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Janez Janša

Imena ulic v predvolilnem boju

B

odo kandidati za letošnje lo-

kalne volitve stavili na spre-

membo imen ulic? Bodo volilce

p oskušali pridobiti s tem, da bi

njihove domove označili z bolj

zvenečimi ali bolj milozvočnimi

imeni? Zaenkrat je ta tema v popolni te-

mi, zato osvetlimo nekatere trende v za-

dnjem obdobju.

Ena izmed najbolj izstopajočih ceremo-

nij imenovanja ulic je potekala junija

2017 v Grosupljem. Prenovljeno vpadno

cesto, ki jo krasijo gospodarska poslopja

in poker vodilnih supermarketov, so

spustili v promet že leto dni pred tem. Na

dan državnosti so jo slavnostno poime-

novali po Jožetu Pučniku, kar dvakratni

grosupeljski župan navaja kot enega iz-

med dosežkov zadnjega mandata. No-

voimenovano cesto od drugih ulic po Slo-

veniji razlikuje to, da na njenem začetku

ne stoji običajna tabla s standardizirano

obliko in pisavo za označevanje ulic, am-

pak velikanska plošča s fotografijo Puč-

nika in napisom Cesta dr. Jožeta Pučnika.

Kar mimoidočega popolnoma zmede, saj

tako izstopajoča plošča hoče povedati

več kot le indikacijo ulice/ceste, po kateri

se peljemo. S tem, da je plošča v neposre-

dni bližini tiste, ki označuje Grosuplje,

nam sporoča, da nismo prišli v Grosuplje,

a nam prav tako ne sporoča, da je to

mesto Jožeta Pučnika, da bi se Grosuplje

moralo preimenovati v Pučnikovo. Ta ču-

dna plošča, mešanica prometnega zna-

ka, spominske (dejansko so jo odkrili na

slovesnosti) in nagrobne plošče, nam želi

povedati, kdo je tukaj na oblasti oziroma

ka k šen režim oblasti se skriva za ploščo

z obrazom in imenom Jožeta Pučnika,

ime česa je Cesta dr. Jožeta Pučnika.

Vsaka velika družbena sprememba se

najprej zapiše v imena ulic. Tako je bilo v

času italijanske okupacije, tako je bilo po

koncu druge svetovne vojne in po osa-

mosvojitvi. Če se ustavimo v Ljubljani, je

poosamosvojitveni preimenovalni cuna-

mi na primer odnesel dve od treh revolu-

cijskih ulic: poslovila sta se Trg revolucije

in Trg oktobrske revolucije, ostal pa je

Trg francoske revolucije, ki mu je bilo do

leta 1952 ime Napoleonov trg. In zakaj so

ga takrat preimenovali? »V spomin na

francosko revolucijo leta 1789, ki je pove-

zana s slovensko zgodovino po francoski

Iliriji.« (Vse obrazložitve preimenovanj

ulic so s spletne strani MOL.) Kot da ni

ravno Napoleon (jebiga) naredil Ljublja-

no za prestolnico Ilirskih provinc in omo-

gočil javno rabo slovenšč i n e.

Največ novih imen v zadnjem desetletju

so dobile ulice v BTC. Ulice, ki so mesto-

ma brez hišnih številk, so prvič dobile

ime in s tem pravzaprav postale ulice.

Plošče z njihovimi imeni so standardne, a

v tem nakupovalnem središču, ki se na

vse pretege trudi postati mesto, delujejo

še bolj tuje kot tista Pučnikova. Ulice so

poimenovali večinoma po državah. Za-

kaj? Ameriški ulici se reče tako, »ker ima

ta nebotičnike, kot znanilce novega pos-

lovnega distrikta na eni strani in Dvora-

ne A kot prvega trgovskega centra na

območju Slovenije. Mesta v Ameriki si

predstavljamo kot državo nebotičnikov

in razvitih trgovsko-poslovnih središč v

velikih mestih.« Potem imamo Italijan-

sko (»ob tej ulici je javni program resta-

vracij, picerij, kavarn in tržnice, kar spo-

minja na mediteranski izraz ponudbe

prostora«), Špansko (»v tem prostoru je

velika ponudba španskih izdelkov in uli-

ca ob Atlantisu spominja na tempera-

ment razvedrilne in zabavne ponudbe v

tem delu BTC«) in Grško ulico, ki si je, ta-

ko kot Avstrijska in Madžarska, prisluži-

la ime, ker je »gospodarsko povezana z

blagovno trgovskim centrom BTC«.

