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Knjiga, ki jo je v slovenščini in
angleščini pripravilo in izdalo Dru-
štvo za svobodno družbo (na sreča-
nju je to organizacijo, ki ima sedež v
Slovenski Bistrici, predstavil njen
predsednik Matej Steinbacher), je
zbir 41 kolumn, ki jih je v zadnjih
petnajstih letih napisal (v glavnem
za časopis Finance) britanski eko-
nomist Keith Miles, ki je, poročen s
Slovenko Slavo, hkrati tudi velik
podpornik, prijatelj in svetovalec
Slovenije. Zaradi svojih zaslug je
Miles (ki je tudi predsednik britan-
sko-slovenskega društva v Londo-
nu in član strateškega sveta sloven-
ske vlade) dobil leta 1992 slovensko
državljanstvo, kraljica pa mu je za
utrjevanje britansko-slovenskih
odnosov leta 1999 podelila častni
red britanskega imperija OBE.

Med številnimi avtorjevimi raz-
mišljanji nekako najprej vzbudi za-
nimanje naslov, ki se sprašuje, ko-
mu so podobni Slovenci. Miles sicer
ta sestavek uvršča med počitniško
branje, slovenskemu bralcu pa
kljub temu omogoča resne kritične
introspekcije. Poglavje temelji na
analitičnem sistemu Christiana Er-
furtha s Švedske, ki vključuje pet
razsežnosti oziroma dejavnikov:
razmerje moči, individualnost, mo-
žatost, izogibanje negotovosti in
konfucijsko dinamičnost. Miles, ki
seveda opozarja na nevarnosti po-
sploševanja (skopi Škoti in Gorenj-
ci, pivskoljubi Štajerci, vase zagle-
dani Ljubljančani, redoljubni Nem-
ci, naduti Angleži), na osnovi Er-
furthove študije primerja tudi Slo-
vence in Angleže. Pri tem ugotavlja,
da ima Anglija razmeroma nizek se-
števek dimenzije, ki se nanaša na
razmerje moči (PDI). To razmerje
temelji na samoumevnosti, da šib-
kejši člani določene skupnosti ali
organizacije sprejemajo kot samo
po sebi umevno, da moč ni razdelje-
na enakovredno. V Sloveniji ta sa-
moumevnost kotira zelo visoko.
Angleži imajo visok seštevek v mer-
jenju individualnosti (kot naspro-
tje kolektivizma), Slovenci pa niz-
kega. Tudi možatost (vrednote, ki
naj bi prevladovale v moškem sve-
tu, v primerjavi z vrednotami, ki
prevladujejo pri ženskah) ima v

Sloveniji nizek seštevek, medtem
ko je pri Angležih uravnotežen. Pač
pa imamo pri merjenju izogibanja
negotovostim Slovenci neprimer-
no višji seštevek od Angležev ... Av-
tor seveda govori tudi o drugih na-
rodih, a slovenskega bralca seveda
najbolj pritegne anglo-slovenska
primerjava.

Zelo aktualno je tudi poglavje, ki
ima naslov EU in jaz. Miles sicer
meni, da je Slovenija ravnala pra-
vilno, ko se je odločila za vstop v EU
in tudi za Nato, sam pa je zdaj precej
manj navdušen nad britanskim
članstvom v EU. Je pa vsekakor za
takšno evropsko družino, ki pome-
ni združenje svobodnih, suverenih
držav, ki iščejo prosto, odprto trgo-
vino, blaginjo in mir, in je proti še
bolj centralizirani, birokratski in
totalitaristični skupnosti.

Keith Miles, ki je tudi zelo akti-
ven v znanem londonskem inštitu-
tu, ki ima ime po Adamu Smithu, v
sestavku pod naslovom Kako pra-
vični so davki za staro mamo? zatr-
juje, da mora Slovenija, če želi biti
učinkovita in konkurenčna, znižati
davke. In se sprašuje: »Ali je smisel-
no, da stara mama plačuje davke za-
to, da si financira svojo skromno
pokojnino, in plačuje birokrate, da
ji to uredijo, pri čemer imajo ti še
precej večji dohodek od nje? Seve-
da ni!« Kot ugotavlja v spremni be-
sedi dr. Draško Veselinovič (prvi
mož Deželne banke, ki je poleg Go-
renja s sredstvi podprla izid knjige),
Miles nasprotuje nekakšni »super«
nadnacionalni evropski držav, ki bi
prevladujoče vplivala na suverene
nacionalne države. Zavzema pa se
za ohlapnejšo strukturo EU, ki bi
članicam ponujala in omogočala ta-
kšno delovanje, ki bi omogočalo
njihovo konkurenčnost in razvoj.

