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REFLEKS

Darinka Kladnik

V zadnjih tednih kar mrgoli prireditev, povezanih z arhitekturo. Tako
je v piranski galeriji Hermana Pečariča trenutno na ogled pregledna
razstava Društva arhitektov Ljubljane z naslovom Arhitektura –
inventura; odprli so jo v povezavi s Piranskimi dnevi arhitekture, ki
so se pravkar iztekli. V Ljubljani se že več kot mesec dni vrstijo
številni arhitekturni dogodki, samo v okviru Euphorie,
mednarodnega arhitekturnega bienala, jih je bila cela vrsta. Po
dolgem času je izšla tudi nova številka prve srednjeevropske
arhitekturne revije za kulturo prostora Piranesi, tokrat posvečena
Maksu Fabianiju. Vse to obilje arhitekturnega dogajanja naj bi s
svojimi sporočili odzvanjalo v glavah tistih, ki krojijo arhitekturno
politiko, in onih, ki arhitekturo udejanjajo.
Kakšna pa je arhitekturna »inventura« v resnici? Že ob izboru
slovenskih kandidatov za nagrado piranesi je bilo slišati, da je
produkcija sicer velika, kakovost pa je šibka. Med številnimi deli je
bilo le malo takšnih, ki bi bila enakovredna kakovostni tuji
arhitekturi. In ne samo to, v tistem povprečju, ki se za nagrade ne
poteguje, je položaj še precej slabši, tudi zato, ker dobršen del
gradnje nastaja mimo presoje arhitektov. Kapital, ki ima vse večji

vpliv na zemljiško politiko in
arhitekturo, namreč pogosto
vsiljuje rešitve, ki so tuje
slovenskemu prostoru in so
nezdružljive z okoljem, v
katerega so vsajene.
Ugotovitve z razprave o
arhitekturnih politikah na
Piranskih dnevih arhitekture so
bile dovolj pomenljive: ne le, da
je teorija daleč od prakse, tudi v
zavesti prebivalstva »skupni
prostor« tako rekoč ne obstaja;
vsak vidi le svoj kos zemlje,
svojo hišo in svoj vrt. Na žalost
se slovenska mesta ne obnašajo
niti kot vase zaverovani
posamezniki, saj se prostora ne
potrudijo zavarovati ali zanj

poiskati najboljše rešitve. Nasprotno, stavbe rastejo stihijsko in brez
jasne vizije o tem, kakšna bo podoba mest – in še posebno
slovenske prestolnice – čez deset ali dvajset let.

Od tod izvirajo tudi očitki, ki letijo na arhitekte, vendar se zdi, da
trkanje na njihovo vest in moralo ne zaleže. Sami sicer tarnajo, da
njihovo delo ni dovolj cenjeno, plačano in upoštevano; res je, da se
pogosto morajo podrejati zahtevam naložbenikov, drži pa tudi, da se
ob tem pokažejo precej ubogljivi in upogljivi. Za ljubi kruhek ali iz
želje po slavi sklepajo kompromise, ki jim niso v čast. Pa je kateremu
izmed njih res uspel veliki met, ima Slovenija kakega novega
Plečnika? Odgovor ponuja razstava Arhitektura – inventura, na
kateri je mogoče videti celo že neštetokrat kritizirani avtobusni
nadstrešek v Ljubljani.

Vsaka inventura je priložnost za nov premislek in prav v tem
trenutku se je arhitekturna stroka znašla pred ključnimi odločitvami
o tem, kako naprej. V kakšni meri ji lahko pri tem pomaga obilje
arhitekturnih dogodkov, pa je drugo vprašanje. Številnost teh
prireditev je sicer pohvalna, obenem pa ni jasno, komu so zares
namenjene, koga privabijo in kam merijo. V nekaterih primerih
dajejo vtis, kot da gre zgolj za prireditev zaradi prireditve, ki še zdaleč
nima namena, da bi razjasnila hotenja in težave arhitektov. Preveč ni
vselej dobro; tako v arhitekturni praksi kot v primeru arhitekturnih
dogodkov bi morala kakovost stopiti na mesto kvantitete.

