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Zgodba iz predsmrtja
Peter Kolšek

Kakor v nebesih, tako na zemlji
scenarist in režiser Franci Slak
TV Slovenija, 26. 12. 2007
82 minut

televizijski celovečerni film

Z adnji in poslednji film
Francija Slaka, umrl je
letos oktobra, je skoraj

celovečerec, posnet v produkciji
nacionalne televizije in za njeno
programsko ponudbo. Resnici
na ljubo je treba reči, da zunaj
televizije, se pravi v
kinematografih, tudi ne bi
preživel več kot dan ali dva.
Čeprav se dogaja na nebu in na
zemlji, je namreč premaknjen v
svet, ki se težko brati z
navadnimi smrtniki.

Gre za avtorski projekt (kar pri
Slaku ni nič nenavadnega, po
lastnem scenariju je posnel že
Krizno obdobje, Hudodelce in Ko
zaprem oči), ki je očitno nastal
kot premišljevanje o smrti;
morda potem, ko je avtor usodno
zbolel, a tega ne moremo vedeti.
Vsekakor se zgodba o pisatelju
Emilu dogaja v luči smrti, in sicer
na način intenzivnega razmerja
med dejavnim življenjem in
»dejavno« smrtjo. Postavljena je
v nekakšno predsmrtje, ki je
nekje tam gori (takšna je smer
gibanja prihajalcev), niso (še)
nebesa, daleč od tega, pač pa
nekakšna prehodna ustanova
brez jasnega ustanovitelja.
Vanjo pridejo tisti, ki so na poti v
smrt ali v ozdravljenje,
ponesrečenci v komi, ki so torej
že »malo« mrtvi, ni pa o njih
izrečena še zadnja beseda.
Slakov film se ne ukvarja z
metafizičnim vprašanjem, kdo
naj bi izrekel to zadnjo besedo,
pač pa z vprašanjem, ki je veliko
bolj nenavadno: Kaj lahko
umirajoči še stori za vrnitev v
življenje? Razumljivo, da to
vprašanje ni postavljeno

medicini, ampak spada na
področje splošne etike.

Ustanova, o kateri govorimo,
je torej nekakšna etična
instanca, ki je seveda umeščena
kar v nas same. Natančneje, v
našo podzavest. Objektivizirana
v »ustanovo« je zgolj zaradi
nazornosti. Živahno etično
vsebino zagotavljata predvsem
dva imperativa: eden je
obžalovanje storjenih napak v
življenju in prizadevanje za
popravo, drugi pa prihaja od
žalujočih; bolj umirajočega
pogrešajo, bolj se mu večajo
možnosti za vrnitev v življenje.
Emil ima srečo: oboje mu je
uspelo. Sina je spravil na pravo
pot in žena, ki ga sicer vara, ga
ima še zmeraj rada.

Na vprašanje, kako
podzavestno dogajanje v stanju
globoke kome prenesti v
zavestno etično življenje, film ne
odgovarja. Avtorja je sama
možnost – se pravi domislica –
predsmrtnega stanja, v katerem
si je mogoče odkupiti življenje,
očitno sama po sebi dovolj
fascinirala. Vprašanje ga je
očitno tako zaposlovalo, da je
celo pozabil na film. Na zemljo je
postavil nekaj trdih stereotipov,
v provizoričnih nebesih pa se je
zadovoljil s takšno vizualno
konkretizacijo etične
»ustanove«, ki spominja na
nekakšno predpotopno tehnično
delavnico, po kateri blodijo že
izgubljene duše. Ta podoba je več
kot komična, čeprav imamo pred
očmi skromne produkcijske
denarje. Kakor v nebesih, tako
na zemlji je Slakov najosebnejši
film, ni pa najboljši, daleč od
tega. Razumeli ga bomo kot sad
osebnih, morda tudi obsesivnih
premišljevanj, ki se je zakotalil
kar precej daleč od
najdragocenejših dreves v
njegovem opusu.

Tudi nova naklada publikacije,
tokrat v redakciji Igorja Španjola,
ima tisoč primerkov, predstavili pa
so jo na včerajšnji tiskovni konfe-
renci, ki je bila po zagotovilih orga-

nizatorjev resnično zadnja pred
prenovo MG. Kar je, mimogrede,
napovedala tudi skladovnica škatel
vestno zapakiranega knjižničnega
gradiva MG na poti do predstavitve

v Informacijskem centru. Nekako
celo ni bila brez ohojevskega pridi-
ha ...

