politično zahtevnih 
časih skozi zorni kot romskega glasbeništva. Glavna metodološka izbira v prispevku je avtoetnografija 
– pristop, ki »priznava in upošteva subjektivnost, čustvenost in vpliv raziskovalca na raziskavo, 
namesto da se teh zadev izogiba ali domneva, da ne obstajajo« (Ellis, Adams and Bochner 2011). 
 
Svanibor Pettan je redni profesor in vodja katedre za etnomuzikologijo na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, predsednik Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) in 
predsedujoči študijski skupini ICTM Glasba in manjšine. V letu 2019 je bil gostujoči profesor na 
Kalifornijski univerzi v Berkeleyu, sedaj pa na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na 
Dunaju in Univerzi v Zürichu. Med njegove novejše publikacije sodijo Music of Minorities in National 
Contexts: Ten Research Models, Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po 
letu 1991 in Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology.  
 
Mojca Kovačič, Znanstvenoraziskovalno središče Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Strategije nastopanja slovenskih trubaških zasedb pri ustvarjanju glasbene atmosfere 
 
V prispevku preučujem nekatere slovenske trubaške zasedbe, ki so na slovenski glasbeni sceni 
zacvetele po letu 2000. V svojem glasbenem slogu, repertoarju in izvedbi se sklicujejo predvsem na 
romske trubaške zasedbe iz Srbije, katerih glasba je pozneje presegla regionalni okvir in postala 
priljubljena na svetovni glasbeni sceni na žanrskih področjih, kot so World Music, Gipsy Brass, Balkan 
Romani, Balkan Beat ali Balkan music. Nekatere študije so tovrstni glasbeni fenomen umestile v 
»novi stari evropski zvok« (Marković 2015), ki ustvarja nevidna neravnovesja moči med globalnim 
severom in globalnim jugom preko vzpostavljanja drugosti znotraj Evrope, ki je sicer eksotična, a 
dovolj sprejemljiva za zahodno občinstvo. Ob upoštevanju zgornjih konceptualizacij 
romske/balkanske/ciganske trubaške glasbe prek teorij prenosa afekta in kolektivnih atmosfer 
preizprašujem razmerja, ki jih glasbeniki nekaterih balkanskih trubaških zasedb v Sloveniji 
vzpostavljajo s predstavami občinstva o balkanskem in balkanski glasbi. Na glasbenike gledam kot na 
proizvajalce glasbenih afektov, ki s pomočjo afektivnih strategij ustvarjajo želeno atmosfero in se 
sprašujem, kakšna so njihova orodja za preoblikovanje zamišljanja Balkana v akcijo in izkušnjo. 
 
Mojca Kovačič je etnomuzikologinja, zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. 
Zanimajo jo kulturni, družbeni in politični vidiki vseh vrst glasbe in zvočnega izražanja. Prek 
preučevanja ljudske pesmi, instrumentalne glasbe ter sodobnih glasbenih in zvočnih pojavov 
raziskuje načela glasbenih struktur in prezentacij ter osvetljuje njihov odnos do pojmov, kot so spol, 
nacionalizem, kulturna politika, folklorizem, identifikacije, migracije in manjšine. V zadnjih letih se 
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osredotoča na preučevanje urbanih zvočnih krajin, afektivnih potencialov zvoka, kulturne dinamike v 
migrantskih okoljih in dvojezičnega izražanja v popularnih glasbenih praksah. 
 
Robert Bobnič, Univerza v Ljubljani 
Kulturna zgodovina in medijska arheologija diatonične harmonike 
 
Gumbna diatonična harmonika je pomensko kontradiktoren in afektivno močan glasbeni instrument. 
Praktično od vsega začetka, od izuma v začetku 19. stoletja, velja ta muzikološko razvrednoten in 
pozneje iz mladinskega glasbenega trga, na katerem je prevladala kitara, »izvržen« instrument, 
hkrati za trendovskega in ljudskega, za globalnega in lokalno specifičnega, za ruralnega in urbanega. 
V slovenski kolektivni zavesti gumbni diatonični harmoniki, imenovani tudi frajtonarica, pripada 
mesto nacionalnega glasbenega instrumenta in medija nacionalne zvočne identitete. Temu je tako 
predvsem zaradi njene vloge v žanru slovenske narodnozabavne glasbe. Seveda pa je, podobno kot v 
marsikateri drugi kulturi, diatonična harmonika imela pomembno vlogo tudi v ljudskem godčevstvu 
na območju današnje Slovenije pred iznajdbo slovenske narodnozabavne glasbe v 50. letih 20. 
stoletja. V prezentaciji se bom vzporedno s kratkim pregledom zgodovine rabe specifične diatonične 
harmonike v Sloveniji v različnih kontekstih osredotočil tudi na njene zvočne in materialne lastnosti. 
Gumbna diatonična harmonika je navsezadnje zvočni stroj, katerega arheologijo lahko iščemo tudi v 
izumljanju govorečega stroja in katerega specifični tehnični obstoj ostaja neločljiv od njenih 
pomenskih kontradikcij in različnih afektivnih investicij, ki so se akumulirale v t. i. gumbni škatli. 
 
Robert Bobnič je doktorski študent medijskih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v 
Ljubljani in raziskovalec na Centru za proučevanje kulture in religije na Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z zgodovino in teorijo medijskih tehnologij ter popularno glasbo. 
 
Peter Stanković, Univerza v Ljubljani  
Simbolni imaginarij sodobne slovenske narodnozabavne glasbe 
 
Slovenska narodnozabavna glasba se je pojavila na začetku petdesetih let 20. stoletja kot svojevrstna 
mešanica tradicionalnih in sodobnih glasbenih idiomov. Njeni vsebinski poudarki se v veliki meri 
vrtijo okoli izrazito rustikalnega simbolnega imaginarija, na začetku novega tisočletja pa so se stvari z 
različnimi navezavami na glasbene in simbolne konvencije mainstram popa močno spremenile.  
V pričujoči razpravi poskušamo s tekstualno analizo vzorca dvajsetih popularnih skladb identificirati 
ključne elemente simbolnega imaginarija sodobne slovenske narodnozabavne glasbe. Analiza kaže, 
da se glasbeniki od uveljavljenih označevalcev slovenske narodnozabavne glasbe v nekaterih 
pogledih oddaljujejo. V prvi vrsti gre tu za pojav motivov romantične ljubezni, počitnic na morju in 
zabave, pri čemer je zelo sodobna tudi ikonografija. Ne glede na množico teh sklicev pa sodobna 
narodnozabavna glasba na številnih točkah ostaja zavezana tradicionalnim vrednotam, med katerimi 
so ključne poudarjena domačijskost, odsotnost kulturnih oziroma življenjskostilnih razlik, 
spodobnost, konvencionalnost in podoba. V skladu s tem bi bilo mogoče ugotoviti, da se je slovenska 
narodnozabavna glasba v zadnjih letih spremenila zgolj na površini (zvok, ikonografija). Ta premik bi 
bilo mogoče povezati s spremembami v slovenski družbi, v prvi vrsti razmahom t. i. primestne 
kulture (ki jo opredeljujemo kot svojevrstno artikulacijo tradicionalnih vrednot ter časovne, 
prostorske in semantične prilagoditve zahtevam sodobne postmoderne ekonomije). 
 