Keith Miles nam zagotovo ponu-
ja zanimivo knjigo, ki je več kot sa-
mo zbir zanimivih in razmišljujo-
čih sestavkov. V bistvu gre za knji-
žno ogledalo, ki ga iz različnih zor-
nih kotov – tudi z značilno otoškega
in s konservativnimi očmi Marga-
ret Thatcherjeve – avtor postavlja
pred Slovenca, ga sprašuje, mu do-
poveduje in tudi prijateljsko pou-
čuje.
Mitja Meršol

Knjiga v slovenščini in angleščini

Prijateljev pogled
na Slovenijo
Rezidenca britanskega veleposlanika v Ljubljani je bila v ponedeljek zvečer
prijetno in zanimivo prizorišče srečanja znanih slovenskih in britanskih
osebnosti, povod za to pa je bila predstavitev – ki jo je v lepi in tekoči slo-
venščini uvedel veleposlanik Simmons – knjige z naslovom Poti do več svo-
bode (Paths to More Freedom) britanskega ekonomista Keitha Milesa.
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Morda čez petdeset let
Milan Vogel

S Trubarjevim imenom sprejemamo njeni učitelji in študenti
nase tudi zavezanost velikemu in zahtevnemu izročilu.

Izročilu, ki ni samo preteklost in nekaj že obvladanega, temveč je
živo, dejavno in odprto v naš današnji pa tudi jutrišnji dan in
segajoče v temeljna vprašanja našega obstoja ter napredka.

Tako je na posebni slovesnosti ljubljanske univerze 18. aprila
1979 govoril takratni rektor dr. Slavko Hodžar, le da je bilo
namesto Trubarjevega imena Kardeljevo ime, ime »velikega
slovenskega sinu, revolucionarja in misleca«. Univerza se je srečala
z Abrahamom in Marksističnemu centru se je zdelo potrebno, da
na »pobudo študentov, delavcev in delegatov uporabnikov članic«
Univerzo v Ljubljani poimenuje po »enem najprodornejših
marksističnih teoretikov dvajsetega stoletja«.

Petdeset let prej, leta 1929, ko je bilo Univerzi v Ljubljani deset let,
se je bilo prav tako treba obrniti na najvišji, takrat jugoslovanski
vrh. Ljubljanska univerza je bila od ustanovitve v primerjavi z
zagrebško in beograjsko zaradi političnih razlogov prikrajšana pri
državnem proračunu in vsako leto je grozila ukinitev katere od
fakultet. Posebno hudo naj bi bilo prav ob njeni deseti obletnici,
zato je tedanji rektor Milan Vidmar prosil kralja Aleksandra I. za
protektorat pri proslavi. Kralj je to sprejel in dobili smo Univerzo
kralja Aleksandra I. – Almo Mater Alexandrina.

Leta 1990 smo spet dobili Univerzo v Ljubljani in vsaj glede
imena bi mirno plavala njena barka, če se ne bi pred petsto leti rodil
Primož Trubar. Morda pa se v tem primeru ne bi bilo treba
ukvarjati z njenim imenom niti pred petdesetimi niti pred
šestdesetimi leti, ker je, kot še marsičesa, preprosto ne bi bilo.