In ve n t u ra
ar hitekture

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

Naši arhitekti za
ljubi kruhek ali
iz želje po slavi
pogosto sklepajo
kompromise, ki
jim niso v čast.
Pa je kateremu
od njih res uspel
veliki met?
................................. .

Slani filmski praznik
Zdenko Vrdlovec

PORTOROŽ – V portoroškem
Avditoriju se danes začenja 8.
festival slovenskega filma, ki se
torej po dveh letih vrača tja, kjer
se je nekoč začel kot Monitor in
potem kot festival zdržal do šte-
vilke 5 (šesti festival je bil v Celju
in sedmi oziroma lanski v Lju-
bljani). V treh dneh bo prika-
zanih 44 novih slovenskih fil-
mov (tako kratkih kot srednje-
in dolgometražnih), 18 jih je
novi direktor in obenem selek-
tor festivala Jože Dolmark uvr -
stil v tekmovalni program, drugi
pa bodo sestavljali informativni
p ro g ra m .

Festival se bo nocoj začel s
podelitvijo Badjurove nagrade
za življenjsko delo režiserju Jo -
žetu Pogačniku z nagovorom
kulturnega ministra Vaska Si-
monitija ter s projekcijo treh
tekmovalnih filmov: srednje-
metražnega plesnega filma Ka j
boš počel, ko prideš od tu? v režiji
Saša Podgorška, kratkega ani-
miranega filma Za s u k a n e c Špe -
le Čadež in celovečernega igra-
nega filma O dgrobadogroba Ja -

na Cvitkoviča. V petek bosta v
tekmovalnem programu prika-
zana dva celovečerna igrana fil-
ma, Ug l a š e va n j e Igorja Šterka in
Voda v očeh Jožeta Baša, ki ju
bosta vpeljala kratka risanka
Koyaa Kolje Sakside in kratek
dokumentarni film In t e r i e r i
Mateja Filipčiča. Zadnji večer
pa so na sporedi trije celove-
čerci – Delo osvobaja Da m j a n a
Kozoleta, Ljubljana je ljubljena
Matjaža Klopčiča in dokumen-
tarec Razdružene države Ame-
rike v režiji Saša Podgorška – ter
kratki igrani film Nič novega, nič
p re t i ra n e g a Sonje Prosenc. V
tekmovalnem programu sta še
srednjemetražni dokumentar-
ni film Va l č e k Borisa Palčiča in
srednjemetražni igrani film Že -
lim vse Braneta Bitenca ter vrsta
študentskih filmov.

Letošnji festival bo torej imel
le dve celovečerni premieri. To
sta Šterkovo Ug l a š e va n j e in Ba-
ševa Voda v očeh, vsi drugi pa so
bili bodisi že prikazani na TV
(Delo osvobaja) ali na Liffu
(Razdružene države Amerike)
oziroma pravkar igrajo v kinu

(Odgrobadogroba, Ljubljana je
ljubljena). O festivalskih nagra-
dah, vesnah, bo odločala žirija v
zasedbi Zoran Hochstätter (di -
rektor fotografije), Franco Juri
(kulturnik in politik) in Ser gij
Grmek Germani (italijanski fil-
mski kurator in zgodovinar).

V okviru festivala bo v pi-
ranskem gledališču Tartini po-
tekala tudi retrospektiva filmov

Jožeta Pogačnika in tako ime-
novane slovenske šole kratkega
filma, ki jo bo spremljal pogovor
na to temo. V organizaciji Druš-
tva slovenskih filmskih ustvar-
jalcev in Društva slovenskih pi-
sateljev bo v soboto popoldan
potekala razprava o scenaris-
tiki, jutri pa bo predstavitev
knjige Filmografija slovenskih
celovečernih filmov: 1994–2003.

Novi upodobitvi Ocvirka in Pirjevca
LJUBLJAN A – V okviru tradi-
cionalnega tedna Univerze v
Ljubljani, ki poteka od 28. no-
vembra do 2. decembra, so na
Filozofski fakulteti pripravili
vrsto prireditev.