Peter Stanković (1970) je redni profesor za področje kulturologije na Fakulteti za družbene vede. Na 
tej fakulteti je med drugim skrbnik doktorskega študija kulturologije in član uredništva revije Teorija 
in praksa. Je tudi član uredniškega sveta revije Ekran. Kot raziskovalec je objavil vrsto znanstvenih 
člankov in monografij s področij filma, popularne kulture, glasbe, etničnih identitet, športa, kultur 
prehranjevanja ipd. 
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Jasmina Šepetavc, Univerza v Ljubljani 
Nedolžne ženske in navihanci: Spolni imaginarij slovenske narodnozabavne glasbe 
 
Predstavitev se bo osredotočila na pomemben, a velikokrat spregledan vidik slovenske 
narodnozabavne glasbe – na njene politike spola in seksualnosti. T. i. »reprezentativno« slovenski 
glasbeni žanr reflektira in konstruira določene nacionalne vrednote, identitete in imaginarij. 
Tradicionalni, pretežno patriarhalni odnosi med spoli so pomemben del besedil in podob žanra, zato 
ga je treba pobližje pogledati skozi prizmo študijev spola in queer študij. Predstavitev bo zajela 
analizo konstrukcij ženskosti in moškosti v slovenski narodnozabavni glasbi in nacionalnem 
imaginariju ter zastavila vprašanje, ali so te konstrukcije spolov in (hetero)seksualnosti relativno 
stabilne in konservativne ali pa so se v zadnjih letih transformirale – in če je odgovor da, na kakšne 
načine.  
 
Jasmina Šepetavc je filmska kritičarka in podoktorska raziskovalka na Centru za proučevanje kulture 
in religije na Fakulteti za družbene vede. Njena raziskovalna področja obsegajo filmske študije, queer 
teorijo in študije popularne glasbe. O filmih in drugi temah redno piše za domače in tuje revije 
(Ekran, Dialogi, Kino!, Družboslovne razprave, Studies in European Cinema). Je del uredniških ekip 
slovenske akademske revije Družboslovne razprave, akademske revije Feminist Encounters in 
slovenske kritiške revije za film in televizijo Ekran. Deluje tudi kot filmska kritičarka, festivalska 
selektorica in članica mednarodnega združenja filmskih kritikov in publicistov Fipresci.  
 
Slobodan Karamanić, Univerza v Konstanci 
Visoka in nizka balkanska glasba: produkcija popularne glasbe med hibridnostjo in razrednim 
bojem 
 
V tem prispevku proučujemo recepcijo in percepcijo dveh žanrov balkanske popularne glasbe: na eni 
strani balkansko glasbo kot superstil, ki sodi med glasbe sveta, in na drugi strani lokalno 
narodnozabavno glasbeno produkcijo, značilno za sam Balkan. Nakazali bomo nekatere osnovne 
ambivalentnosti in protislovja, do katerih prihaja pri ocenjevanju omenjenih žanrov, glavna tema 
prispevka pa bodo diskurzivne in politične implikacije ideje Balkana v popularni glasbi. Označevalec 
»Balkan« na področju popularne glasbe namreč odraža delitev, razkol, ki glasbo, poimenovano po 
Balkanu, razvršča v enega od dveh omenjenih taborov. S tem poudarkom želimo izpostaviti določen 
paradoks: čeprav balkansko glasbo kot podzvrst glasb sveta in balkansko narodnozabavno glasbo 
družijo podobne orientalske značilnosti, sta žanra deležna različnih ocen, kar ustvarja jasno ločnico 
med visoko in nizko glasbeno produkcijo in potrošnjo. Namen prispevka je določiti specifične 
materialne pogoje, v katerih se pojavljajo te glasbene modalitete, in pojasniti specifično razredno 
konotacijo, ki jo danes naznanja beseda »balkanski«.  
 
Slobodan Karamanić je raziskovalec in teoretik na področju družboslovja, ki živi v Münchnu. 
Doktorsko disertacijo o konceptualizaciji subjektivitete pri Louisu Althusserju je zagovarjal na 
Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani (2013). Študiral in delal je tudi na univerzah v 
Beogradu, Tromsøju, New Yorku, Konstanci in Edinburghu. Je avtor širokega nabora člankov in 
esejev, ki tematizirajo filozofske konceptualizacije politične subjektivnosti prek marksistične kritike 
ideologije in analize umetniških praks, dediščino jugoslovanske socialistične revolucije in 
postsocializem. Z Danielom Šuberjem je uredil zbornik Retracing Images – Visual Culture after 
Yugoslavia (Brill: Leiden in Boston, 2012). 
 
Jernej Kaluža, Univerza v Ljubljani 
Slovenska narodnozabavna glasba in balkanski turbofolk: dve variaciji istega ali nekaj povsem 
različnega? 
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Prispevek slovensko narodnozabavno glasbo preučuje v širšem kontekstu folk-pop žanrov zahodnega 
Balkana. To se sicer na prvi pogled zdi v nasprotju z gorenjsko-alpskim in izključno slovenskim 
karakterjem te glasbe. Vendar pa se izkaže, da so prav simptomi distanciranja od Balkana, 
izpostavljanje lokalnih specifik in moderna apropriacija ljudskih glasb lastnosti, zaradi katerih je 
slovensko narodnozabavno glasbo smiselno primerjati s turbofolkom. Za oba žanra je značilna tudi 
skupna pozicioniranost znotraj kulturnih in razrednih protislovij, ki prečijo tranzicijo v 
postsocialističnih državah, nastalih na področju nekdanje Jugoslavije. Vendar pa med obema žanroma 
obstajajo tudi pomembne razlike: dovršena tranzicija iz vaškega v urbano okolje je prisotna samo v 
turbofolku, medtem ko se v slovenski narodnozabavni glasbi urbani imaginarij nikoli ne vzpostavi. Ta 
razlika se manifestira tudi na ravni zvoka, saj turbofolk funkcionira kot žanrski hibrid, ki tradicionalne 
glasbene kode povezuje z globalnimi trendi popularne glasbe, medtem ko narodnozabavna glasba tudi 
v tem kontekstu ostaja bolj konservativna, tradicionalna in uniformirana. Pojavnost teh razlik bo v 
prispevku analizirana skozi razredno analizo prevladujočih afektov v obeh žanrih, pri čemer se izkaže, 
da afektivna b-polarnost turbofolka ustreza neoliberalni ideologiji povzpenjanja po družbeni lestvici, 
medtem ko je mogoče zatrtje afektivnosti v slovenski narodnozabavni glasbi razumeti kot lastnost 
imaginarija ruralnega srednjega razreda.  
 
Jernej Kaluža je doktor filozofije. Trenutno je zaposlen kot raziskovalec na Centru za raziskovanje 
družbenega komuniciranja in na Centru za preučevanje kulture in religije na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna zanimanja prečijo polja medijskih, novinarskih in 
kulturnih študij, kritične teorije in (post)strukturalizma. V preteklosti je delal kot novinar in bil tudi 
odgovorni urednik Radia Študent. Besedila (večinoma s področja filozofije, teorije medijev in pop-
kulture) je objavljal za različne slovenske in nekatere mednarodne znanstvene in poljudne publikacije. 
 