Če se BTC tako hvali z državami poslov-

nimi partnericami, kje je potem Nemčija,

daleč najpomembnejša partnerica Slove-

nije? Mogoče Slovenije, ne pa BTC? Ima

BTC več poslovnih stikov z Madža r s ko

kot z Nemčijo? Da ima Ljubljana poseben

odnos do Nemčije, kaže tudi dejstvo, da
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film

Nagrada bert Špeli Rozin

Društvo slovenskih režiserjev bo nagra-

do bert za življenjsko delo na področju

filmske igre letos namenilo Špeli Ro-

zin, po Iti Rini prvi poklicni filmski

igralki pri nas. Posnela je več kot 40 ce-

lovečernih igranih filmov različnih ža-

nrov, večino v tujini; zaslovela je z vlo-

go Vere v filmu Nočni izlet (1961), poz-

neje veliko snemala zlasti v Italiji, na

slovenska platna pa se je nedavno vr-

nila z vlogo babice v filmu Ne bom več

l u ze rka U rše Menart. × ku l

intervju / Simon Popek, programski direktor Liffa

Tudi art filmi so velik posel

J

utri se začenja 29. ljubljanski med-

narodni filmski festival, znan tudi

kot Lif fe, na katerem se bo do ne-

delje prihodnjega tedna zvrstilo

skoraj sto celovečernih filmov z

vsega sveta. Festival že vrsto let

vodi programski direktor Simon Po-

p ek, ki pa med drugim priznava, da

precej nerad daje priporočila za ogled

filmov: »Če je meni neki film zares

všeč, je namreč precej verjetno, da

večini ljudi ne bo.«

Ob nedavni predstavitvi festivala

ste dejali, da je letošnji tekmovalni

program bolj komunikativen kot

v prejšnjih letih.

Prvenci so pogosto nekoliko herme-

tični; sploh pri evropskih filmih se

dogaja, da so bodisi izrazito formalno

z a d ržani bodisi rahlo ekscesni, kadar

želijo mladi avtorji narediti vtis z ino-

vacijami, ki se potem ne iztečejo naj-

bolje. Letos pa je naneslo, da se kar

nekaj teh filmov loteva precej resnih

tem, vendar so prežeti z ironijo in

humorjem, čeprav ne gre nujno za

komedije; tako je denimo islandski

film B o je v n i ca kljub angaži ra n e m u

sporočilu izredno komunikativen in

obenem formalno igriv.

Torej ni šlo za namerno iskanje

bolj všečnih filmov, če tako rečem?

Pri oblikovanju programa me je od

nekdaj vodilo le eno vprašanje – ali

je neki film dovolj dober ali ne. V

naboru izbranih filmov je sicer nak-

nadno mogoče prepoznati to ali ono

skupno potezo, kot je denimo prej

omenjena, vendar se pri izbiranju s

tem kaj posebno ne ukvarjam; ravno

tako ne iščem načrtno filmov z neko

določeno tematiko, četudi se kasne-

je morda pokaže, da je neki vsebin-

ski motiv znotraj izbrane produkcije

razmeroma pogost. Niti se ne oziram

pretirano na to, od kod filmi prihaja-

jo. A včasih se na ta način povsem

mimogrede sestavi tudi kakšen pro-

gramski sklop, kot na primer letošnji

Fokus: vzhod-severovzho

d, v katerem

so filmi, ki so nastali v državah od

Baltika prek Ukrajine do Kazahstana

in Kirgizije. Med pripravo programa

sem zaznal, da je bila produkcija na

tem območju v zadnjih letih nenava-

dno živahna, čeprav gre za pretežno

majhne kinematografije, zato se mi

je zdelo smiselno, da iz teh filmov

sestavim poseben program, čeprav

bi jih seveda lahko razporedil tudi

po drugih sklopih.

