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Dokumentarec meseca

Mojca Štrajher

LJUBLJANA – Zoran Gashi
zase pravi, da je koktajl različ-
nih balkanskih nacij; rojen je v
Skopju, živi v Novem Sadu, rad
in pogosto pa potuje po vsej
nekdanji jugoslovanski državi.
»Rad se imam za Mediteranca,
ne maram pa se nacionalno
opredeljevati. Sredozemlje za-
me ni več politični prostor, je
bolj način življenja. Navseza-
dnje je Sredozemlje tisti pro-
stor, v katerem so nastale vse
velike civilizacije,« poudarja
slikar, pesnik, dramatik, esejist
in kritik. Slovenijo je obiskal v
okviru festivala Ex Ponto in na
povabilo galerije MIK, kjer je še
do konca meseca na ogled raz-
stava njegovih slik z naslovom
Ok o.
Po izobrazbi niste slikar. Kako
vas je zaneslo v te vode?
Sedemnajst let sem med dru-
gim pisal tudi likovno kritiko za
radio, televizijo, kataloge, ča-
sopise… Napisal sem na sto-
tine kritik, vendar sem ugo-
tovil, da tega nihče ne bere ra-
zen avtorja, ki morda prebere
prvih pet vrstic. Na tak način
likovna kritika nikomur ne ko-
risti. Če bi jo ljudje brali, bi
ugotovili, kako bi lahko našli
nove možnosti slikarstva. Po
spletu nesrečnih dogodkov –
leta 1988 sem izgubil tudi služ-
bo – sem začel slikati. Naredil
sem morda nenavaden preo-
brat: namesto da bi iz »slabe-
ga« slikarja postal kritik, sem iz
»slabega« kritika postal slikar.
(Smeh.) Takrat sem začel dru-

gače razmišljati; ni umetnik sa-
mo tisti, ki slika, v slikanju ob-
staja še en segment – misliti.
Zato dobrega slikarja ne naredi
to, da vsak dan slika. Jaz slikam,
ko imam kaj povedati.
So zato vaše podobe na slikah
tako temačne, demonske, kot
slutnja nečesa slabega?
Nisem tako negativen, kot je
morda videti na mojih slikah.
Bistvo ustvarjanja je namreč v
stalnem spraševanju sebe. V tej
fascinaciji so barve pomem-

maral razstav, ki »stojijo«, ve-
dno sem imel rad tiste, v ka-
terih je bilo nekaj slik popol-
noma drugačnih. To pomeni,
da se bo morda umetnik razvil
v drugo smer ali pa da vsaj išče
še neke druge poti.

Sebe bolj razumete kot slikar-
ja, kritika ali literata? Očitno
se zelo enostavno gibljete med
vsemi temi zvrstmi…
Danes so ljudje zelo radi »fahi-
dioti«, sam pa rad počnem tis-
to, kar me neki trenutek ob-
seda. Ne bi mogel vseskozi le
slikati, ker je samo slikati zelo
dolgočasno, tako kot je dolgo-
časno le pisati. Vseskozi iščem
neke fascinacije. Umetnik ni
nič drugega kot katalizator
med realnim in irealnim, zato
mora imeti bogat realni svet, da
bi lahko s katalizatorjem svo-
jega bitja izrazil irealni svet, ki
pa mora seveda biti originalen.
Ne originalen po vsebini, saj vsi
govorimo o ljubezni, smrti itd.,
pač pa v jeziku, načinu po-
dajanja znotraj določenega ža-
n ra .

Še vedno pišete likovno kri-
tiko?
Zadnje čase zelo pogosto. Vča-
sih sem delal v likovni umet-
nosti celo pod štirinajstimi
psevdonimi, predvsem zaradi
tega, da ne bi kdo rekel: po-
glejte ga, slika pa piše kritike.
Pozneje sem prešel ta svoj ego
in si rekel, zakaj ne bi priznal,
da slikam in pišem. Navseza-
dnje je Miró sam pisal o svojih
delih in razstavah cele analize.
Sicer pa sem to počel tudi jaz.

Živeti na dnu morja
Slikar Zoran Gashi je ustvarjal pod 14 psevdonimi

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

Umetniki nismo
nič drugega kot
nekdo, ki stalno
onanira, da bi
d o ž i ve l
umetniški
o rg a ze m .
................................. .
bne do neke meje, niso pa uso-
dne; tudi svetle, srečne stvari
lahko slikaš s temnimi barva-
mi.
Najpomembnejše je notranje
dogajanje v človeku. Za umet-
nika je zelo pomembno, da se
vseskozi negira, išče nove mo-
tive in novo sliko. Umetnost ni
nič drugega kot multipliciranje
naše nemoči, da bi naredili
idealno sliko. Če bi umetnik
enkrat naredil idealno sliko, bi
nehal slikati. Tako pa nismo nič
drugega kot nekdo, ki stalno
onanira, da bi doživel umet-
niški orgazem. Nikoli nisem