Rajko Muršič, Univerza v Ljubljani 
Samonikla glasbena prizorišča, deset let zatem: popularnoglasbena prizorišča, ki se upirajo 
kapitalu, državi in apatiji 
 
Trdimo lahko, da je bil razvoj popularne glasbe povezan predvsem z glasbenimi prizorišči, ki so 
omogočala ples. Glasbeni tisk, zgodnji posnetki in elektronski mediji so bili bolj sekundarni, čeprav 
veliko učinkovitejši dejavniki. Temeljno mesto družbenega obstoja popularne glasbe so bili 
zabaviščni prostori: bari, gostilne, plesne dvorane. Avtor bo predstavil glasbene dejavnosti, povezane 
s prizorišči v Sloveniji od uvedbe jazza v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Na kratko bo 
predstavil razvoj popularnoglasbenih prizorišč po vojni, zlasti socialističnih javnih prostorov, plesnih 
dvoran in mladinskih klubov med petdesetimi in sedemdesetimi leti. Po letu 1991 je mreža 
mladinskih klubov kljub uvedbi študentskih klubov začela propadati. Po letu 2000 mladinski klubi 
(imenovani »centri«) niso več nujno vključevali glasbenih prizorišč. Neodvisna in samonikla prizorišča 
so kljub temu preživela. Avtor bo primerjal stanje v letu 2011, ko je Ustanova nevladnih mladinskega 
polja Pohorski bataljon (UPB) izvedla raziskavo tovrstnih prizorišč, s stanjem danes Predstavil bo 
upadanje samoniklih prizorišč, hkrati pa predanost akterjev, ki se še vedno ukvarjajo z glasbo, ki 
pritegne najbolj angažirano občinstvo svojega časa. 
 
Rajko Muršič je redni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Zadnja monografija: Glasbeni pojmovnik za mlade (2017). Sodeluje kot 
ekspert v projektu na Univerzi Vzhodne Finske Čutne transformacije in transgeneracijski odnosi v 
evropskem okolju 1950–2020 (ERC 2016–2021) in v projektu B-Air z Radiem Slovenija (Culture; 
2020–2022). Sodeluje še v projektu Happy s Svobodno univerzo v Amsterdamu, IRI-jem in partnerji v 
Butanu (Erasmus+; 2021–2023) ter v temeljnem raziskovalnem projektu Glasba in politika v 
postjugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij (ARRS 2018–
2021). 
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Ksenija Šabec, Univerza v Ljubljani 
Med domom in svetom: (vsakdanji) nacionalizem in odsotnost razlike v slovenski narodnozabavni 
glasbi 
Prispevek bo izhajal iz koncepta vsakdanjega nacionalizma, kot ga je definiral Michael Billig (1995), ki 
s tem razume pogosto neopažene, nezavedne in rutinske procese, ki obstoječim nacijam omogočajo 
vsakdanjo reprodukcijo. Vsakdanji nacionalizem ni prepoznaven le v uporabi nacionalnih simbolov, 
ampak implicitno deluje v jeziku (politični govori, vsakdanji diskurz, množični mediji) in v kulturi. 
Namen prispevka je torej ugotoviti, ali je slovenska narodnozabavna glasba eden od teh procesov in v 
katerih načinih, pristopih, strategijah, vzorcih lahko prepoznavamo njeno reprodukcijsko vlogo 
vsakdanjega nacionalizma, s katero svoje poslušalce, občinstva vsakodnevno spominja na njihovo 
nacionalno mesto v svetu nacionalnih identitet. Pri tem bomo izhajali iz domneve, da je odsotnost 
razlik ((sub)kulturnih, rasnih, razrednih …) in reprezentacij večkulturnosti v simbolnem imaginariju 
slovenske narodnozabavne glasbe pomemben konstitutivni element vsakdanjega nacionalizma, ki ga 
ta glasbeni žanr razume in posreduje na pretežno monokulturen, uniformiran in izključujoč način. 
 
Ksenija Šabec je docentka na Katedri za kulturologijo in raziskovalka na Centru za preučevanje kulture 
in religije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je z disertacijo Nacionalni 
stereotipi in konstrukcija kulturne identitete Evrope (2006). V zadnjem času se raziskovalno posveča 
vprašanjem nacionalizma, manjšin, patriotizma, multikulturalizma, medkulturnega komuniciranja in 
izobraževanja.  
 
Marija Dumnić Vilotijević, Inštitut za muzikologijo Srbske akademije znanosti in umetnosti 
Glasbene značilnosti ljudskega v turbofolku, narodnozabavni glasbi in trapfolku v Srbiji 
 
V regionalnem etnomuzikološkem diskurzu so narodnozabavni žanri v splošnem deležni malo 
pozornosti, četudi njihovega obstoja kot razširjene in vitalne glasbene prakse ne moremo zanikati. 
Razloga za to vitalnost sta paralelna tradicija in inovacija, ki izhajata iz »ljudskega«. Kot posebne 
kategorije bomo v prispevku obravnavali ljudsko glasbo, popularno glasbo in glasbeno folkloro. 
Evoluciji popularne ljudske glasbe bomo sledili skozi žanre novokomponirane ljudske glasbe, 
turbofolka, narodnozabavne glasbe in trapfolka. Od jugoslovanske preteklosti do postjugoslovanske 
(»balkanske«) sedanjosti so ti žanri segali prek državnih meja, a se bomo v tem prispevku 
osredotočili na primere s srbskega glasbenega trga. S pomočjo teh bomo osmišljali strukturne 
značilnosti glasbe, rabo glasbil, ples, medijski diskurz, vsebino besedil, trende v industriji glasbenih 
medijev in uprizoritev. Posebno pozornost bomo namenili afektivnemu naboju »ljudskega«, posebej 
v odnosu do koncepta nostalgije – po domovini in kot sentimentalnosti.  
 
Marija Dumnić Vilotijević je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za muzikologijo Srbske 
akademije znanosti in umetnosti. Magisterij in doktorat iz etnomuzikologije je pridobila na Fakulteti 
za glasbo Umetnostne univerze v Beogradu. Je predstojnica Oddelka za raziskovalne arhive 
Mednarodnega društva zvočnih in avdiovizualnih arhivov (IASA) in ambasadorka IASA v Srbiji. Redno 
objavlja prispevke v številnih srbskih in mednarodnih recenziranih revijah in zbornikih. Raziskovalno 
jo zanimajo glasba na Balkanu, metodologije v etnomuzikologiji in študijah popularne glasbe, 
aplikativna etnomuzikologija, arhiviranje zvoka in narodnozabavna glasba. 
 
Maja Lazarova, Inštitut za makedonsko književnost, UKIM, Skopje 
Teatralnost kot glasbeno-poetična izrazna oblika v sodobni makedonski folk glasbi 
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V prispevku analiziramo teatralnost v sodobni glasbi, pri čemer se osredotočamo na priljubljene 
festivale makedonske folk glasbe. Teatralnost razumemo po Barthesu: kot »gledališče-minus-
besedilo, ... gostoto znakov in občutkov, zgrajenih na odru, začenši s pisnim 
argumentom; ... ekumensko dojemanje čutne spretnosti – gesta, ton, razdalja, snov, svetloba – to, 
da besedilo potopi v obilje svojega zunanjega jezika« (Barthes, 1972). Teatralnost je tako v našem 
primeru glasbeno-poetična oblika vedenja ali izražanja, ki jo lahko zaznavamo, razlagamo in 
opisujemo v gledališkem smislu. Predpostavljamo, da ravno teatralni elementi prispevajo k posebni 
priljubljenosti sodobnih žanrov, ki povezujejo ljudsko tradicijo in popularno glasbo, kot je npr. 
makedonski folk.  
V prispevku najprej predstavimo elemente in simbole teatralnosti ter njeno prisotnost skozi 
zgodovino in razvoj popularne makedonske folk glasbe. Nato se posvetimo elementom teatralnosti 
na primeru festivalov makedonske folk glasbe, pri čemer izpostavljamo povezave med vizualno 
prezentacijo, uprizoritvijo in poetiko besedil pesmi. Analiziramo tradicionalni makedonski festival 
folk glasbe, Folk fest Valandovo, ki se izvaja od vse od leta 1985. Skozi analizo določenih primerov 
nastopov na Folk festu Valandovo izpostavimo elemente teatralnosti in tako ugotavljamo, na kakšne 
načine ti prispevajo k večji priljubljenosti in aktualnosti določenih pesmi, festivala in žanra 
makedonskega folka.  
 