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, ki je vodstvu
ljubljanske univerze predlagalo, naj v letošnjem Trubarjevem letu
njegovo ime zapiše tudi v svoj naslov, je dobilo spoštljiv, a
negativen odgovor. V njem so zapisali: »Univerza v Ljubljani je v
preteklosti že nosila imena zgodovinskih osebnosti. V obeh
primerih je šlo za poimenovanje, ki ga je diktirala aktualna
politika. Od osamosvojitve dalje pa ponosno nosimo ime Univerza
v Ljubljani. Menimo, da to ime najbolje opiše to, kar smo. Torej
najstarejša, največja in najboljša znanstveno raziskovalna
institucija v Republiki Sloveniji.«

Zapisano je seveda resnično: osebi sta bili zgodovinski, predvsem
pa politični in poimenovanje je določila politika. A kaže, da je tudi
tretjič tako: Trubar je zagotovo zgodovinska, kulturna in ne po
svoji volji tudi »politična« osebnost, a s prvima dvema nikakor ne
primerljiva. Še ob vsaki Trubarjevi obletnici se je v taki ali drugačni
obliki pokazalo, da mu grehi reformatorstva kljub lepi retoriki niso
odpuščeni in da mu tudi nikoli ne bodo. Marsikdo v cerkvenih
krogih tega niti ne skriva, zato pomisleki, da ima »politika«, če ne
posredno pa neposredno, tudi tokrat prste vmes.

Vodstvo univerze se je očitno v »ideološki« zadregi oprijelo svoje
»neločljive povezanosti z mestom Ljubljano, prestolnico Slovenije«,
kajti »poimenovanje po zgodovinskih osebnostih, čeprav gre za
laskav predlog, kot je to v vašem primeru, se po našem mnenju
težko izogne vsakokratnemu presojanju vloge in pomena
posameznika, po katerem se univerza imenuje, tudi če gre še za
tako splošno sprejemljiv in dobronameren predlog«.

Marsikdo jim bo tudi pritrdil. Morda pa kaže počakati naslednjih
petdeset let, če bomo v Ljubljani sploh še imeli slovensko univerzo.

Ocena Film

Violina dvojne sprave
Ženja Leiler

Estrellita – pesem za domov
scenarij in režija Metod Pevec
Slovenija, Nemčija, BiH, Makedonija, 2007
produkcija Vertigo/Emotionfilm in Mediapolis film
97 min

D ora Fabiani (Silva Čušin), učiteljica klavirja, je
pravkar pokopala svojega slavnega moža,

violinista Mihaela Fabianija. Ta smrt sproži
neprijetna odkritja o pokojnikovem »dvojnem
življenju«. Imel je namreč skrivni razmerji. Prvo,
konkretno, z mlado violinistko Ignacijo (Karin
Komljanec), s katero je delil rjuhe najetega
glasbenega ateljeja, drugo, recimo da glasbeno, z
najstnikom iz skromne družine bosanskih
priseljencev Amirjem (Marko Kovačevik),
nadarjenim violinistom brez možnosti pravega
šolanja in brez lastne violine – z njim je ob večerih
občasno igral v predmestni špelunki in s tem očitno
dajal duška svoji divji, drugi naravi akademskega
orkestraša. Nenadna smrt potem sproži (vsaj) tri
zgodbe. Dorino, ki skuša svoje žalovanje in
razočaranje premagati s pomočjo Amirja – podari
mu dragoceno pokojnikovo violino (od tod naslov
filma Estrellita, to je ime violine) in postane njegova
zaščitnica. Amirjevo, ki je zaznamovan dvakrat: kot
odraščajoči najstnik in predvsem kot otrok
disfunkcionalne družine z družbenega obrobja.
Tretja zgodba je Sabinina (Mediha Musliović): to je
zgodba Amirjeve ljubeče, požrtvovalne in tiho
jokajoče mlade mame, ki trpi ob šibkem možu (Senad
Bašić) in se neprostovoljno, nato pa voljneje zaplete z
Dorinim sinom Julijanom (Tadej Troha). Ta v očetovi
dragoceni violini, ki jo hoče nazaj, vidi predvsem
možnost svoje finančne osamosvojitve od mamice.

