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Umrl Samo Hubad

Včeraj je umrl slovenski maestro Sa-

mo Hubad, ki bi prihodnje leto do-

polnil častitljivih sto let. Rodil se je v

Ljubljani očetu komponistu, zboro-

vodji in pedagogu Mateju Hubadu,

pozneje je tudi sam stopil po očeto-

vih stopinjah. Kompozicijo in dirigi-

ranje je študiral na ljubljanski Aka-

demiji za glasbo, izpopolnjeval se je

tudi v Pragi. V mladosti ga je zani-

mal tudi jazz, bil je član prve zased-

be Big Banda Radia Ljubljana, ki jo

je po drugi svetovni vojni sestavil

skladatelj Bojan Adamič.

Hubad je bil pravzaprav ves čas

vodilni slovenski dirigent. Bil je šef

dirigent Slovenske filharmonije, šef

dirigent Simfoničnega orkestra RTV

Slovenija, dirigiral je v mariborski in

ljubljanski Operi, v slednji je bil tudi

direktor. Bil je še stalni gostujoči di-

rigent zagrebške Opere in Filharmo-

nije, samostojno pa je gostoval v

vseh evropskih državah in v Aziji.

Javnost je prepričal predvsem z in-

terpretacijami simfoničnih in oper-

nih del. Največje umetniške uspehe

je dosegel, ko je vodil simfonike

RTV Slovenija, saj je bil v njegovem

času to najboljši jugoslovanski or-

kester. Za svoje delo je prejel štev i l-

ne nagrade, med drugim dvakrat na-

grado Prešernovega sklada, Žu p a n-

čičevo nagrado, jugoslovanski red

zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki

ter srebrni častni znak svobode Re-

publike Slovenije. × im

Maestro Samo Hubad, ki bi prihodnje

leto dopolnil častitljivih sto let, je

veljal za enega najboljših dirigentov,

kar jih je premogla slovenska

glasbena umetnost. F
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Rigidna pravila

ta n j šajo knjige

Te žke čase za slovensko družb oslov-

je in humanistiko napoveduje usoda

založbe Studia Humanitatis, ki je le-

tos izgubila stabilno državno finan-

ciranje, za katerega skrbi Javna agen-

cija za knjigo (JAK). Krivda, da se ni-

so »uvrstili« v programsko financira-

nje, je pravzaprav na strani založbe

same, ki ji lani ni uspelo izdati ene

od napovedanih knjig – natančneje:

knjige v predpisanem času ni do-

končal avtor.

Prav tu pa tiči srčika problema:

Studia Humanitatis kot bržkone os-

rednja in najbolj referenčna založba

za področje družboslovja in huma-

nistike ne more tik pred zdajci, ko

ugotovi, da nekemu avtorju ne bo

uspelo pravočasno zaključiti dela, v

program uvrstiti druge knjige. Izda-

jajo namreč knjige, ki od avtorjev in

prevajalcev brez izjem terjajo eno ali

več let dela. »Založba lahko izpade

iz financiranja, če prevajalca povozi

avto, če zboli ali pa če dela ne more

dokončati zaradi razhoda s partner-

jem,« pravi glavni urednik, sociolog

Jo že Vogrinc, ki je vajeti na založbi

pred kratkim prevzel od dolgoletne

urednice Nede Pagon.

Kontinuiteta ali smrt

Studia Humanitatis, ki je slovenski

kulturni prostor v zadnjih tridesetih

letih obogatila s številnimi temeljni-

mi deli (doslej je izdala 230 knjig,

p re te žno prevedenih), s katerimi so

strokovno zorele generacije št u d e n-

tov in intelektualcev, je tako po dol-

gem obdobju razmeroma stabilne

d ržavne podpore stopila v tako ime-

novano projektno financiranje. To

še vedno pomeni državno subvenci-

jo, a zmanjšanje financiranja za ob-

seg ene knjige lahko ima dolgoročne

posledice, saj zmanjšuje možnosti,

da bo založba izdala dovolj knjig do

takrat, ko bi spet lahko bila pro-

gramsko financirana, čez štiri leta.

Vogrinc upa, da do tega ne bo

prišlo, a opozarja, da so zaradi biro-

kratske rigidnosti JAK možnosti, da

bi založba prenehala delovati, pov-

sem realne – ne glede na vrhunsko-

st programa, pomembnost in zaslu-

ge založbe, med katerimi so gotovo

visoki založniški standardi, ki so jih

postavili v slovenskem družb oslov-

ju; vzpostavili so tudi terminologije

za celo vrsto ved. Prepričan je, da

lahko tako negotova usoda kadar

koli doleti katero koli založbo, ki iz-

daja humanistiko, nobena pa ne

more za nekaj let dela nekoliko

upočasniti in ga potem s polno paro

nadaljevati, ko se razmere izboljša-

jo. »Prekinitev kontinuitete dela je

smrt vsake resne založb e.«

bi pogledali knjige, ki jih je v zad-

njih letih podprla JAK, bi ugotovili,

da se je povprečen obseg knjige bis-

tveno zmanjšal, je prepričan socio-

log. »To ustvarja optično prevaro,

da je dovolj denarja za knjigo, a ga

je dovolj le, če izdajamo take knji-

ge, ki jih lahko naredimo v pol le-

Humanistika in družboslovje sta v nemilosti birokracije.

Pogoji financiranja Javne agencije za knjigo založbe sili-

jo v opuščanje standardov in “ta n j ša n j e” knjig, rigidna

pravila pa lahko kadar koli ugasnejo katero koli od za-

l ožb, ki nam pomagajo razumeti svet.