Maja Lazarova je študentka magistrskega študija kulturnih študij književnosti na Inštitutu za 
makedonsko književnost na UKIM v Skopju, Severna Makedonija. Trenutno je praktikantka na 
projektu Slovenska narodnozabavna glasba kot politika: Percepcije, recepcije in identitete na FDV, 
UL. V okviru izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja raziskuje tudi izobraževalne procese in 
praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani. Leta 2018 je zaključila dodiplomski študiji 
dramaturgije na Univerzi za audiovizualne umetnosti v Skopju in pridobila naziv diplomirani gledališki 
umetnik–dramaturg. Znanje in interes za umetnost, književnost in kulturo raziskuje, pridobiva in 
odkriva z udeležbo na različnih delavnicah in festivalih doma in v tujini. 
 
Fedja Wierød Borčak in Tea Sindbæk Andersen 
Branja spominov na vojno v Bosni v severozahodni Evropi in Bosni 
 
V okviru spominskih študij književnost obravnavamo kot temeljni element kulturnega spomina. V 
zadnjih desetletjih pa spominske študije namenjajo vse več pozornosti dinamiki spominjanja, tj. 
procesom remediacije, recirkulacije in recepcije spominskih narativ. Z drugimi besedami: vse bolj se 
posvečamo proučevanju učinkovanja in »posmrtnih življenj« prenosov spominov. V okviru trenutne 
raziskave preučujemo, ali lahko reprezentacije spominov na vojno v Bosni kakorkoli vplivajo na to, 
kako ljudje razmišljajo o vojni v Bosni in se je spominjajo v Evropi in v sami Bosni. V prispevku 
raziskujemo, kako literarna dela, ki reprezentirajo spomine na vojno v Bosni (1992–1995), berejo in 
dojemajo bralci v Bosni in v severozahodni Evropi. Prispevek gradi na vrsti intervjujev v okviru 
fokusnih skupin, ki smo jih v Sarajevu, Banji Luki, Kopenhagnu, Berlinu in Manchestru izvedli z ljudmi, 
ki se samoopredeljujejo kot zagreti bralci, a se s književnostjo ne ukvarjajo profesionalno. 
Osredotočamo se na reakcije bralcev in njihove razprave o spominih na vojno v Bosni v romanu Saše 
Stanišića Kako vojak popravi gramofon in v kratki zgodbi Aleksnadra Hemona »Kovanec«. Prav tako 
nas zanima, kako bralci te spomine povezujejo s svojimi predpostavkami o vojni v Bosni in svojimi 
družbenimi okviri spominjanja. Zagovarjamo tezo, da sta deli Hemona in Stanišića nedvomno izzvali 
čustveni odziv pri večini bralcev in da sta mogoče celo prispevali k temu, da so bralci razširili svoje 
razumevanje vojne v Bosni. Obenem se nam zdi, da medtem ko mlajši bralci (stari do 30 let) pogosto 
želijo spoznati nekaj novega in prispevati k širjenju spominov, večini starejših bralcev uspeva 
umestiti to, kar so prebrali, v vzorce spominjanja, ki so že uveljavljeni v njihovi okolici. 
 
Fedja Wierød Borčak (1989) je doktoriral iz primerjalne književnosti in je trenutno podoktorski 
raziskovalec na projektu Migriranje spominov: transnacionalna cirkulacija in recepcija vojnih 
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spominov v postjugoslovanski migrantski književnosti na Univerzi v Kopenhagnu. V doktorski 
disertaciji se je ukvarjal z likom otroka kot političnim orodjem v povojni bosansko-hercegovski 
književnosti, po doktoratu pa je večinoma delal na bosanski migrantski književnosti v Skandinaviji.  
 
Tea Sindbæk Andersen je izredna profesorica vzhodnoevropskih študij na Oddelku za medkulturne 
in regionalne študije Univerze v Kopenhagnu. Raziskovalno se osredotoča na moderno zgodovino 
jugovzhodne Evrope, in sicer predvsem na vprašanja, povezana s kulturnim spominom, rabami 
zgodovine, politikami identitet in popularno kulturo v jugoslovanskem prostoru. Je avtorica knjige 
Usable History? Representations of Yugoslavia’s difficult past from 1945 to 2002 (Aarhus UP 2012) in, 
z Barbaro Törnquist-Plewa, sourednica zbornikov Disputed Memory. Emotions and memory politics 
in Central, Eastern and South-eastern Europe (De Gruyter 2016) in The Twentieth Century in 
European Memory: Transcultural Mediation and Reception (Brill 2018). Bila je tudi članica izvršnega 
odbora mednarodnega združenja Memory Studies Association (MSA) v obdobju 2016–2021. 
 
Jessica Ortner, Univerza v Kopenhagnu 
Narativni načini komuniciranja spominov na vojno v Bosni – Kako vojak popravi gramofon Saše 
Stanišića 
 
V prispevku obravnavamo reprezentacijo in cirkulacijo spominov na vojno v Bosni v literaturi 
migrantov v nemškem jeziku. Roman Saše Stanišića Kako vojak popravi gramofon (2008) uporabimo 
kot študijo primera, ki ponazarja poseben način reprezentiranja spominov. Roman na zelo zapleten 
način predstavlja osvajanje Višegrada in kampanjo etničnega čiščenja bošnjaškega prebivalstva, ki se 
je zgodila leta 1992. Dogodke spremljamo skozi oči otroka Aleksandra, ki pripoveduje o času pred 
vojno, o vdoru v mesto, o begu v Nemčijo in potovanju v rodno mesto leta pozneje. S pomočjo 
teorije Astrid Erll, ki pravi, da so reprezentacije literarnega spomina zgrajene v skladu z različnimi 
»načini spominjanja« (Erll 2009: 2019), ki proizvajajo določeno »retoriko kulturnega spomina« (Erll 
2003), se bomo spraševali, katere »grozde naratoloških značilnosti« (Erll 2009: 220) Stanišić 
uporablja, da lahko prenese svoje spomine nemški javnosti. Opirajoč se na Landsbergov termin 
»protetični spomin«, bom nadalje argumentirala, da avtor bralce poziva, naj »prevzamejo bolj 
oseben, globoko občuten spomin« na pretekli dogodek, ki ga bralec ni doživel (Landsberg 2004: 2). 
Prek analize mnemotehničnega učinka otroške perspektive bom argumentirala, da Stanišić uporablja 
»izkustveni način« (Erll 2009: 220), ki proizvede skrajno subjektiven pogled na razpad Jugoslavije in 
izbruh vojne. To stališče ne upošteva dejanske faktografije in moralnih sodb ter tako predstavlja 
»nedokončano« sliko (Stanišić, 16) vojne, ki sovpada z estetskim idealom, ki ga pripovedovalec 
Aleksander začrta na samem začetku romana. 
 