Te tri zgodbe z različno intenzivnostjo in razpleti
tematizirajo vprašanje ljubezni: njenega konca,
novega začetka, predvsem pa nepredvidljivosti. Sem
spada še žalost, poudarjeno izrisana na obrazih
ženskih likov, ki so splet tesnobe, plemenitosti in, ko
zadeve postanejo resne, tudi odločnosti. Odrasli
moški tega ne premorejo: ali jih ni (več), ali
razmišljajo o tem, da jih več ne bi bilo, ali pa še niso
zares moški – to podobo moških srečamo pri Pevcu že
v njegovih prvih dveh igranih celovečercih (Carmen,
1995, Pod njenim oknom, 2003). Nad vsem tem pa je

glasba, ki združuje »medkulturna« nasprotja.
Violina je več kot violina: je sredstvo ali že kar simbol
družbene in individualne »sprave«.

Film je zasnovan na tistih sekvencah, ki – z violino
in brez nje – ustvarjajo čustveno podstat filma.
Konflikti se spreminjajo v romance in nazaj, ljubezni
pa v spodletela srečanja in prav tako nazaj.
Vprašljivejša je dramaturgija celote. Ta je nekoliko
literarno kreirana in skonstruirana, romantizirana
zgodba, ki poteka na več žanrskih ravneh. Kot da se
ne more zares in do konca odločiti, v katero smer bo
zaplula. V tej negotovosti je adut Estrellite gotovo
igralska zasedba. Pevec občutka za izbiro igralcev ni
pokazal prvič. Predvsem zreli – in temu primerno
zapleteni – ženskosti Silve Čušin in primarni toploti
Medihe Musliović film dolguje svojo mehkobo. Nekaj
ima pri njej seveda tudi mladi makedonski »igralec«
Marko Kovačevik, ki se je moral za vlogo Amirja
spopasti tako s slovenščino kot z violino.

Estrellita – pesem za domov je gledljiv, v
enakomernem ritmu speljan film. »Ljubezenska
drama«, kot film sicer žanrsko promovirajo,
ponekod sramežljivo odpira vrata družbeni
problematiki: svet novodobnega meščanstva,
karkoli to v slovenskih razmerah že je, postavlja ob
bok socialnemu robu. Toda z varne razdalje: meje
njegovega angažmaja so na tej ravni meje politične
korektnosti. Prej kot k socialni drami ga zanaša k
precej melodramatičnim obratom. Ti so bolj zadeva
individualnih razmerij in peripetij protagonistov kot
pa socialne »determiniranosti«.

Psihologija glavnih likov je razmeroma
predvidljiva, kolikor je tudi stereotipna, pa to publike
ne bi smelo odgnati. Ne nazadnje je glavni junak
filma najstnik. A prav na tej točki lahko iščemo
enega resnejših problemov filma: najbrž bi bil
kompaktnejši in prepričljivejši, če bi bil denimo
mladinski film o težavnem, s socialnimi
okoliščinami in razlikami zaznamovanem
odraščanju v današnji Sloveniji. Vendar Estrelliti ne
gre samo za edukativen prispevek k ozračju
medkulturnosti, ampak želi biti tudi melodrama za
odrasle. Težava takšne edukativne melodrame je to,
da je za otroke preodrasla, za odrasle pa premalo.
Razen če ni to njen skriti adut.

Estrellita – V tretjem igranem celovečernem filmu Metoda Pevca je v eni glavnih vlog nastopil mladi Marko Kova-
čevik iz Makedonije. Foto Vertigo/Emotionfilm

GIZ producentov Slovenije sume
utemeljuje z dejstvom, da v času
njunega vodenja filmskega sklada
niso bila upoštevana zakonska ter s
pravilniki in akti določena merila
za izbor projektov ter programov,
ki jih je ali pa še bo sofinanciral
filmski sklad. Leta 2007 je bilo za
sofinanciranje realizacije izbranih
pet projektov, vendar brez ali mimo
predpisanega postopka, ki ga pred-
stavlja javni poziv oziroma razlog
izjemnega financiranja, piše v
ovadbi.