J ože Vogrinc agenciji za knjigo med drugim predlaga, da jeseni napravi revizijo razpisnih sprememb, zaradi katerih je več

kakovostnih založb ostalo pod pragom stabilnega financiranja, da ugotovi, ali ni z njimi morda prišla v protislovje z

lastnimi dobrimi nameni. F Jaka Gasar

...................................................................

TMojca Pišek

...................................................................

Z aložba lahko izpade iz

financiranja, če prevajalca

povozi avto, če zboli ali pa

če dela ne more dokončati

zaradi razhoda s

partnerjem .

Glede usode izdajanja

teoretskih del s področij

dr užboslovja in humanistike

Vogrinc pravi, da se držav a

premalo zaveda, kako

kulturno pomembno je.

Zal ožbe iščejo luknje v pravilih

Založbe se rigidnim pravilom in

manjšanju financiranja prilagajajo,

kakor vejo in znajo. Mnoge popuš-

čajo pri kvaliteti in standardih dela,

re žejo stroške prevoda, urejanja,

lekture, korektur in spremnih be-

sed, da prihranijo denar, ki ga lahko

namenijo izdaji več knjig, ko lovijo

prag programskega financiranja. Če

ta.« Jože Vogrinc in Neda Pagon na

tak način dela nista želela pristati,

saj bi se s tem odpovedali smislu

svojega dela. »Če veljavna pravila

silijo založnike v tako brezumne

odločitve, to resno postavlja pod

v p ra šaj smisel agencije in njenih

pravil,« je prepričan Vogrinc.

Re šitev je po njegovem le manj

formalistična agencija, za kar mora-

jo strokovne komisije prenehati le

golo izvrševati pravila in začeti

agenciji poročati o dejanskih pro-

blemih, na katere naletijo. Nato pa

mora postati bolj učinkovita še ko-

munikacija JAK z ministrstvom in

vlado. Agencija naj svojim ustanovi-

teljem bolj realistično poroča, ali

lahko z obstoječimi pravili sploh iz-

polnjuje svoj namen, torej podpira

izdajanje knjig v slovenščini.

Glede usode izdajanja teoretskih

del s področij družboslovja in huma-

nistike Vogrinc pravi, da se držav a

premalo zaveda, kako kulturno po-

membno je. »Če teh ved in njihove-

ga besedišča nimamo v slovenščini,

potem je to jezik, ki zaostaja za dru-

gimi svetovnimi jeziki, mi kot njego-

vi govorci pa smo spoznavno siro-

mašnejši.« ×

b e n eški filmski festival

Srečno, Orlo!

Sinoči se je začel 73. Beneški filmski

fes t iva l , in sicer z romantičnim mu-

zikalom La La Land re žiserja D a m i e-

na Chazellea, ki ga poznamo po iz-

vrstnem prvencu Ritem norosti, ki

smo ga lahko videli tudi pri nas.

O nagradah bo odločala mednaro-

dna žirija, ki ji predseduje britanski

re žiser Sam Mendes, v njej pa so še

igralke Gemma Arterton, Nina Ho-

ss in Chiara Mastroianni, sklada-

teljica, glasbenica in režiserka L a u-

rie Anderson, igralka in reži s e r ka

Zhao Wei, dramatik in scenarist

Giancarlo De Cataldo ter režiserja

Joshua Oppenheimer in L o re n zo

Vi ga s , oba nagrajenca preteklih fes-

tivalov. Za zlatega leva bo letos tek-

movalo 19 filmov, poleg otvoritvene-

ga med drugim tudi novi filmi F ra n-

coisa Ozona, Terrencea Malicka,

Emirja Kusturice in Wima Wender-

sa. V tekmovalno sekcijo Obzor ja, v

kateri bodo prikazani »filmi, ki

predstavljajo nove estetske in izraz-

ne tokove«, pa se je uvrstil tudi slo-

venski kratki film Srečno, Orlo! re ži-

serke Sare Kern. Gre za prvi profe-

sionalni kratki film mlade avtorice,

ki je študij filmske režije končala na

Akademiji za gledališče, film, radio

in televizijo.

Tako kot vsako leto bodo na fes-

tivalu podelili tudi zlatega leva za

življenjsko delo, ki ga bosta tokrat

prejela francoski igralec Je a n - Pa u l

Belmondo in poljski režiser Je rz y

S ko l i m ows k i . × šs

V tekmovalno sekcijo Obzorja se je uvrstil tudi slovenski kratki film Srečno,

Orlo! režiserke Sare Kern. F arhiv Slovenskega filmskega centra

11. festival front@ sodobnega plesa

Toliko talenta, to morate videti!

V Murski Soboti se danes začenja 11.

festival Front@ sodobnega plesa. Tri-

dnevni festival bo tudi tokrat gostil

vrhunske tuje in domače plesne pred-

stave, letos pod geslom Toliko talen-

ta. To morate videti!. Spregovoril bo o

telesu, ki presega samo sebe, je brez

besed zmožno oblikovati misli in jih

zd r u žiti v poezijo. Umetniški vodja

Ma t j a ž Farič je povedal, da je iz festi-

vala izšlo mrežo Beyond Front@ opa-

zila evropska komisija: »Gre namreč

za izbrane projekte posebne komisije

v okviru evropske komisije, na podla-

gi katerih oblikujejo smernice za nove

politike v evropski skupnosti.« × sta