Jessica Ortner je izredna profesorica na Oddelku za anglistiko, germanistiko in romanistiko Univerze 
v Kopenhagnu. Je vodja raziskovalnega projekta Migriranje spominov: transnacionalna cirkulacija in 
recepcija vojnih spominov v postjugoslovanski migrantski književnost, ki ga financira Danski 
raziskovalni svet (2019–2022). Projekt proučuje recepcijo književnosti o vojni v Bosni v različnih 
družbenih okvirih in posledično raziskuje vprašanje recepcije v okviru spominskih študij. Ortner se 
raziskovalno prav tako ukvarja z nemško in evropsko politiko spominjanja, vzhodnoevropsko 
migrantsko književnostjo in nemško-judovsko književnostjo. Je avtorica monografije Transcultural 
Memory and European Identity in Contemporary German-Jewish Migrant Literature (ki bo izšla pri 
založbi Camden House), “Flight, Expulsion and Resettlement in Contemporary German literature” 
(2018) in s Teo Sindbæk Andersen sourednica tematske številke Memory Studies – Special Issue. 
Memory of Joy (2019).  
 
Natalija Majsova in Jasmina Šepetavc, Univerza v Ljubljani 
Konstrukcija postjugoslovanskih identitet v sodobni slovenski kinematografiji 
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V predstavitvi naslavljava vprašanje konstrukcije slovenske nacionalne identitete v razmerju do 
spominjanja na obdobje socialistične Jugoslavije in njenega razpada v kontekstu sodobne slovenske 
kinematografije (1991–2021). Naslanjajoč se na pregled slovenskih kulturnih politik, vezanih na 
filmsko produkcijo v izbranem obdobju, preizprašujeva simbolno mesto zgodovine, še posebej 
zgodovine, vezane na obdobje socializma, v sodobnem slovenskem filmu. Dinamiko pozabljanja 
socializma in jugoslovanske identitete ter spominjanja nanju na nadalje predstaviva prek poglobljene 
analize izbranih reprezentativnih primerov: v devetdesetih letih najbolj gledanega slovenskega 
celovečerca Outsider (1997), mockumentarca Houston, imamo problem! (2016) in koprodukcijskega 
filma Parada (2011). Analizo reprezentacij poveževa z analizo kritiške in popularne nacionalne in 
mednarodne odmevnosti izbranih del, pri tem pa filme obravnavava kot odlagališča in 
preizpraševalce nacionalnih in regionalnih politik, travm, reinterpretacij zgodovine in emocij, ki niso 
zakodirani samo v samih tekstih, temveč tudi v kontekstu praks, ki obkrožajo njihovo produkcijo in 
recepcijo (cf. Erll 2009).  
 
Natalija Majsova je docentka in znanstvena sodelavka na Oddelku in katedri za kulturologijo 
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Raziskovalno jo zanimajo teorije kulture in filmske 
študije, (post)sovjetske kulturne študije, spominske študije in medijska arheologija. Redno objavlja v 
domačih in tujih znanstvenih publikacijah (revije Studies in Soviet and Russian Cinema, Teorija in 
praksa, Družboslovne razprave, zborniki, izdani pri uglednih založbah, kot so Brill, Palgrave 
Macmillan, Routledge). Letos je pri založbi Lexington Books izšla njena nova monografija Soviet 
Science Fiction Cinema and the Space Age: Memorable Futures. 
 
Jasmina Šepetavc je filmska kritičarka in podoktorska raziskovalka na Centru za proučevanje kulture 
in religije na Fakulteti za družbene vede. Njena raziskovalna področja obsegajo filmske študije, queer 
teorijo in študije popularne glasbe. O filmih in drugi temah redno piše za domače in tuje revije 
(Ekran, Dialogi, Kino!, Družboslovne razprave, Studies in European Cinema). Je del uredniških ekip 
slovenske akademske revije Družboslovne razprave, akademske revije Feminist Encounters in 
slovenske kritiške revije za film in televizijo Ekran. Deluje tudi kot filmska kritičarka, festivalska 
selektorica in članica mednarodnega združenja filmskih kritikov in publicistov Fipresci.  
 
Boris Ružić, Univerza na Reki 
Nemediirani migrantski spomini: zagovor kontravizualnih praks na balkanski poti 
 
Nedavne migracije v postjugoslovanskem prostoru (2015) so znova pokazale na dve perspektivi, s 
pomočjo katerih lahko obravnavamo reprezentacijsko moč podob. Podobe migrantov in/ali 
beguncev so bodisi instrumentalizirali kot podobe grožnje nacionalni državi (Sassken, 1992) bodisi jih 
– redkeje – uporabljali kot dokaz za poročila o zlorabi in kršenju človekovih pravic (npr. Mreža za 
spremljanje nasilja na meji). V tem prispevku razvijamo konntravizualni (Mirzoeffov) pristop k 
»migrantski podobi« (Nail, 2019), pri čemer izpostavljamo pomen podob, ki niso narejene iz 
migrantov, pač pa so jih ustvarili migranti. Cilj je raziskati prakso deljenja spominov migrantov v 
obliki fragmentiranih ali osebnih podob in videoposnetkov, naloženih v zasebne skupine na 
Facebooku, ne zgolj kot narativo o »migrantski krizi«, ki se razlikuje od tiste v mainstream medijih, 
ampak tudi z namenom izpostaviti pomen teh praks pri pravnem zagotavljanju dokazov o nasilju nad 
njimi. Običajna podoba migrantov kot neprepoznavnih množic otežuje identifikacijo s trpljenjem 
drugega (Kogut, Ritov, 2005); v tem prispevku pa bomo raziskali potenciale osebnih migrantskih 
spominov (slik in videoposnetkov) ne le pri pridobivanju afektivnih odzivov »civilistov «(Azoulay, 
2008), ampak tudi – in še pomembneje – kot pravni dokaz za dehumanizacijo in kršitve človekovih 
pravic. 
 
Boris Ružić je podoktorski raziskovalec na Oddelku za kulturologijo Univerze na Reki na Hrvaškem. 
Predava štiri predmete, ki se ukvarjajo s filmskimi študiji in vizualno kulturo. Raziskovalno se ukvarja 
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s temami na stičišču politike emancipacije, (amaterske) gibljive podobe, migracij in digitalnih 
tehnologij. Je avtor več znanstvenih člankov in poglavij v zbornikih. Je soavtor knjige o analizi filma in 
medijev. Koordinira tri mednarodne projekte s področja humanistike, filma in vizualne kulture ter 
spominskih študij.  
 
