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V kraljestvu višav

Prvo nagrado je žirija podelila projektu 3BOXTEAM (na sliki), njegovi avtorji iz Pariza
so Pacome Bommier, Noely Ratsimiebo in Jonathan Bruter. Izbrala je še drugo- in
tretjenagrajenca (iz ZDA in Nemčije) ter pohvalila pet projektov.

Darinka Kladnik

LJUBLJANA – V Tobačni tovarni se je z
razglasitvijo rezultatov natečaja na temo Me s t o
nebotičnikov začel 3. mednarodni arhitekturni
bienale z naslovom Evforija, ki bo trajal do 30.
novembra. V tem času se bodo zvrstili številni
dogodki, od predavanj do projekcij filmov, od
okroglih miz do poslovnih performansov.

»Evforija ne pomeni le adrenalinskih stanj
posameznika, temveč potencirano manipula-
cijo prostora in družbe. Sodobne Euphorie
drvijo po teritoriju z neustavljivo hitrostjo in
manipulirajo s prostorom in časom, z družbo in
s posameznikom...« je začetek najave bienala
arhitekture v Ljubljani in v tem duhu so zas-
novali tudi dogodke.

Prvi in za mnoge najpomembnejši je bil
razglasitev zmagovalcev natečaja, ki je privabil
115 udeležencev s 27 projekti z vseh koncev
sveta. Natečaj z naslovom Mesto nebotičnikov je
ocenjevala desetčlanska mednarodna žirija po

merilih prostorske inovativnosti, socialne in-
tegritete, vsebinske dodelanosti programov ter
koncepta vertikalnega bivanja kot celote. Prvo
nagrado je podelila projektu 3BOXTEAM pa-
riških avtorjev Pacoma Bommierja, Noelyja
Ratsimieba in Jonathana Bruterja.

Odprtja 3. mednarodnega arhitekturnega
bienala v Ljubljani se je udeležil tudi Jakuba
Sztura iz Aachna, katerega projekt je žirija
pohvalila. Za Dnevnik je povedal, da se rad
ukvarja z nebotičniki, da je nekaj njegovih
zamisli tudi že realiziranih, kar nekaj pa tudi ne,
recimo nebotičnik za šanghajski expo leta 2012,
ki bi bil visok 400 metrov. V Ljubljani je prvič, k
natečaju pa so ga privabile tudi njegove ko-
renine, saj izhaja iz Poljske. Za svoj nebotičnik
je iskal lokacijo na zemljevidu Ljubljane in jo
našel v bližini železniške postaje. Stavba naj bi
bila visoka več kot 110 metrov.

Vse nagrajene in pohvaljene rešitve natečaja
Mesto nebotičnikov so na ogled v publikaciji
Euphoria, ki je izšla ob odprtju bienala.

Sergeja Širca

POSTOJNA – Na četrtkovem Proznem mnogo-
boju v Jamskem dvorcu pred vhodom v Postojnsko
jamo so se šestim kandidatom, izbranim na mno-
gobojih v Novem mestu in Ljubljani, pridružile še
Elena Dragičevič iz Prvačine ter Postojnčanki Ber -
narda Nada Repič in Slava Dragolič. V tem ča-
robnem ambientu pa se bo odvijal tudi zadnji del
Festivala kratkih zgodb Fabula (februarja 2006).
Povezovalec večera Matjaž Pikalo je na začetku
povedal, kakšna so pravila, po katerih žirija ocenju-
je. Gre za navezavo kakovosti besedila, umetniš-
kega vtisa in odgovorov tekmovalcev na radovedna
vprašanja iz občinstva.

Slava Dragolič je prebrala zgodbo z naslovom
Sodobna bolečina, zgodbo o materi, ki skuša sina
rešiti odvisnosti od mamil. »Zgodba je resnična, a
ni moja. Pišem že skoraj dvajset let. Podobnih
srečanj sem se že udeležila, a vsak uspeh je zame
velik, posebno ta v Postojni, kjer še nisem brala,« je
povedala. Bernarda Nada Repič je prebrala zgodbo
V Martinovo jutro, ki je nastala »danes ob štirih
popoldan«. Elena Dragičevič je s pomočjo pri-
jateljice pripravila pravi manjši performans z eko-
loškimi poudarki. »Lepo je, ko prvič dobiš po-

trditev, da so ljudem tvoje zgodbe všeč,« je dejala.
Izven konkurence je z Zgodbico o čevljih nastopila
šestletna Lea Dvorščak. Za konec je dogajanje raz-
burkal Pirančan Jurij Rustja, ki je za las ujel mno-
goboj, saj je vlak, s katerim se je pripeljal iz Kopra,
krepko zamujal. (sš)