Ključne novosti razširjenega po-
natisa – razširjenega s prvotnih 120
strani na sedanjih 168 – so tri. Osre-
dnja je omenjeni Zabelov zapis, ki
kljub naslovu Kratka zgodovina gi-
banja OHO obsega 40 tipkanih stra-
ni in ga je Zabel v izvirniku zapisal v
angleščini (za East Art Map: Con-
temporary Art and Eastern Europe v
redakciji Irwinov, kjer je prisotna
krajša različica). Gre za enega nje-
govih zadnjih zapisov, s katerim se

je k osrednjemu fenomenu nacio-
nalne neoavantgarde vrnil desetle-
tje za retrospektivo, ki jo je sicer kot
kustos tudi pripravil. Druga novost
je ažurirana dokumentacija Bojane
Rogina, nov zapis pa je prispeval tu-
di sam Pogačnik, ki je MG razveselil
z donacijo (to so predstavili kot ob-
sežno; ob delih skupine, značilno
razpršenih na niz najrazličnejših
medijev, vključuje še bogato doku-
mentarno gradivo). V svojem pri-
spevku h katalogu je sicer znova
predstavil lasten pogled na OHO ter
njegove temeljne vidike. Zanimivo
je, da delovanja OHO ne vidi kot iz-
petega ali celo realiziranega. Ozna-
čuje ga namreč za permanentno,
kolektivno vizijo, ki jo je mogoče
spreminjati v besede in različne
medije, njeno bistvo pa je vzposta-
vitev novega odnosa do sveta. Zanj
so si člani leta 1966 vzpostavljene
skupine najprej prizadevali z ume-
tnostjo, ko so se zavedli, da je tudi
prostor umetnosti navsezadnje za-
prt, pa z razširitvijo v širši prostor
oziroma Družino v Šempasu leta
1971 (tedaj je OHO prenehal z de-
lom). Nov odnos do sveta je, kot še
pravi Pogačnik, mogoč le s pomočjo
začudenja in v tem smislu obstaja
tudi samo ime OHO. Namreč vzklik
začudenja, ki je – vizualno – sesta-
vljen iz kombinacije različnih likov:
dveh krogov in kvadrata. Kroga ni
mogoče prevesti v kvadrat, zato je
bil pač sam začuden, ko je na na-
slovnici novega kataloga napis
OHO uzrl v predizajnirani različici:
v oglatih, kvadratnih oblikah ... Si-
cer pa to ni edina razlika med gra-
fično podobo obeh izdaj. Če je na-
slovnico prvega kataloga zasedla
podoba ohojevskih objektov, re-
konstruiranih prav ob retrospektivi
leta 1994 (razstava je bila nasploh
primer zahtevne razstavne reinkar-
nacije del, ki niso bila zasnovana
kot trajna), je motiv na tokratni ve-
liko bolj državotvoren. Znamenita
akcija Triglav iz ljubljanskega parka
Zvezda v času veselega decembra
1968 (mimogrede, tudi manifest
skupine iz leta 1966 je izšel nekaj
dni pred božičem), h kateri so se
pred kratkim vrnili tako Irwini kot
Janše. Se pravi, znova umetniški ko-
lektivi, ki so na slovenski sceni izra-
zito aktualni. Seveda tudi kot dedi-
ščina OHO.
Vojko Urbančič

OHO za sodobno umetnost
Pri Moderni galeriji je izšla druga, dopolnjena izdaja retrospektivnega kataloga skupine OHO
Naraščajoče zanimanje za delo avantgardne skupine – Predizajnirana naslovnica novega kataloga

Trinajst sezon za retrospektivo skupine OHO, eno osrednjih v svojem
programu, so se v Moderni galeriji odločili za razširjen ponatis tedanjega
kataloga. Za to so trije razlogi. Prvi je, da prvotna naklada tisoč izvodov
kataloga ni bila zadostna, saj je pošla, drugi, da se je v zapuščini Igorja Za-
bela ohranil še neizdan novejši zapis o skupini, tretji pa, da je OHO znova
postal aktualen v kontekstu stalne zbirke MG. Njen ključni protagonist
Marko Pogačnik se je namreč odločil za obsežno donacijo ohojevskih iz-
delkov MG.

Katalog skupine OHO – Pred 39 leti sredi prednovoletne Ljubljane in zdaj na naslovnici razširjenega ponatisa
kataloga retrospektive OHO v Moderni galeriji iz leta 1994: Triglav, akcija Davida Neza, Milenka Matanovića in
Draga Dellabernardine.