 
 
Jernej Kaluža in Jernej Amon Prodnik, Univerza v Ljubljani  
Spomini na uporabo medijev v socialistični Jugoslaviji: analiza intervjujev študentk_ov novinarstva 
 

V prispevku bomo predstavili, kako je bil z uporabo medijev ustvarjen kolektivni in individualni 
spomin na socialistično Jugoslavijo. Ta vprašanja bomo obravnavali skozi analizo približno stotih pol-
strukturiranih intervjujev s člani medijskih občinstev iz Slovenije, ki so jih opravile_i dodiplomske_i 
študentke_i novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V intervjujih je bil poseben 
poudarek posvečen temu, kako so intervjuvanke_ci uporabljali različne vrste medijev in kako so 
dojemale_li novinarsko poročanje v socialistični Jugoslaviji. Projekt je še v izvedbeni fazi, zato bomo 
predstavili, kako so bili zbrani empirični podatki, kako so bili kodirani intervjuji in katere so v 
kontekstu spominskih študij ključne prednosti in zlasti omejitve metode, ki smo jo uporabili. 
Predstavili bomo tudi nekaj preliminarnih rezultatov in poskusili odgovoriti na vprašanja, kot so: Ali 
so sogovorniki_ce socialistične medije dojemale_i kot zaupanja vredne? Kako se spominjajo 
Jugoslavije? Kako na splošno danes vrednotijo socialistični režim? 

 

Jernej Amon Prodnik je docent na Katedri za novinarstvo Fakultete za družbene vede Univerze v 
Ljubljani in raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja, ki ima sedež v isti 
ustanovi. Med letoma 2014 in 2015 je bil podoktorski raziskovalec na Inštitutu za komunikacijske 
študije in novinarstvo (raziskovalna skupina PolCoRe) na Fakulteti za družbene vede Karlove univerze 
v Pragi (Češka). Doktorsko disertacijo (komunikologija) je zagovarjal na Univerzi v Ljubljani leta 2013. 
Njegova glavna raziskovalna področja so kritika politične ekonomije in zgodovinske preobrazbe 
kapitalističnih družb s poudarkom na medijih in komunikaciji. Od leta 2018 je predstojnik oddelka za 
novinarstvo.  
 
Jernej Kaluža je doktor filozofije. Trenutno je zaposlen kot raziskovalec na Centru za raziskovanje 
družbenega komuniciranja in na Centru za preučevanje kulture in religije na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna zanimanja prečijo polja medijskih, novinarskih in 
kulturnih študij, kritične teorije in (post)strukturalizma. V preteklosti je delal kot novinar in bil tudi 
odgovorni urednik Radia Študent. Besedila (večinoma s področja filozofije, teorije medijev in pop-
kulture) je objavljal za različne slovenske in nekatere mednarodne znanstvene in poljudne 
publikacije. 
 
Maria Sokolova, Univerza v Ljubljani 
Postsocialistični sentimentalni inventarji: Brskanje po spominih, čiščenje nostalgij 
 
Materialni objekti igrajo ključno vlogo v našem življenju in številni dejavniki pozivajo ljudi k 
ohranjanju (pogosto nepraktičnih) spominskih predmetov; med te dejavnike sodijo tako nostalgija in 
nezmožnost poustvarjanja preteklosti kot potreba po »osmišljanju« in ovrednotenju osebne zgodbe, 
pozno moderno pomanjkanje stabilnosti in kontinuitete, konvencionalnost praks ustvarjanja 
spomina itd. Stvari ohranjamo in nanje lepimo sentimentalne pomene. Izbiramo, katere predmete 
bomo nesli s seboj, včasih pa tudi »odstranimo« tiste, ki postanejo nerelevantni. V primeru 
migrantov sta postopka selekcije in pletja še intenzivnejša – ne samo zato, ker imajo omejen prostor 
za prtljago. V času velikih političnih sprememb ni treba spreminjati zemljepisa, da bi se počutili 
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razseljeno; časovne in prostorske dimenzije se v našem dojemanju pogosto mešajo. Večina 
vzhodnoevropskih družb je v devetdesetih letih doživela rast zanimanja za ponovno odkrivanje in 
ohranjanje (predsocialistične) preteklosti. Poleg tega so si številni ljudje prizadevali »odvreči kramo« 
nedavne zgodovine, medtem ko so se je drugi spominjali z nostalgijo. Kako se te težnje odražajo v 
zasebnih praksah ustvarjanja spominov? Kaj gre v prihodnost in kaj ostane? 
 
Maria Sokolova je študentka 3. letnika doktorskega študija na Oddelku za kulturologijo Fakultete za 
družbene vede Univerze v Ljubljani. Odrasla je v Kazanu (Tatarstan, Rusija). Študirala je rusko 
filologijo, aplikativno jezikoslovje in romansko-germansko filologijo na Državni univerzi v Kazanu, kjer 
je leta 2010 diplomirala. Trenutno izvaja interdisciplinarno raziskavo in kontemplativno etnografsko 
opazovanje, ki tvorita kolaž osebnih zgodb, ekfrazo različnih spominskih zbirk in poskus dojemanja 
nostalgičnih občutkov, ki jih sprožajo vsakodnevni predmeti, pa tudi učinka, ki ga imajo ti na naš 
odnos s preteklostjo. 
 
Martin Pogačar, Inštitut za kulturne in spominske študije Znanstveno-raziskovalnega središča 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
E/Afekt Agropop: prihodnost, spomin, etnostalgija 
 
V procesu demokratizacije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji/Jugoslaviji je glasba 
igrala pomembno vlogo, še zlasti na alternativni sceni, ki je proizvajala glasbo in z njo povezane 
subkulturne prakse, ki jih država razumela kot subverzivne. Tudi zaradi tematizacij v aktivističnih 
praksah in kritični znanosti, zlasti novi val/punk danes pogosto razumemo kot zvrst/gonilo, ki je 
sospodbudil demokratizacijo. Osredotočenost na »alternativo« pa vseeno daje prednost bolj 
izbranemu in družbeno dobro pozicioniranemu intelektualnemu pogledu na proces in spregleda 
mehanizme »prevajanja« teh prizadevanj v vsakodnevne politične in medijske diskurze. Tako ne 
upošteva vloge banalnega nacionalizma, ki je poganjal mainstreamizacijo in uveljavljanje ideje 
demokratizacije v širši javnosti. Prispevek analizira fenomen skupine Agropop, ki je predstavil fuzijo 
rocka in urbanega ter ljudskega, nastajajočega nacionalizma tudi skozi preobleko in prepletanje 
socialističnih/antifašističnih tem, igrivosti in resnosti. Osredotoča se na izbor pesmi, besedila in 
medijski sprejem, in trdi, da sta skupina in glasba predstavljali pomembno gonilno silo, ki je zajahala 
politično in zgodovinsko nabit trenutek ter v glasbi in besedilih ter sprejemu v javnosti uporabila 
teme etnogeneze, nacionalne ogroženosti in prihodnosti. Zelo popularna skupina tistega časa (radio, 
koncerti, kasete) je postala afektivno nacionalistično orodje za krepitev čustev. Prispevek uporablja 
pristop preučevanja medijskega spomina, skupaj s preiskavo afektivne moči glasbe ter razpravlja o 
procesih demokratizacije in njenih omejitev, predvsem pa kako je bil projekt demokratizacije 
afektivno preveden v in populariziran kot predmet množične potrošnje in nacionalizacije procesa 
osamosvojitve. Prispevek pozornost nameni dodatni »časovno-afektivni primerjavi« med dvema 
pesmima iz poznih osemdesetih let (»Samo milijon nas še živi« in »Svobodno sonce«) in njunima 
predelavama ob 30. obletnici neodvisnosti, da bi bolje razumeli prisedanjanje afektivne moči 
izvirnika v njegovi nepredvideni prihodnosti leta 2021. 
 
