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Odziv Ministrstva za kulturo na odprto pismo Klemna
Ramovša iz zavoda Ars Ramovš
16. 2. 2022

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo je prejelo odprto pismo Klemna Ramovša, Ars Ramovš, Zavod za
umetnost, marketing, promocijo in investiranje Univerzi v Ljubljani in odločno zavrača
njegove neresnične navedbe zoper delovanje in strokovnost komisije za glasbene
umetnosti – resna glasba.
Minister za kulturo Vasko Simoniti je na podlagi strokovnih referenc, ki jih priznava tako nacionalni kot
mednarodni prostor, imenoval strokovno komisijo za glasbene umetnosti v sestavi dr. Karolina Šantl Zupan,
dr. Darja Koter, dr. Matjaž Barbo, Martina Svetina in Tadeja Vulc.
Na javnem programskem razpisu JPR-PROG-2022-2025 je bilo za področje glasbenih umetnosti razpisanih
1.420,000 EUR, kar je največ doslej, izbranih pa je bilo dvanajst vrhunskih izvajalcev.
Tokrat na javnem razpisu Ars Ramovš Zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje ni bil izbran
v sofinanciranje, ker je bilo dvanajst prijaviteljev uspešnejših. Poleg večletnega javnega razpisa je
ministrstvo že objavilo večletni projektni razpis, ki v tem trenutku še poteka, enoletni razpis za področje
glasbenih umetnosti pa bo ministrstvo še objavilo. Zato je pisanje Klemna Ramovša moč razumeti kot
poskus vplivanja na strokovno komisijo.
Ministrstvo za kulturo pojasnjuje, da strokovna komisija za glasbeno umetnost – resna glasba svoje delo
opravlja z vso odgovornostjo in ocenjuje na podlagi kriterijev objavljenih v javnih razpisih. Na podlagi
javnega razpisa se financirajo tisti programi, ki so v postopku izbire, v skladu s kriteriji, ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Ministrstvo za kulturo zato v celoti zaupa presoji komisije, ki se je izkazala za izrazito profesionalno.
Neuspešna prijava na enega od razpisov ne more biti podlaga za tako grob napad na posamezne člane
strokovne komisije, njihovo strokovnost in znanstvene reference. Neresnične izjave v odprtem pismu kažejo
tudi na nizek kulturni nivo in nespoštovanje institucij.
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