Prvo mesto, ki mu je bil podeljen
novi naziv Kulturna prestolnica
Evrope, je bil irski Cork leta 2005,
pred tem so se kulturne prestolnice
namreč imenovale Evropsko me-
sto kulture. Od leta 1985 do leta
2000 je imelo častni naziv samo
eno mesto na leto, od leta 2000 pa
je bilo dodeljeno več mestom hkra-
ti: leta 2000 kar devetim (Avignon,
Bergen, Bologna, Bruselj, Helsinki,
Krakov, Reykjavik, Praga in Santia-

go de Campostela), nato pa v neka-
terih letih dvema hkrati (leta 2001
portugalskem Portu in nizozem-
skem Rotterdamu, leta 2002 belgij-
skemu Bruggeju in španski Sala-
manci, leta 2004 francoskemu Lil-
leju in italijanski Genovi ter lani
Luksemburgu in romunskemu Si-
biuju).

Od leta 1985 do 2004 so članice
EU izbirale mesta in države gostite-
ljice soglasno na medvladni ravni

glede na primernost mesta, da gosti
kulturne dogodke, Evropska komi-
sija pa je zagotovila sofinanciranje.
Leta 1999 so spremenili postopek
imenovanja Evropske kulturne
prestolnice in izbora mesta (velja
od leta 2004 dalje): vsako leto jo
imenuje Svet Evropske unije na
priporočilo Evropske komisije, ki
upošteva mnenja žirije, sestavljene
iz sedmih neodvisnih strokovnja-
kov za posamezna kulturna podro-

čja. Od leta 2009 dalje Kulturno
prestolnico Evrope gostijo nedav-
no pridružene države, ki nastopajo
v dvojicah z eno izmed dosedanjih
članic EU, častni naziv pa si delijo
(leta 2012 sta določeni Portugalska
in Slovenija, ki je za svoje kulturno
mesto izbrala Maribor).

Projekt, ki temelji na kulturno-
politični krepitvi položaja evrop-
ske kulture, njene zgodovine in
ustvarjalnosti, naj bi spodbujal tu-
di razvoj in inovativnost v mestih,
ki sooblikujejo evropsko kulturno
prizorišče. V enem letu, ko imajo
mesta častni naziv, pa se lahko kul-
turno promovirajo in trdneje ume-
stijo na evropski in svetovni kul-
turni zemljevid. A akcija ima tudi
velik gospodarski učinek, saj se ze-
lo poveča turistični obisk v izbra-
nih mestih. Kulturna prestolnica
Evrope je zato kmalu postala bla-
govna znamka, ki mestu in državi
zagotavlja najširšo in zelo učinko-
vito turistično (in s tem gospodar-
sko) promocijo; je eden od prime-
rov strateškega kulturnega turiz-
ma. V britanskem Liverpoolu, ki bo
naslednje leto nosil naziv Evropske
kulturne prestolnice poleg norve-
škega mesta Stavanger s predelom
Sandnes, pričakujejo dva milijona
obiskovalcev več.

Evropska kulturna
prestolnica 2008

Slavnostna razglasitev v Liver-
poolu bo 11. in 12. januarja z dvema
spektakloma: z ljudskim odprtjem
in muzikalom. »The People's Ope-
ning«, kot ga imenujejo, bo tako v
dvorani kot na trgu pred njo (St.
George's Plateau) od epskega letal-
skega baleta do plesa žerjavov in
zabojnikov. Dan za tem bo muzi-
kal, narejen posebej za novo dvora-
no z 10.600 sedeži, vključeval pa
naj bi žive nastope s filmi, predsta-
vljenimi »radikalno in na nov na-
čin« (v prostor bodo vertikalno po-
stavili sedem odrov). Med nastopa-
jočimi so napovedani Vasily Pe-
trenko in Liverpoolski kraljevski
filharmonični orkester, No Fakin
DJs, Ringo Starr, Echo and The Bu-
nnymen, Ian Broudie, The Farm,
Riuven, The Wombats, Pete Wylie,
Dave Stewart idr. V času svojega
kulturnega prestolovanja napove-
dujejo 350 dogodkov, ki so že pred-
stavljeni v 21. decembra izdanem
letnem Vodiču po dogodkih (stane
5 funtov), ob njem pa bodo vsako
trimesečje natisnili še brezplačne
sezonske vodiče. Za prvo trimese-
čje ga je že mogoče dobiti.