Martin Pogačar je magistriral iz študijev srednje in jugovzhodne Evrope (SSEES, UCL) in doktoriral iz 
spreminjanja praks spomina v digitalnih medijskih okoljih (Univerza v Novi Gorici). Njegovi 
raziskovalni interesi vključujejo študije medijskega spomina, tehnologije, spomina in postsocializma. 
Zanimajo ga jugoslovanska popularna glasba, arhiviranje v digitalni dobi in industrijska dediščina. 
Nedavne publikacije vključujejo: »Culture of the past: Digital connectivity and dispotentiated 
futures« v Andrew Hoskins (ur.) Digital Memory Studies: Media (Routledge, 2017); Media 
Archaeologies, Micro-archives and Storytelling (Palgrave Macmillan 2016). 
 
Tanja Petrović, Inštitut za kulturne in spominske študije Znanstveno-raziskovalnega središča 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
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Norost revolucije 
 
Prispevek se osredotoča na afektivno ekonomijo, kjer se brezkompromisna predanost 
revolucionarnim idealom v družbeni imaginaciji visoko vrednoti, hkrati pa se umešča v marginalne 
prostore in pripisuje marginalnim ljudem. Natančneje se ukvarjam z umetniškimi pripovedmi in 
medijskimi besedili, posvečenimi Radošu Terziću (1931–1985), beograjskemu boemu, brezdomcu, 
neomajnemu privržencu »resničnega« socializma, družbene pravičnosti in enakosti, »ortodoksnemu 
marksistu« in nepriznanemu revolucionarnemu pesniku. Čeprav bi se Terzić zaradi svojih idealov in 
političnih prepričanj moral približati idealnemu subjektu jugoslovanskega socializma, se nahaja na 
njegovi margini, v prostoru onkraj racionalnega, urejenega in običajnega; to je prostor divjega, 
neracionalnega, fizičnega in mentalnega zloma. V prispevku bom podrobno predstavila Terzićeve 
poglede in politična stališča, zaradi katerih je istočasno obveljal kot revolucionar in marginalizirana 
figura, ter se poglobila v umetniške interpretacije njegove biografije (romana Šumski građanin 
(1982) Mome Dimića in Kako je Dobrosav protrčao kroz Jugoslaviju (1977) Milovana Danojlića ter 
film Kako sam sistematski uništen od idiota (1983) Slobodana Šijana). Osredotočila se bom na 
povezavo med revolucijo in norostjo, ki se razkriva v hkratnih občutkih fascinacije in distanciranja, 
oboževanja in ciničnega zaničevanja, ter se spraševala o družbenih funkcijah in pomenu te povezave. 
 
Tanja Petrović je znanstvena svetnica na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in 
redna profesorica na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Zanimajo jo tako rabe in pomeni jugoslovanske in 
socialistične dediščine v postjugoslovanskih družbah kot tudi kulturni, jezikovni, politični in družbeni 
procesi, ki oblikujejo realnost teh družb. Poglablja se v vrsto vprašanj, med katerimi so vloga jezika v 
oblikovanju ideologij, spomina in identitet, zgodovine dela in spola v postjugoslovanskem prostoru 
ter razmerje med spominom, dediščino in zgodovinopisnimi pripovedi o jugoslovanskem socializmu. 
Objavila je številne znanstvene članke in nekaj monografij s področja antropologije postsocializma, 
spominskih študij, študij spola, študij dediščine, lingvistične antropologije in zgodovine dela. 
 
Muanis Sinanović 
Islamistični Pepe 
 
Poskušali bomo razmisliti o nenavadni konvergenci med alt-right meme sceno in pojavom 
islamističnih memov. Obe strani se poslužujeta iste forme. Pri razumevanju tega pojava moramo 
poleg geopolitičnih upoštevati tudi razredne vidike in posebnosti postinternetne kulture. 
 
Muanis Sinanović (1989) je slovenski pesnik in esejist. Za svojo poezijo je prejel dve nacionalni 
nagradi. Ukvarja se s kulturnimi vprašanji ter redno piše o filmu in književnosti. 
 
Mateo Hočuršćak 
Ja sam Jugoslomemka 
 
Kratek pregled družbene vloge memov. V njem se bomo prvenstveno osredotočili na kratke videe, ki 
igrajo posebno vlogo v oblikovanju referenčnega polja, ki loči govorce našega jezika od »naših«, in 
političnih memov. To polje z inovativno vizualno komunikacijo služi kot izhodišče za raziskovanje 
političnega dogajanja. 
 
Mateo Hočuršćak je rojen leta 1992 v postindustrijskem multikulti Mariboru. Odrašča v Novi vasi, ki 
je bila nekoč geto. Nato se vpiše na Prvo gimnazijo Maribor, kjer ugotovi, da na levem bregu Drave 
obstaja tudi slovenski nacionalizem. Med študijem anglistike in filozofije v Ljubljani ugotovi, da je 
čefur. Ti dejavniki oblikujejo identiteto: v Sloveniji Hrvat, na Hrvaškem Slovenec in po duši 
Jugoslovenka. V mlajših letih išče in pregleda vse možne smešne balkanske videe na YouTubu, od 
leta 2015 pa je navdušenec nad črnogorskimi memi. 
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Anamarija Šiša, Univerza v Ljubljani 
Feminizem in digitalne identitete žensk v postjugoslovanskem prostoru 

#digitalneidentitete #ženske #feminizem #telo #normalizerealbodies #natural #naturalbeauty #fake 
#artificial #tehnologija #faceapp #nofilter #nomakeupmakeuplook #bodyhair #armpitdetox 
#laserskaepilacija #estetskakirurgija #dermalnapolnila #jogaobraza #skrbzase #mindset #skincare 
#bodyimage #bodygoals #pralnivložki #kontracepcija #hormones #telesnirežimi 
#reproductionindustry #workinprogress #bodypositivity #selflove #tehnofobija #balkan #skupnost 
#girlgang #sisterhood #witchcraft #močnaženska #feminist #awareness #woke #sexuality #sexed 
#gendernorms #femininity #femaleempowerment #partiarhat #liberalizem #psihologizacija 
#iamawoman 

Anamarija Šiša je magistra sociologije kulture. Od leta 2018 je zaposlena kot mlada raziskovalka in 
asistentka na Katedri za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede. V svojem 
delu raziskuje intimnost, seksualnost, nove medije, tehnologijo in žensko delo.  

 
Boris Stepanov, Visoka ekonomska šola v Moskvi  
Fani sovjetske znanstvene fantastike in zgodovina RuNeta 
  
Eden vidnejših pojavov v kulturi RuNeta v poznih devetdesetih letih in prvem desetletju 21. stoletja 
so bile skupnosti oboževalcev sovjetskih znanstvenofantastičnih filmov. Njihovih aktivnosti ni 
navdihovala le nostalgija za sovjetsko preteklostjo, ampak tudi pojav mednarodnega spletnega 
fandoma. V prispevku bom predstavil izsledke raziskave teh skupnosti, izvedene na presečišču študij 
kultur fanov in participativnih kultur, filmske kulture in študij zgodovine svetovnega spleta. 
 