Zoran Gashi: Ne bi mogel vseskozi le slikati, ker je samo slikati zelo dolgočasno, tako kot je
dolgočasno le pisati. Vseskozi iščem neke fascinacije. Foto: dokumentacija Dnevnika

Krhki cvetovi iz jekla
Harlingove Jeklene magnolije na velikem odru MGL
Gregor Butala

LJUBLJANA – »Tej predstavi
napovedujem zelo dolgo ži-
vljenje,« je bil pred drugo le-
tošnjo premiero na velikem
odru Mestnega gledališča lju-
bljanskega optimističen Bor is
Ko b a l , ravnatelj in umetniški
vodja te ustanove. Drama Ro-
berta Harlinga Jeklene magno-
lije, ki v režiji Vinka Möder-
ndorferja prvič prihaja na slo-
venske odre, je po njegovem
mnenju »izjemno subtilno, ne-
žno in obenem duhovito tkivo,
miniatura, v kateri ni nič pa-
tetičnega ali prenapetega.«

Vsaj na prvi pogled se v tej
uprizoritvi ne primeri nič po-
sebnega: prizorišče je frizerski

salon v manjšem mestu, kjer se
šesterica žensk pogovarja o
vsakdanjih prigodah in življenj-
skih preizkušnjah; med seboj si
svetujejo, se opravljajo in to-
lažijo, njihovo druženje pa jim
obenem vliva moč, da zdržijo
tudi najhujše. Njihov sproščeni
klepet torej ni zgolj površinski,
ampak odstira globlje bivanjske
plasti... »Študij predstave s šes-
timi vrhunskimi igralkami tega
teatra je bil izredno zanimiv,«
dodaja režiser Vinko Möder-
ndor fer. »K temu je svoje pris-
pevalo tudi nadvse prijetno
dramsko besedilo, kjer pa so
seveda številne pasti; ukvarjali
smo se predvsem s tem, kako v
uprizoritev ujeti tisto prepro-
stost Harlingove pisave, v kateri

se za površnim 'čvekom' skriva
še marsikaj.« Po režiserjevih be-
sedah je ta igra »neke vrste
psihološka čipka« raznih oseb,
med katerimi se tkejo nevidne
vezi, obenem pa se kažejo tudi
njihovi različni obrazi. »Vseka-
kor je to besedilo, kakršnega bi
bil vesel vsak režiser, enako pa
verjetno velja tudi za igralke.«

Če sodimo po napovedih us-
tvarjalcev, se v predstavi torej
obeta nekakšna mešanica
smešnih in resnih, celo ganlj-
ivih trenutkov, oziroma kot
pristavlja prevajalka besedila
Alenka Klabus Vesel, nekakšen
»smeh skozi solze«, ki pa obe-
nem izžareva tudi neuničljiv
o p t i m i ze m .

Darinka Kladnik

LJUBLJANA – V Spomeniš-
kovarstvenem centru na Trgu
francoske republike 3 si lahko
obiskovalci do 17. oktobra
ogledajo razstavo, ki govori o
podvodni arheologiji. Pripravil
jo je dr. Andrej Gaspari s soav-
torjema, mag. Miranom Eri-
čem in Arnejem Hodaličem.
Slednji je prispeval fotografije,
vizualizacija lobanje, ki je na
razstavi ni, pa je delo Marka
Grzetiča in Alenke Fink. Za kaj
natančneje gre, pove podnas-
lov razstave Epizoda IV, razis-
kave od leta 1995 do 2005, še
več o podvodni arheologiji pa
sta razkrila oba omenjena ar-
heologa.

Prvi del razstave prinaša oris
razvoja podvodnega arheolo-
škega raziskovanja v Sloveniji,
ki je še danes zaradi različnih
okoliščin »epizodna« – malo
voda je namreč sistematično
raziskanih. S strokovno načr-
tovanimi potopi je bila pregle-
dana struga Ljubljanice, ne pa
raziskana, druge reke so bile
pregledane le v omejenem ob-
segu, Krka, Sava, Drava in dru-
ge reke pa so še vedno bolj ali
manj neraziskane. Podobno je
z jezeri, le v Blejsko so se or-

ganizirano potapljali. Za akva-
torij velja ista ocena, območje
izven priobalnega pasu, kjer je
nekaj najdišč, je še neznanka.

Na razstavi predstavljajo ak-
cijo mornariških potapljačev
leta 1884 na Vrhniki, raziskave
Savudrijskega rta, raziskave
Pomorskega muzeja Sergeja
Mašera v Fizinah, Simonovem
zalivu in Viližanu. Predstavlje-
no je tudi delovanje potapljaš-
kih skupin Narodnega muzeja
Slovenije in oddelka za arhe-
ologijo Filozofske fakultete v
Ljubljanici in na Blejskem je-
zeru ter morskem akvatoriju
ter delo strokovne Skupine za
podvodno arheologijo (SPA)
pri Zavodu za varstvo kulturne
dediščine, ki je bila ustanovlje-
na leta 2002. Poudarek razstave
je na arheologiji barjanske Lju-
bljanice ter najnovejših razis-
kavah najdišča iz pozne bro-
naste dobe, latena in zgodnje-
ga rimskega obdobja, ki so po-
tekale v okviru temeljnega ra-
ziskovalnega projekta Inštituta
za dediščino Sredozemlja.