Druga točka ovadbe obravnava
Malčičevo in Prodnikovo vedenje v
zvezi z inšpekcijskim nadzorom, ki
je bil septembra lani opravljen na
filmskem skladu s strani Urada RS
za nadzor proračuna. Cilj nadzora
je bil preizkus zakonitosti in na-
menskosti porabe proračunskih
sredstev leta 2007. Ministrstvo za
kulturo in sedanja uprava filmske-
ga sklada, ki jo predstavlja v. d. di-
rektorja sklada Igor Prodnik, sta po
mnenju GIZ producentov diskredi-
tirala zapisnik proračunske inšpek-
cije. Pripombe na zapisnik je podal
le v. d. direktorja sklada Prodnik,
kljub temu da so člani nadzornega
sveta zadolžili upravo, da pripravi
pripombe, ki jih bo potrdil in dal
nadzorni svet. V zvezi s tem zapi-
snikom naj bi se dogajale tudi druge
nepravilnosti.

GIZ producentov v ovadbi nava-
ja, da deluje v. d. direktorja filmske-
ga sklada Igor Prodnik popolnoma
avtoritarno in mimo vseh zakonov.
Za demokratično družbo je po nji-
hovem mnenju nesprejemljivo, da

je v rokah enega človeka zbrana to-
likšna koncentracija moči, saj je
Prodnik hkrati tudi generalni di-
rektor direktorata za medije na mi-
nistrstvu za kulturo. O tem, da je
opravljanje »dvojne funkcije« nez-
družljivo z zakonom o preprečeva-
nju korupcije in da takšna situacija

pomeni konflikt interesov, se je po
navedbah GIZ v podobnih situaci-
jah že izjavila Komisija za prepreče-
vanje korupcije.

Tretji člen ovadbe se ukvarja z
vlogo Staneta Malčiča pri sprejemu
programa filmskega skada za leto
2007, ki naj bi bil izveden mimo za-
konskih predpisov. Malčiču očitajo,
da je bil dobršen del tega leta pred-
sednik nadzornega sveta in v. d. di-
rektorja filmskega sklada, sočasno
pa je pogodbeno sodeloval z RTV
Slovenija kot pomočnik generalne-
ga direktorja RTVS za program, kar
je po mnenju GIZ slovenskih pro-

ducentov v nasprotju z zakonom o
javnih skladih, zakonom o film-
skem skladu in ustanovitvenim ak-
tom filmskega sklada.

V četrti točki producenti Prodni-
ku očitajo, da je kot v. d. direktorja
sklada izdal odločbo o sofinancira-
nju celovečernih projektov Osebna
prtljaga ter Ljubezen in drugi zločini
ter ju vključil v program dela film-
skega sklada za leto 2007 kot pro-
jekta posebnega pomena po 2. od-
stavku 4. člena Splošnih pogojev
poslovanja FS. Po mnenju ovadite-
ljev pogoji »posebnega pomena« pri
teh dveh projektih niso bili izkaza-
ni.

Zadnja točka ovadbe pa se ukvar-
ja s sanacijo filma Mokuš, pri kateri
naj bi prišlo do konflikta interesov
ter do poseganja v programsko poli-
tiko filmskega sklada mimo pravil
zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo.

Ovadba je razdelila producente
Predsednik Gospodarskega inte-

resnega združenja filmskih produ-
centov Slovenije Matjaž Žbontar
nam je povedal, da je ovadba zoper
Malčiča in Prodnika povzročila raz-
kol v združenju. To se je razdelilo
na tiste, ki so ovadbo podprli, in na
tiste, ki so ji nasprotovali. Na skup-
ščini združenja se je izkazalo, da so
v večini tisti, ki ovadbo podpirajo,
zato je do nje tudi prišlo. Žbontar je
še dejal, da so ovadbi nasprotovali
predvsem tisti producenti, katerih
projekti so uvrščeni v nelegalen
program filmskega sklada za leto
2007 ali pa jim je bilo obljubljeno
sofinanciranje projektov v letu
2008. Med njim tudi nekateri, ki so
vse do sedaj zelo ostro kritizirali
Prodnikovo in Malčičevo ravnanje.

»Cirkus traja«
Za izjave smo vprašali tudi Igorja

Prodnika, direktor direktorata za
medije na ministrstvu za kulturo,
in Staneta Malčiča.

