Na festivalu Grounded tudi o resnicoljubnosti kot
vrednoti
Ljubljana, 20. avgusta - Pred tivolsko Švicarijo se bo danes s predavanjema Svet kot dobava
in nakup ter (Politična) odgovornost v času organiziranega laganja začel 4.
festival Grounded. Na festivalu elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja
aktualna družbena vprašanja, bo tokrat v ospredju resnica, tudi v povezavi z razmahom
zavajanja in laganja.
"Solidarnost, odpravljanje neenakosti in sobivanje v različnosti predpostavljajo obstoj resnice, kot
vrednoto javnega delovanja pa resnicoljubnost. V poresničnem svetu teh predpostavk ni več.
Izmenjavo idej, ki temeljijo na obstoju razuma, vednosti in preverljivosti, nadomeščata zavajanje in
laganje," o letošnji temi piše na spletni strani festivala, za katerim stoji ekipa v kulturnega prizorišču in
lokala Pritličje.
Na pogovorih in okroglih mizah s številnimi slovenskimi in tujimi govorkami in govorci snovalke
programa med drugim želijo odpreti razpravo o tem, kako se vsebina ustvarja, kaj se danes dogaja s
podajanjem informacij, z novinarskim poklicem in s kriminalizacijo novinarstva v Sloveniji in drugod po
svetu, pa tudi s kriminalizacijo informacij, ki jih podajajo državljani.
Med drugim pa se bodo na festivalu posvetili temu, da je razpad resnice "povezan z vzponom novih
tehnologij, ki pospešujejo pretok informacij, obenem pa relativizirajo dejstva in totalizirajo mnenja" in
se dotaknili utišanih resnic posameznikov in skupnosti.
Vse tri festivalske dni bo zaznamoval glasbeni program, ki se bo po besedah programerke Nine Hudej
tudi tokrat podal v smer "iskanja najbolj zanimivih fenomenov elektronske glasbe, ki se dotikajo t.i.
postklubskega spektra in pa eksperimentalne elektronike". Med nastopajočimi bodo japonskoameriška umetnica Golin, škotska umetnica oziroma umetnik Evil Medved, londonska vokalistka in DJka Shygirl in madžarski producent in umetnik Fausto Mercier ter bogat nabor prodornih in zanimivih
slovenskih DJ in VJ imen.
Na festivalu poudarjajo, da so vrednostna izhodišča na njihovih dogodkih enakost ne glede na osebne
okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika. Festival tokrat izjemoma namesto v
novembru zaradi izrednih okoliščin poteka avgusta in na enem prizorišču pred tivolsko Švicarijo.
Dogodkov se lahko ob upoštevanju veljavnih epidemioloških ukrepov udeleži do 250 ljudi, dialoški
program pa bodo v celoti prenašali tudi po spletu.
Povezani dogodki

• 20.8.2020 18:00 odprtje festivala Grounded 2020 z uvodnima predavanjema Igorja Bijukliča z naslovom
Svet kot dobava in nakup in Vlaste Jalušič z naslovom (Politična) odgovornost v času organiziranega
laganja (do 22.); pred Švicarijo v parku Tivoli, Ljubljana
Povezani članki

• 18.8.2020 13:42 // Kultura / Družba Festival Grounded v četrti izdaji o resnici
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