Zmagala je Slava Dragolič z naslovom
zgodbo o materi, ki skuša sina rešiti
odvisnosti od mamil. Foto: Sergeja Širca
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Tragedija v Omaghu Režija: Pete Travis ( Pre d p re m i e re )

Politična drama je posneta po resničnih dogodkih junija 1998
v majhnem trgovskem mestecu Omagh v Severni Irski. Takrat
se je vsa Irska pripravljala za odhod na volišča, da bi se na
referendumu izjasnila za mir na Severnem Irskem, ravno v tem
času pa se je disidentska frakcija IRE odločila izvesti bombni
napad v Omaghu, kjer so protestanti in katoliki kljub kon-
fliktom v širši regiji živeli v sožitju več kot trideset let, in s tem
izzvati nove nemire in politično nestabilnost. Po projekciji bo
občinstvu na vprašanja odgovarjal Michael Gallagher, ki je
preživel dogodke v Omaghu.

Veliko potovanje Režija: Ismaël Ferroukhi (V imenu očeta)

Maroški režiser Ismaël Ferroukhi je celovečerni prvenec us-
tvaril kot road movie, v katerem se mlad musliman Réda in
njegov konservativni oče iz Francije, kjer živita, odpravita v
Savdsko Arabijo, da bi se udeležila muslimanskega romanja v
Meko. Na njuni poti na svetlo privrejo vsa njuna nesoglasja,
generacijske in kulturne razlike. Film je med drugim prejel
nagrado tudi na lanskem beneškem festivalu.

Iluzija ali žirija je prišla pravočasno
Zdenko Vrdlovec

Če je Il u z i j a hotela pokazati Makedonijo kot
najbolj brezupen kraj na svetu, ji je to uspelo
tako prepričljivo, da je bil njen mladi režiser
Svetozar Ristovski namesto vprašanj, s katerimi
je neka festivalska dama po projekciji hotela
mučiti občinstvo, raje deležen navdušenega
ploskanja. Pravzaprav bolj zasluženega kot nav-
dušenega, saj tako porazna in kruta podoba
neke dežele ne more vzbujati ravno navdušenja.
In Il u z i j a je kruta kot realnost, ki jo prikazuje
oziroma kot jo prestaja in spoznava deček Mar-
ko (Marko Kovačević). V filmu skoraj ni niti
koščka realnosti, ki ni zaznamovan z brutal-
nostjo, vulgarnostjo, pokvarjenostjo in obu-
pom. Markov oče je pijanec, ki zapije vsak
dobitek na tomboli in cele dneve poseda v
gostilni in šimfa čez državo, kadar s kompanjoni
ne kamenja avtomobila direktorja tovarne, ki jih
je odpustila. Markova sestra je vreščava in egois-
tična deklina, ki se prostituira z ameriškimi
vojaki, mati pa je samo še nema priča dru-

žinskega razsula. Še huje je v šoli, kjer namesto
kakšne institucionalne represije vlada teror po-
divjane tolpe mulcev, ki šibkega Marka nenehno
pretepajo. Neka svetla točka je videti učitelj
makedonščine (Mustafa Nadarević), ki je Marku
kot najboljšemu učencu naklonjen, a prav on se
nazadnje izkaže za največjega slabiča. Deček si
je našel zatočišče v zapuščenem vagonu, kjer
najde kriminalca Parisa, ki mu z navodili, kot
»kradi, če ne, boš okraden«, »udari, če ne, boš
tepen«, pojasni »temeljna pravila« preživetja.
Tako v profesorju kot kriminalcu je Marko iskal
nadomestna očeta, in oba sta zatajila, profesor
še toliko bolj, ker je dečka »zastrupljal« z upa-
njem. Il u z i j a pa je kruta tudi kot Nietzschejeva
misel, ki jo na začetku citira, to je trditev o
upanju kot podaljšanju trpljenja. Ali točneje,
kot uresničenje tega citata v podobi zloma
drobnega in krhkega bisera, tega dečka Marka.

Če se je žirija tekmovalnega programa Per-
spektive res šele sredi tedna zbrala v polni
zasedbi, je vendarle še prišla pravočasno.

Tokovi zgodovine
Jaša Drnovšek

LJUBLJAN A – Pri Mladinski knjigi so predvče-
rajšnjim v Jazz klubu Gajo predstavili pet knjiž-
nih novosti iz zbirke Roman, in sicer Fo u c a u l t o -
vo nihalo Umberta Eca, Hišo blaženih bud
brazilskega avtorja Joaa Ubalda Ribeira, Ab e -
sinca francoskega pisatelja Jean-Chr istopha
Ru f i n a , Soboto Iana McEwana ter Prijatelja do
konca Johna le Carréja.