Igor Prodnik je rekel, da se ovad-
be producentov ne boji. »Gre za lju-
di, ki niso dobili potrjenega projek-
ta in zdaj kaj ... bolje napad kot
obramba. Navajen sem že vsega te-
ga cirkusa, pol leta je trajal lani, pol
leta bo letos, pa kaj. Filmska pro-
dukcija v Sloveniji »šiba« kot še ni-
koli. Osem projektov je bilo pred-
stavljenih na lanskem festivalu slo-
venskega filma v Portorožu, letos
jih bo najmanj pet, v produkciji so
trije celovečerci in dva kratka fil-
ma. Program za leto 2008 bo obja-
vljen najmanj v enem tednu in vna-
prej povem, da bo v njem najmanj
pet celovečercev, trije kratki filmi
in ena koprodukcija. Tako dobro
filmu ni šlo še nikoli v samostojni

Sloveniji, pa leta pred tem nihče iz
tega ni delal nobenih problemov.
Tudi filmski sklad je proti nekate-
rim producentom že podal ovadbe
in o tem nihče ni nič pisal. Veste, jaz
nisem politik, sem strokovni dela-
vec na področju filma, različnih po-
litikov na področju filma pa imam
dovolj. Naj že zapustijo prizorišče
in nas pustijo delati.« Stane Malčič
pa je povedal: »Lahko rečem samo
to, da se je volilno leto začelo lani.
Vprašanje je, zakaj eni lahko delajo
filme in drugi ne.«
Valetnina Plahuta Simčič
Tanja Jaklič

Izjave producentov
Producent Jani Kovačič (Arkadena), katerega projekti sicer niso del
programa sklada za leto 2007, ovadbe ne podpira, saj meni, da je
slabo pripravljena, »za lase privlečena in lahko predstavlja dvorezni
meč«. Producentka Dunja Klemenc (Studio Maj) meni, da se
producenti ne bi smeli deliti na pola za in proti, temveč bi morali
delovati složno. Ključna vprašanja bi po njenem mnenju morala biti,
zakaj na filmskem skladu še vedno ni direktorja ter zakaj ni
obljubljenih odprtih razpisov. Od urejenih razmer bi imeli koristi vsi,
res pa je, »da se tisti, ki bodo za svoje filme prejeli skladova sredstva,
z ovadbo ne morejo strinjati.« Lani najuspešnejši slovenski
producent, ki ima med drugim na vesti Petelinji zajtrk, Franci Zajc
(Arsmedia), ovadbo podpira: »Tako je prav in nočem, da bi živeli v
nepravni državi. Filmski sklad ni avtonomen, Igor Prodnik pa opravlja
preveč funkcij.« Glede programa, ki naj bi bil nepravilno sprejet, pa
dodaja, da je šlo za popolnoma zakonit program bivše direktorice
Irene Ostrouška, ki je bil predložen po javnem pozivu. Nato pa je
nadzorni svet sklada program protipravno zavrnil in ga sam
protipravno sestavil.« Pripravila Ma. Gr.

Producenti proti Igorju Prodniku in Stanetu Malčiču

»Avtoritativno
in mimo zakonov«
Utemeljitev kazenske ovadbe obsega kar 15 strani
in zelo podrobno obravnava dogajanje na FS

Gospodarsko interesno združenje filmskih producentov Slovenije je uresni-
čilo to, kar je že nekaj časa napovedovalo: s pravnimi sredstvi je nastopilo
zoper Staneta Malčiča in Igorja Prodnika. Ta dva naj bi »v času od 18. okto-
bra 2006 dalje, ko sta bila predsednika Nadzornega sveta FS in hkrati vsak
zase tudi vršilca dolžnosti direktorja Filmskega sklada, nezakonito in samo-
voljno ravnala z namenskimi proračunskimi sredstvi FS in s tem povzročila
škodo tretjim osebam – producentom,« je zapisano v kazenski ovadbi, ki so
jo podali na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani preko pooblaščene odve-
tnice Kati Mininčič. Menijo, da pri ravnanju Prodnika in Malčiča obstaja sum
storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, krši-
tve človeškega dostojanstva in nevestnega dela v službi.