Medtem ko so v torek na
Oddelku za slovanske jezike in
književnosti pripravili sloves-
nost ob 50-letnici diplomira-
nja prve povojne generacije
ter predstavili jubilejni zbor-
nik Merjenje dalje in nebeških
s t ra n i , so včeraj na Oddelku za
primerjalno književnost in li-
terarno teorijo odkrili tudi štiri
umetniške upodobitve dveh
nekdanjih profesorjev, in sicer
Antona Ocvirka (1907–1980)
ter Dušana Pirjevca
(1921–1976). Bronasta kipa
obeh predavateljev je obliko-
val akademski kipar Drago Tr-
šar, oljni sliki pa sta delo aka-
demskega slikarja Kr ištofa
Zu p e t a .

Kot je v zvezi s Pirjevčevim
portretom (na sliki) zapisal
Milček Komelj, gre za delo, ki
je zasnovano izrazito doku-
mentarno: »V taki, stvarneje
zamišljeni upodobitvi profe-

sor na platnu prepričljivo živi
kot izrazita osebnost ter strmi
predse z veliko dojemljivostjo
in živahnostjo. Njegov pogled,
priprt pred navalom beline
oziroma zatopljen v modrino
spominčic, zanika vsakršno
naveličanost ali duhovno
utrujenost.« Poleg tega naj bi
se Zupet zvesto oprl tudi na
realno dokumentirano obraz-

no mimiko, intenzivno zgoš-
čeno v izraznosti profesorje-
vih ust: »Prav iz njih se je
namreč oznanjevalsko oglaša-
la Pirjevčeva predavateljska
beseda, potem ko je prvič zaz-
venela na oddelku, znameni-
tem po profesorjih ter ustvar-
jalnih učencih, v katerih živo
odmeva še danes.« (jd) Fo to:
Mojca Štrajher

Danes se v Portorožu začenja
8. festival slovenskega filma

Festival slovenskega filma bo odprla premiera novega
srednjemetražnega plesnega filma Saša Podgorška Kaj
boš počel, ko prideš od tu?, ki je nastal v sodelovanju s
skupino En-Knap.

JOŽE DOLMARK, direktor FSF

“Vse ljubezni se ne
da enako porazdeliti”
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev
menda ni bilo najbolj zadovoljno s tem,
da ste v tekmovalni program uvrstili tudi
koprodukcijski film Lepo urejeni mrtve-
ci…
Res je, kar me je zelo začudilo, saj so pri
tem filmu sodelovali tudi slovenski ustvar-
jalci in producenti. Vseeno sem njihovi
zahtevi ustregel – navsezadnje ta film res
ni ravno najboljša koprodukcija – in film
umaknil iz tekmovalnega programa, še
vedno pa sem ga obdržal v tako imenova-
nem uradnem programu, ki obsega tudi
posebne projekcije. Te so tri: Lepo urejeni
mrtveci Benjamina Filipovića, Le Grand
m a c a b re Eme Kugler ter Hommage Fulviu
Tomizzi in Darku Bratini v režiji Borisa
Pa l č i č a .
Žirija si bo ogledovala filme na tako ime-
novanih novinarskih projekcijah. Je to
d o b ro ?

Popolnoma zaupam žiriji, da si ne bo
dovolila nobenega vpliva s strani filmskih
kritikov in novinarjev, če je vaše vprašanje
merilo na to. Nedvomno pa se mi zdi
dobro, da si žirija ne ogleda vseh filmov že
pred začetkom festivala, kot je bilo doslej,
ko je bilo že pred zadnjim večerom tako ali
drugače znano, kateri film bo dobil glavno
nagrado. Letos bo tako, da bo žirija razgla-
sila nagrade po zadnjem festivalskem ve-
čeru, torej v nedeljo dopoldne.
Je delitev na tekmovalni in informativni
program nujna, mislim namreč z vidika
obsega slovenske produkcije?
Ta obseg niti ni tako majhen, če upošteva-
mo še kratke, srednjemetražne in doku-
mentarne filme ter seveda tiste, ki so nas-
tali neodvisno od Filmskega sklada, pogo-
sto z digitalno kamero. Seveda se precej
razlikujejo tudi po kakovosti, čeprav mo-
ram reči, da so vsi filmi po svoje lepi, in
tudi v informativnem programu je nekaj