Foucaultovo nihalo, ki velja za Ecov drugi
veliki roman (prvič je izšel pred sedemnajstimi
leti), je po besedah prevajalca Vasje Bratine
predvsem psihološki triler o templjarjih, članih
srednjeveškega viteškega reda, katerih moč in
vpliv se kažeta vse do današnjih dni. Medtem
ko skozi pogled sodobnega, prvoosebnega pri-
povedovalca zajame več kot dve tisočletji člo-
veške zgodovine, poskušajo njegovi glavni trije
junaki odgovoriti na vprašanje, ali obstaja
skrivni načrt, ki usmerja tokove svetovne zgo-
dovine, in predvsem, kdo ga izvaja. »Temeljno
sporočilo knjige pa je, da se ljudem, ki ostanejo
brez vere v Boga, kaj lahko zgodi, da začnejo
verjeti v vse,« dodaja Bratina.

Nekoliko bolj lahkotno branje je roman Joaa
Ubalda Ribeira Hiša blaženih bud (delo je prvič
neposredno iz brazliske portugalščine prevedla
Nina Kovič), v katerem avtor kot enega glavnih
človeških grehov tematizira razvrat. Kot pravi
urednik Mladinske knjige Aleš Berger, gre za
neposredno in odkritosrčno izpoved starejše
ženske o njenem spolnem življenju ter njenih
pogledih na ta del človeške dejavnosti. Delo, ki
je pred sedmimi leti nastalo po naročilu, je v
Braziliji čez noč postalo uspešnica.

Jean-Christophe Rufin, sicer znan kot avtor
številnih esejev na temo tretjega sveta, se v
Ab e s i n c u loteva zgodovinsko-pustolovskega ža-
nra. Roman, ki je prvič izšel pred osmimi leti in
je po mnenju prevajalke Suzane Koncut napi-
san v pripovednem ritmu Victorja Hugoja in
Alexandra Dumasa, se dogaja ob koncu 17. in v
začetku 18. stoletja, in sicer v Egiptu, Etiopiji in
Franciji. Njegov glavni junak je francoski odpo-
slanec v Etiopiji, cilj njegove misije pa utreti pot

diplomaciji v deželo etiopskega kralja ter od-
preti vrata jezuitom, ki poskušajo pokatoličani-
ti etiopske kristjane.

Po besedah prevajalke Sobote Miriam Drev je
posebnost najnovejšega McEwanovega romana
predvsem ta, da je bil avtor pri pisanju pozoren
tudi na najmanjše podrobnosti. Gre za zapis
dneva v življenju uspešnega nevrokirurga, ko
na londonskih ulicah potekajo velike protivoj-
ne demonstracije. Večer, ki je sprva namenjen
toplemu družinskemu srečanju, se nenadoma
sprevrže v smrtno nevarno soočenje z iracio-
nalnim zlom v človeški naravi.

Čeprav je le Carréjev roman Prijatelja do
konca nastal več kot štirideset let po znameni-
tem prvencu Telefonski poziv za mrtveca (1961),
se avtor po mnenju prevajalca Radovana Koz-
mosa tudi v tem delu kaže v vrhunski pisateljski
formi. Tokrat imamo opravka s sodobno pripo-
vedjo o trajnem prijateljstvu vohunov, skrivno
povezanih prek berlinskega zidu. »Poleg tega,
da gre za tipično vohunsko zgodbo, le Carré v
romanu prepričljivo prikaže dvoličnost, ki je
pogosto zgolj posledica človeške osamljenosti,«
dodaja Kozmos.

»Kar izstopa pri holokavstu, so dolgi postop-
ki: Jude so imeli najprej zaprte v taboriščih in
jih stradali, nato so jih do golega slekli,
poslali pod tuš, potem je sledilo dlakocepsko
grmadenje trupel na kup, skladiščenje obla-
čil, popis osebnih predmetov … Nič od tega
ne bi imelo pomena, če bi jih zgolj ubijali.
Pomen bi dobilo samo v iskanju, iskanju
sporočila, ki ga je ena od teh milijonov oseb,
jeruzalemski predstavnik ali predstavnica
šestintridesetih nevidnih, čuval ali čuvala v
gubah oblačila, v ustih, vtetoviranem na kožo
… Le Načrt pojasni nerazložljivo birokracijo
holokavsta!«

(Odlomek iz Foucaultovega nihala v prevodu
Vasje Bratine)

Čarobni ambient za zgodbe