Boris Stepanov je vodilni raziskovalni sodelavec Raziskovalnega centra za sodobno kulturo, ki deluje 
v okviru Poletajevega Inštituta za teoretsko-zgodovinske humanistične študije na Visoki ekonomski 
šoli v Moskvi. Njegovi raziskovalni interesi zajemajo študije sovjetske in postsovjetske kulture, 
sodobno zgodovinsko kulturo, razvoj kulturologije in sociologijo kulture ter zgodovino znanja. Med 
njegove novejše objave sodita: »If I forget anything at all, it’s unlikely the stars will accept us … »: sci-
fi fan communities, post-Soviet nostalgia and contemporary cinematic experience // Studies in 
Russian and Soviet Cinema. 2021. Vol. 15. No. 1. str. 70–90; in »Coming Soon?«: Cinematic Sociology 
And The Cultural Turn // Russian Sociological Review. 2020. Vol. 19. No. 4. str. 152–177. 
 
Mitja Velikonja, Univerza v Ljubljani 
Postsocialistični politični grafiti na Balkanu in v Srednji Evropi (predstavitev knjige) 
 
Pričujoča teoretično in empirično utemeljena knjiga uporablja študije primerov političnih grafitov na 
postsocialističnem Balkanu in v Srednji Evropi v raziskovanju njihove uporabe kot subverzivnega 
političnega medija. Kljub naraščajoči globalni digitalizaciji ostajajo grafiti razširjeni in priljubljeni, saj v 
par besedah ali slikah nazorno prikazujejo kulturne razmere, družbeno dinamiko in strukture moči v 
družbi ter sprožajo različne reakcije. Avtor z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih metod ter s 
podrobnimi interdisciplinarnimi analizami »domoljubnih«, skrajno desničarskih, nogometno-
navijaških, nostalgičnih in šovinističnih grafitov in street arta ugotavlja, kdo in zakaj uporablja grafite 
kot politični medij ter za koga so izdelani/proti komu so usmerjeni. Knjiga teoretično utemeljuje 
razprave o političnih grafitih in street artu, h katerim metodološko pristopa s štirih mest pomenjanja: 
konteksta, avtorja, dela samega in njegovih gledalcev. Knjiga je zanimiva tudi s stališča naraščajočega 
nabora literature, ki se osredotoča na (sub)kulturne študije na sodobnem Balkanu, tranzitologijo, 
vizualne kulturne študije, umetnostno teorijo, antropologijo, sociologijo in študije radikalnih politik. 
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Mitja Velikonja je profesor kulturologije na Centru za preučevanje kulture in religije Univerze v 
Ljubljani. Glavna področja njegovega raziskovanja so sodobne srednjeevropske in balkanske politične 
ideologije, subkulture in kultura grafitov, kolektivni spomin in postsocialistična nostalgija. Njegova 
zadnja monografija Post-Socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe (Routledge, 
2020) je bila uvrščena med najboljše znanstvene dosežke ljubljanske univerze leta 2020 in je bila že 
prevedena v srbščino, v prihodnjem letu pa jo čaka tudi prevod v slovenščino, makedonščino in 
albanščino. 
 
 
Eric Ušić, Univerza v Ljubljani 
Grafiti, krajina in spomin: primer projugoslovanskih grafitov iz druge svetovne vojne in po njej v 
Istri 
 
Na potovanju po Istri lahko na zidovih hiš in drugih poslopij številnih mest in vasi pogosto opazimo in 
preberemo zbledele rdeče grafite, tj. napise, kot so: »To je Jugoslavija«, »Živel Tito«, »Mi smo Titovi 
– Tito je naš«, »Hočemo živeti v Jugoslaviji« in »Živel Stalin«. Te grafite so v predjugoslovanskih 
časih, med drugo svetovno vojno in večinoma v obdobju takoj po vojni pisali komunistični in 
projugoslovanski aktivisti. Čeprav grafite običajno definiramo kot efemerna besedila v javnem 
prostoru, so ti zapisi preživeli skoraj 80 let in se tako ohranili dlje od družbeno-politične prihodnosti, 
ki so jo nakazovali oz. si jo zamišljali. Kakšno krajino danes ustvarjajo ti grafiti v radikalno drugačnem 
družbeno-političnem postjugoslovanskem kontekstu? Ali so le ostanki iz preteklosti ali pa si jih je 
mogoče zamisliti kot posebne oblike zgodovinsko-političnih besedil, arhive na prostem in oblike 
kulturnega (kontra)spomina? V predstavitvi bomo poskusili kontekstualizirati grafite ter analizirati in 
interpretirati njihov pomen na podlagi empiričnih podatkov, primerov in izkušenj, do katerih smo 
prišli med vizualno-etnografskim terenskim delom v Istri. 
 
Eric Ušić je doktorski študent balkanskih študij na Fakulteti za družbene vede v Univerze v Ljubljani. 
Trenutno dela na doktorski nalogi in raziskuje grafite iz druge svetovne vojne (in po njej) v Istri. 
Diplomiral je iz kulturologije na Filozofski fakulteti v Reki na Hrvaškem. 
 
Vjeran Pavlaković, Univerza na Reki 
Grafitirane spominske krajine: muralizacija huliganov in domovinske vojne 
 
Medtem ko se krajina kulturnega spomina na Hrvaškem nenehno spreminja zaradi novih 
spomenikov, spominskih muzejev in spominskih javnih prostorov, povezanih s hrvaško vojno za 
neodvisnost oz. domovinsko vojno (domovinski rat, 1991–1995), zidovi in zgradbe po vsej državi 
pričajo o vzporednem procesu memorializacije. V raznih hrvaških mestih je videti vse več stenskih 
poslikav, ki prikazujejo ikonične podobe, bitke, enote in posamezne vojake iz domovinske vojne ter 
so pogosto naslikane v istem slogu kot grafiti, ki slavijo lokalne nogometne klube. Medtem ko so 
ultrasi, ki podpirajo nogometne klube, od nekdaj izvajali grafitarske akcije, s čimer označujejo 
teritorij in izzivajo tekmece, je prišlo v zadnjih letih do premika od tagov, vandalizma in vseprisotne 
vukovarske ulične umetnosti k slikanju impresivnih muralov, ki včasih delujejo tudi kot poluradni 
kraji spominjanja. V prispevku predstavljamo začetne poskuse kartirati in kategorizirati to relativno 
novo obliko spominjanja na konflikte v devetdesetih letih, pri čemer fenomen primerjamo s 
podobnimi pojavi na Severnem Irskem, Poljskem in v drugih državah. 
 
Vjeran Pavlaković je izredni profesor na Oddelku za kulturologijo Univerze na Reki na Hrvaškem. 
Leta 2005 je doktoriral iz zgodovine na Univerzi v Washingtonu; je avtor vrste člankov o kulturnem 
spominu, tranzicijski pravici v nekdanji Jugoslaviji in španski državljanski vojni. Med njegove novejše 
publikacije sodijo Framing the Nation and Collective Identity in Croatia (Routledge, 2019), “The 
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Controversial Commemoration: Transnational Approaches to Remembering Bleiburg,” v 
reviji Politička misao (2018) in The Yugoslav Volunteers in the Spanish Civil War (2016). 
 
 
Organizacijski odbor: 
Robert Bobnič, Jernej Kaluža, Maja Lazarova, Natalija Majsova, Muanis Sinanović, Peter Stanković, 
Ksenija Šabec, Jasmina Šepetavc, Lili Šturm, Mitja Velikonja. 
 
*Dogodek sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS v okviru 
temeljnega raziskovalnega projekta J6-2582 Slovenska narodnozabavna glasba kot politika: 
percepcije, recepcije in identitete.  