Vendarle pa izkupiček od prodaje

vstopnic pomeni pomemben del

festivalskega proračuna. Koliko

pozornosti posvečate željam

o b č i n stva?

Gotovo v program uvrstim nekatere

filme, ki mi osebno ne pomenijo ve-

liko, a predvidevam, da jih občinstvo

želi videti. Kot sem rekel že večkrat

– približno tretjina programa so fil-

mi, za katere menim, da bi jih ljudje

morali videti, tretjina je filmov, ki se

jih na festivalu nekako pričakuje,

kot je to na primer canski zmagova-

lec, tretjina pa je retrospektiv in dru-

gih posebnih programov. Če hočeš,

da festival ostaja uspešen, moraš

misliti tudi na gledalce.

Katera merila pa pri tem upošte vate?

Mislim, da s programom pokrijemo

precej široko paleto okusov. Po razis-

kavah si obiskovalec Liffa na festivalu

v povprečju ogleda pet filmov in med

sto filmi jih gotovo lahko najde pet

zase. Zanimivo pa je, kaj vse vpliva na

izbiro: nekateri se za ogled filma

odločijo na podlagi jezika, v katerem

je posnet, v tem pogledu sta nadvse

priljubljeni nemščina in španščina;

drugi izbirajo zgolj po naslovu, tretji

po avtorjih ali nagradah, ki jih je film

prejel, nekateri spet po regijah – do -

ločen del gledalstva, na primer, prite-

gujejo filmi z Bližnjega vzhoda. Skrat-

ka, kar veliko je dejavnikov, ki jih je

smiselno upoštevati pri oblikovanju

programa, vseeno pa to ne pomeni,

da bom na festival uvrstil slab film sa-

mo zato, da bi zadostil tem merilom.

Po drugi strani so festivali tudi del

kulturne industrije, kjer se vedno

išče nekaj novega, svežega ;

enkrat je pozornost usmerjena k

vzhodnoazijskim kinematografijam,

naslednje leto se »odkriva« sodobni

romunski ali grški film. Ali obstajajo

neke vrste festivalski trendi?

Bolj od samih festivalov ustvarjajo to-

vrstne arthouse trende agenti, torej

...................................................................
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Pri oblikovanju programa

me je od nekdaj vodilo

le to, ali je neki film dovolj

dober ali ne.

Vsaka velika družb ena

sprememba se najprej

za p i še v imena ulic.

tisti, ki sploh ponujajo filme festiva-

lom. Na primer, v Cannesu je jasno,

da bo v različnih programih kakih

petnajst filmov, ki jih zastopa, torej

prodaja oziroma distribuira Wild

Bunch, največja takšna francoska

družba ; toda ta ne posreduje samo

francoskih filmov, temveč v svojem

katalogu, ki obsega kakšnih 1700 nas-

lovov, ponuja najuglednejše avtorje z

vsega sveta. Podobno je pri drugih

p omembnejših festivalih; film, ki ni-

ma močnega agenta oziroma dogo-

vorjene distribucije po svetu, praktič-

no ne more priti na festival A-katego-

rije. Tudi art filmi so velik posel, pa

četudi morda ne prinašajo tolikšnih

dobičkov kot holivudske uspešnice, in

agenti zelo premišljeno izbirajo festi-

vale, na katere bodo poslali neki film.

Ali to kakor koli vpliva tudi na vaše

m ožnosti oblikovanja programa

Liffa – pa četudi je to manjši festival,

ki uvrstitve filma v program ne

pogojuje s svetovno premiero

ali čim podobnim?