takšnih, ki bi našli pot v tekmovalni pro-
gram, če bi imel na razpolago kakšen dan
več za festivalsko prireditev. Ko so sredstva
omejena in ko zaradi poznega termina ne
moreš več računati na izdatnejšo sponzor-
sko pomoč, si prisiljen na marsikatere
skrajšave. Mislim, da sem ravnal preudar-
no in pošteno, dopuščam pa možnost, da
sem komu namenil nekoliko manj zaslu-
žene pozornosti. Vse ljubezni se nikdar ne
da enako porazdeliti. (zv)

Nacionalni svet za kulturo
brez mnenja o reformah
LJUBLJANA – Na včerajšnji seji Nacionalnega
sveta za kulturo, ki jo je vodil njegov predsednik
Janez Pipan, so člani izrazili zadovoljstvo z
vladnim predlogom proračuna za kulturo za
leti 2006 in 2007. Ta naj bi prihodnje leto znašal
okrog 37 milijard tolarjev, za leto 2007 pa še dve
milijardi več. Dodatna sredstva naj bi bila
namenjena predvsem knjigi, medijem in obno-
vi osrednjih institucij v Ljubljani. Poleg tega, da
člani sveta podpirajo zviševanje deleža sredstev
ministrstva za kulturo v državnem proračunu,
predlagajo, da takšno usmeritev v prihodnje
podprejo tudi poslanci v državnem zboru.
Obenem upajo, da se bodo v kulturi v kratkem
odprle nove perspektive, in menijo, da bi bilo
dobro podpreti generacije ustvarjalcev, ki
pr ihajajo.

Kar zadeva napovedane vladne reforme, so
člani sveta menili, da v razmerah, ko še ni jasno,
v kakšni obliki bodo te sprejete, in dokler
nimajo nobenih izračunov, o njihovih posledi-
cah ne bi bilo smiselno razpravljati. Zato so
ministrstvo pozvali, naj jim predloži rezultate
ekspertiz o morebitnih posledicah davčnih re-
form za kulturo ter jim predstavi tudi svoje
poglede na umestitev kulture v predlagane
reforme. Svet bo v naslednjih dneh pozval
vladni odbor za reforme, naj v gradivu na
deklarativni ravni ovrednoti položaj kulture, saj
po Pipanovih besedah kultura v reformnih
predlogih za zdaj »skorajda ni omenjena«. (jd)

LJUBLJAN A – Iz SNG Opera in balet Ljubljana
so sporočili, da je umetniška voditeljica baleta
Darinka Lavrič Simčič sredi novembra prosila
vršilca dolžnosti ravnatelja Kristijana Ukmarja
za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi,
ki naj bi se ji iztekla ob koncu letošnjega leta.
»Vzrok je v poseganju v. d. ravnatelja v strokovno
vodenje baletnega ansambla in v spreminjanju že
pripravljenega programa za leto 2006. Vse to
postavlja pod vprašaj avtonomna pooblastila
umetniškega vodje Baleta,« je pojasnila. Ukmar
pravi, da si razrešitve Lavričeve ne želi in se je z
njo pripravljen še pogajati, četudi je načeloma
njen predlog sprejel. Kako bodo v ljubljanski
operno-baletni hiši rešili pričakovani zaplet, La-
vričeva je namreč veljala za »kader« odstavljenega
Boruta Smrekarja, bo znano v tednu dni. (im)

Lavričeva razrešena le napol

Jože Dolmark Foto: osebni arhiv

Znova risanke o
profesorju Baltazarju
ZAGREB – Sinoči so v zagrebški Kinoteki
premierno prikazali štiri nove epizode ri-
sanih filmov o slavnem profesorju Balta-
zarju. Priljubljenega risanega junaka so pred
25 leti ustvarili Zlatko Grgić, Boris Kolar in
Ante Zaninović, avtor novih epizod pa je
Marijan Lončar, ki je ostal zvest staremu
konceptu: profesor Baltazar s pomočjo stro-
ja izumlja domiselne nenasilne rešitve za
reševanje tegob svojih someščanov. (nr)