Matjaž Žbontar
Fotodokumentacija Dela

Ocena Televizijski dokumentarec

Dva mojstra v enem filmu
Peter Kolšek

Fabiani : Plečnik
scenarij in režija Amir Muratović
TVS, 23. 1. 2008

S koraj celovečerni dokumentarec o Plečniku in
Fabianiju pušča mešane občutke. Po eni strani

prinaša veliko koristnih in zanimivih informacij, po
drugi strani pa ni jasno, v kakšno temeljno
sporočilo naj jih laični gledalec strukturira. Ni
jasno, kaj naj osnovni koncept sopostavljanja dveh
velikih arhitektov izrazi.

Forma naslova Fabiani : Plečnik evocira zgodbo
o rivalstvu. Toda ali sta njuni biografiji res
prepleteni tako, da je iz tega smiselno delati veliko
zgodbo? Vsekakor nista bila odkrita tekmeca,
sedem let starejši Fabiani (ki je Plečnika preživel za
pet let) je na mlajšega kolega gledal nekoliko zviška

in morda ga je s svojim vplivom na Dunaju, ko je bil
na vrhuncu moči, pri kakšnem naročilu res
izpodrinil, a to so bolj domneve, ki izvirajo iz
Plečnikove ponižne nezaupljivosti, kot dejstva.
Vsekakor moža, ki sta oba začela kot arhitekta
habsburške monarhije in končala kot arhitekta
socialistične izgradnje, nista bistveno prekrižala
svojih poti, zlasti pa nista prekrižala mečev, zato se
zdi koncept rivalstva nekoliko posiljen.

Druga možnost bi bila primerjava njunih opusov.
Toliko bolj, ker se dokumentarec večinoma giblje
na ravni površinske komparativne metode; kaj je
delal Plečnik takrat, ko je delal Fabiani to ali ono in
obratno. Čeprav se film ob nizanju podatkov
dotakne tudi njunih popolnoma različnih
slogovnih nazorov, mu vendarle ne gre za študijo o
slovenskem arhitekturnem slogu, kakor se, zlasti na
primeru Ljubljane, kaže skozi oba vodilna mojstra.
To je škoda, čeprav je film, ki pripoveduje zgodbo o
slogu, lahko samo mojstrovina ali dolgčas.

Tretja in za širše občinstvo gotovo
najzanimivejša možnost je primerjava obeh
človeških likov. Tudi tega aspekta se film večkrat
dotakne, pravzaprav je integralni del hibridne
zgodbe. Temeljno osebnostno razliko je vzpostavil

že arhitekt Podrecca na začetku filma: Fabiani je bil
»baroketo človek«, Plečnik pa kot kraški monolit!
Duhovna struktura obeh mojstrov bi bila res težko
bolj različna, kot je bila, in vsaka je proizvedla svoj
življenjski in arhitekturni nazor. Fabiani je delal za
tostranstvo in je vedel za funkcionalizem, Plečnik je
delal za onstranstvo in je vedel za lepoto. V filmu je
vse to in najbrž še več, a nič ni prav zares
profilirano.

Jože Plečnik Fotodokumentacija Dela

Natečaj Rock izziv
Že drugo leto zapored je ŠOU v Ljubljani pripravil natečaj za neuveljavljene
rockovske skupine – Rock izziv, ki bo od 21. januarja do 6. februarja 2008. Na
natečaj se lahko prijavi vsaka rockovska skupina, ki še nima izdanega albu-
ma in ustvarja samostojno avtorsko glasbo. Glasbena skupina mora za so-
delovanje na natečaju poslati kratek opis skupine z zgodovino koncertov in
zvočni zapis najmanj treh avtorskih skladb. Prijave bodo prejemali po elek-
tronski pošti. Prijavnica in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletnih stra-
neh ŠOU v Ljubljani www.rockizziv.si. Komisija bo med poslanimi demo po-
snetki izbrala osem skupin, ki se bodo predstavile na dveh predizborih v Klu-
bu K4. Zmagovalna skupina bo tako znana 15. marca. Ob koncu meseca kul-
ture 25. marca, bo sklepni koncert na Gospodarskem razstavišču, na kate-
rem bo zmagovalna skupina dobila prvo od številnih priložnosti, da se pred-
stavi širšemu občinstvu. Na tem koncertu bo mogoče slišati tudi popularna
imena slovenske glasbene scene. Z. M.

Maks Fabiani Fotodokumentacija Dela


