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Zadeva: Nastop Placida Dominga na Festivalu Ljubljana 
  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisna svetniška vprašanja in prosimo za pisna pojasnila. 

 

V Svetniškem klubu Levica nas je neprijetno presenetila napoved, da bo v okviru letošnje izvedbe 

Festivala Ljubljana nastopal tudi španski operni pevec Placido Domingo. 

 

Zvezdnika je namreč leta 2019 20 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in siljenja v spolne odnose, 

med drugim tudi v zameno za usluge pri nadaljnji karieri. Novinarji tiskovne agencije Associated 

Press so v obširni raziskavi, v katero so bile vključene tako žrtve pevčevega nadlegovanja in nasilja 

kot tudi njihovi sodelavci iz opernih krogov, potrdili dalj časa trajajoč vzorec Domingovega 

neprimernega vedenja do mlajših žensk, predvsem opernih pevk, ki pogosto tudi zaradi strahu pred 

negativnimi posledicami njegovih zahtev niso mogle zavrniti. (O tem je denimo poročal časnik 

Dnevnik 14. avgusta 2019: https://www.dnevnik.si/1042895173/magazin/aktualno/placido-domingo-

zmeraj-je-lovil-mlajse-zenske.) Zaradi številnih obtožb je Domingo leta 2019 tudi odstopil s položaja 

generalnega direktorja losangeleške opere, sodelovanje z njim pa so odpovedali številni organizatorji 

dogodkov po vsem svetu.  

Dve leti kasneje je bil Placido Domingo povabljen na Festival Ljubljana, kjer naj bi nastopil v 

začetku julija. V vsaki odgovorni družbi mora veljati ničelna toleranca do spolnega nadlegovanja in 

nasilja. Naj spomnimo, da so letošnje leto zaznamovale zgodbe igralk, študentk, mladih žensk o 

dejanjih zoper spolno nedotakljivost znotraj naših umetniških in univerzitetnih prostorov. Kot družba 

smo se morali začeti pogovarjati o neprimernih dejanjih, razmerjih moči in telesni avtonomiji. Zato 

se v Levici sprašujemo, kakšno sporočilo vabilo Domingu pošilja tem mladim igralkam in pevkam – 

da lahko oseba stori karkoli ter se po krajšem premoru vrne na odre, kot da se ni nič zgodilo? Ničelna 

toleranca ni samo prazna fraza, ampak mora biti vsakokratna odločitev, tudi ko pride do priznanih 

umetnikov in izvajalcev. Zato je organizacija koncerta spolnega nadlegovalca popolnoma neprimerna 

ter lahko daje javnosti in predvsem vsem ženskam, ki so bile takšnega nadlegovanja kdaj deležne, 

vtis, da Mestna občina Ljubljana podpira takšna dejanja in njihove storilce.  

 

V Svetniškem klubu Levica nas zanima, kako je bila sprejeta odločitev, da se kljub obtožbam 20 

žensk na letošnji Festival Ljubljana povabi prav Placida Dominga. Kdo je sprejel to odločitev in ali je 

pri tem upošteval vse navedene okoliščine? Zakaj se priložnosti ni dalo kakšnemu drugemu 

opernemu pevcu? V Levici odločno nasprotujemo njegovemu koncertu in pozivamo organizatorja 

koncerta zavod Festival Ljubljana ter Mestno občino Ljubljana, da koncert odpove, dejanja pevca pa 

ostro javno obsodi.  

 

Tovariški pozdrav! 

Milan Jakopovič,  

vodja Svetniškega kluba Levica 
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