»Manjka lobanja, ki smo jo
našli pri podvodnem pregledu
struge Ljubljanice v odkritem
taboru mezolitskih lovcev. Lo-
banje mladenke, stare od 20 do
30 let, ki sodi v osmo tisočletje

pred našim štetjem in je doslej
najstarejši ostanek človeka v
Sloveniji, nismo mogli razsta-
viti, ker so potrebni posebni
ukrepi pri hranjenju. Klima
razstavišča temu ne ustreza.
Zato je prikazana le vizualno.
Lobanja je ena od velikih najdb
podvodne arheologije,« je dejal
dr. Andrej Gaspari. Na razstavi
je mnogo v vodi najdenih pred-
metov: nakit, orožje, keramika,
mitraljez itd. Podvodni arhe-
ologi pri nas opravljajo pre-
ventivne posege pri gradnji
elektrarn ali pa evidentirajo,
dokumentirajo nova najdišča v
okviru nalog Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.

Sistematične raziskave v
podvodni arheologiji ne pote-
kajo neprekinjeno, ker ni pra-
vih ljudi in niso izpolnjeni vsi
pogoji – ne organizacijski ne
finančni. Podvodni arheologi
imajo načrte za naslednjih de-
set, celo dvajset let. Natanko
vedo, kaj je treba storiti. Na to
opozarjajo že dolgo. Že topo-
grafija, na primer reke Krke,
predstavlja večletni projekt.
Upajo, da bo razstava prite-
gnila tudi tiste iz višjih krogov
in bo v korist podvodni arhe-
ologiji.

Ogled brez lobanje
Podvodni arheologiji ne manjka projektov, ampak denar

Podvodni arheolog pri odkrivanju dediščine. Foto: Arne Hodalič

Črno na belem
Zdenko Vrdlovec

O Novi reviji ni težko narediti
dobrega dokumentarca, vsaj
ne določenega tipa dokumen-
tarca, namreč takšnega, ki te-
melji na izjavah in pripovedih
prič oziroma akterjev. In glede
na to, da so te priče oziroma
akterji ljudje, kot so filozofa
Tine Hribar in Ivo Urbančič,
pisatelj in politik Dimitrij Ru-
pel, pesnik Niko Grafenauer,
gledališki teoretik Andrej In-
kret, sociologinja Spomenka
Hribar, publicistka Alenka
Puhar, sociolog Gregor Tomc
idr., ki znajo prepričljivo in
tehtno govoriti, je s tem že
izpolnjen prvi pogoj dobrega
ali, bolje, dobro poslušljivega
dokumentarca. Drugi pogoj je
prav tako priskrbela že sama
»zgodba« Nove revije, ki je vse-
bovala dovolj dramatičnih za-
pletov in konfliktnih situacij,
povrh pa še njihovo kulmi-
nacijo ob izidu slavne 57. šte-
vilke, nazadnje pa še skoraj
hollywoodski srečni konec,
vendar z evropskim oziroma
intelektualnim »touchem«,
kolikor ta srečni konec govori
o vplivu idej, ki lahko spre-
menijo svet, vsaj slovenski.

Prav v prid dramatičnosti in
še zanimivejše poslušljivosti
bi televizijski dokumentarec
Črno na belem po scenariju

Barbare Brezavšek in Mitje
Čandra ter v režiji Franciji Sla-
ka – režiser je slikovno gradivo
popestril z odlomki iz svojega
kratkega dokumentarca o osa-
mosvojitvi Slovenije – lahko
razvil neki moment, ki je v
filmu sicer le na kratko
omenjen. To je dejstvo, da po-
buda za ustanovitev Nove re-
vije ni vznemirila le tedanje
oblasti, to je partije oziroma
Zveze komunistov, ki pa jo je v
neki obliki politične shizofre-
nije tolerirala in obenem kri-
tizirala, marveč tudi tako ime-
novano mlado levico, ki pa je

bila veliko manj tolerantna.
Toda nihče od njenih nek-
danjih glasnikov se ni znašel
pred režiserjevo kamero, kar
sicer ni ne vem kakšna po-
manjkljivost, nemara pa bi
njihova navzočnost lahko
malce problematizirala ne-
kam spravni vidik tega filma, h
kateremu napotuje blago in
skoraj sporazumno konfron-
tiranje tedanje oblasti (oziro-
ma njenih predstavnikov v
osebah Milana Kučana, Mitje
Rotovnika in Franca Šalija) in
nekdanjih disidentov.

O Novi reviji ni težko narediti dobrega dokumentarca.
Foto: Bojan Velikonja