Večinoma sodelujemo z domačimi

distributerji, ki odkupijo vse več tujih

filmov, četudi morda ti potem ne pri-

dejo vselej v kino, zato s pridobiva-

njem filmov pravzaprav nimamo te-

žav. Letos je bil edini problem ta, da

nisem mogel dobiti filma Ro m a Alfon -

sa Cuarona, ki je zmagal v Benetkah,

produciral pa ga je Netflix. Ta postaja

vse bolj pomemben igralec; zelo sem

si želel imeti dva ali tri njihove filme,

toda zanje kot majhen trg nismo za-

nimivi in povabilo so vljudno zavrnili.

Kajti svoje izdelke plasirajo samo na

največje festivale, iščejo prestiž. Zani-

mivo bo videti, kako se bo v prihod-

nje do Netflixa obnašal Cannes; letos

namreč njihovih filmov ni hotel vzeti

v program, ker nimajo distribucije v

francoskih kinih.

Pa te spremembe zadnjih let – od

vzpona Netflixa in drugih ponudnikov

vsebin na zahtevo do drugačnih

gledalskih navad – že puščajo kako

sled pri vlogi in pomenu festivalov?

Občutek imam, da vsaj za zdaj bolj

vplivajo na same filme, ki postajajo

vedno daljši. Kakor da bi se ustvarjal-

ci opogumili in si rekli, no, če so ljud-

je pripr

avljeni v enem večeru gledati

celo sezono neke televizijske serije,

bodo sposobni zdržati tudi malo dalj-

ši film. In letos je takšnih filmov v

primerjavi s prejšnjimi leti precej – na

programu jih imamo okoli petnajst, ki

trajajo več kot 140 minut. ×

nobeno od treh z Ljubljano pobratenih

nemških mest nima svoje ulice: ne

Chemnitz, ne Leverkusen, ne Wiesbaden.

Ka k šno je stanje z ulicami v »malem BTC

na Rudniku«, ki so prav tako stopile iz

anonimnosti? Tam so se namesto poslov-

nega pragmatizma odločili za glasbo in

poklon glasbenikom, skladateljem in

muzikologom: Juliju Betettu, Stanku Pre-

mrlu, Vilku Ukmarju, Dragotinu Cvetku,

Zmagi Kumer in Primožu Lorenzu.

Daleč največ tujih zemljepisnih imen je

še vedno iz nekdanje Jugoslavije. Če se

omejimo le na usode imen nekdanjih in

sedanjih prestolnic, se lahko v Fužinah

sprehajamo po Skopski, Prištinski ali No-

vosadski ulici, Zagrebško najdemo za Be-

žigradom, Sarajevsko, ki je bila nekoč v

Šiški, so italijanski fašisti leta 1941 prei-

menovali v Videmsko in ji je še vedno ta-

ko ime. Beograjska je tako kot Zagreb-

ška dobila ime leta 1933, nakar so jo v is-

tem paketu kot Sarajevsko preimenovali

v Albansko, leta 1958 v Vojkovo ulico, 18

let zatem je postala pol Vojkova pol Hoši-

minhova, nazadnje (zaenkrat, seveda)

pa spet v celoti Vojkova, tokrat cesta. V

Ljubljani imamo tudi Podgorico, a ta ni

dobila ime po črnogorski prestolnici, am-

pak po ukinjenem naselju v Črnučah.

Te žko si predstavljamo večjo spremem-

bo družbene ureditve, tudi če bi prišlo do

detronizacije sedanjega župana. In zato

najbrž ni pričakovati masovnih spre-

memb imen ulic. A ker se bo nadaljevala

betonsko -investicijsko -gradbeniška re-

volucija, ki bo ustvarila nove ulice in

ka k šno potegnila iz anonimnosti, ne gle-

de na to, ali bo na tej ulici kakšna hišna

številka ali ne, se bo znova vnel vroč poli-

tični boj za nova imena. ×

»Filmi postajajo vedno daljši. Kakor da bi se ustvarjalci opogumili in si rekli, če so ljudje pripravljeni v enem večeru

gledati celo sezono neke serije, bodo tudi v kinu sposobni zdržati malo dlje,« ugotavlja Simon Popek. F Luka Cjuha