Liverpool
Liverpool, ki je lani slavil 800. le-

tnico mesta, v svoji zgodovini (leta
1715) beleži izgradnjo prvih dokov
v ustju reke, razcvet z neslavno tr-

govino s sužnji (mesto je nadzoro-
valo 41 odstotkov evropske in 80
odstotkov britanske trgovine s su-
žnji), pomemben položaj enega od
svetovnih trgovskih centrov v za-
četku 19. stoletja, v 20. stoletju ve-
lik upad tradicionalne trgovine, v
osemdesetih letih najvišji odstotek
nezaposlenih v Veliki Britaniji in
konec stoletja intenzivna prizade-
vanja za regeneracijo mesta tudi
skozi kulturo. Poleg tega, da se rad
ponaša kot rojstno mesto članov
skupine The Beatles, ima takoj za
Londonom največ galerij in muze-
jev v Veliki Britaniji, med njimi Ta-
te Liverpool kot severno podružni-
co slavne londonske galerije Tate.
Ustanovili so tudi Liverpoolski bie-
nale, ki poteka bienalno od srede
septembra do konca novembra, od
leta 2004 pa je obalno področje Li-
verpoola še na seznamu Unescove
svetovne kulturne dediščine kot
primer razvoja svetovnega trgo-

vskega sistema in tehnologije do-
kov (ladjedelništva).

Stavanger
Liverpoolu pridruženo kulturno

mesto bo norveški Stavanger
(vključno s predelom Sandnes), ki
ima nekaj manj kot 120.000 prebi-
valcev in leži na jugozahodni obali.
Tamkajšnje prebivalstvo se je dol-
go preživljalo z ribolovom in ladje-
delništvom ter konzerviranjem
hrane, od leta 1969 pa je Stavanger
center naftne industrije. Zanj so
morda slišali tudi ljubitelji jazza,
kajti vsako leto maja je v Stavan-
gerju mednarodni jazzovski festi-
val MaiJazz. V času svojega kultur-
nega sopredsedovanja so zbrali 702
predlogov za kulturni program,
med njimi izbrali 300 primernih,
kaj konkretnega bodo ponudili, pa
bo znano šele v prihodnjih mese-
cih.
Maja Megla

Dosedanje kulturne prestolnice
1985: Atene, Grčija. 1986: Firence, Italija. 1987: Amsterdam,
Nizozemska. 1988: Berlin, Nemčija. 1989: Pariz, Francija. 1990:
Glasgow, Združeno kraljestvo. 1991: Dublin, Irska. 1992: Madrid,
Španija. 1993: Antwerpen, Belgija. 1994: Lizbona, Portugalska.
1995: Luksemburg, Luksemburg. 1996: København, Danska. 1997:
Solun, Grčija. 1998: Stockholm, Švedska. 1999: Weimar, Nemčija.
2000: Avignon, Francija; Bergen, Norveška; Bologna, Italija;
Bruselj, Belgija; Helsinki, Finska; Krakov, Poljska; Reykjavik,
Islandija; Praga, Češka; Santiago de Compostela, Španija. 2001:
Porto, Portugalska; Rotterdam, Nizozemska. 2002: Brugge, Belgija;
Salamanca, Španija. 2003: Gradec, Avstrija. 2004: Genova, Italija;
Lille, Francija. 2005: Cork, Irska. 2006: Patras, Grčija. 2007:
Luksemburg; Sibiu, Romunija.

Prihodnje kulturne prestolnice
2008: Liverpool, Velika Britanija; Stavanger, Sandnes, Norveška.
2009: Linz, Avstrija; Vilna, Litva. 2010: Essen, Nemčija; Istanbul,
Turčija; Pécs, Madžarska. 2011: Turku, Finska; Talin, Estonija. 2012:
Guimarães, Portugalska; Maribor, Slovenija. 2013:
Francija/Slovaška. 2014: Švedska/Latvija. 2015: Belgija/Češka.
2016: Španija/Pojska. 2017: Danska/Ciper. 2018:
Nizozemska/Malta. 2019: Italija/Bolgarija.
Opomba: Od leta 2013 dalje so že določene države gostiteljice
kulturne prestolnice, ki pa še niso izbrale svojega mesta.

Evropska kulturna prestolnica 2008

Kultura kot pomembna državna promocija
Z vstopom v novo leto bosta naziv Kulturne prestolnice Evrope prevzela britanski Liverpool in norveški Stavanger

Kulturna prestolnica Evrope je naziv, ki so ga začeli za dobo enega koledarskega leta v okviru Evropske unije po-
deljevati leta 1985 različnim mestom Evrope. Pobudnica projekta je bila Melina Mercouri, takratna grška mini-
strica za kulturo, Svet Evropske unije pa je projekt sprejel 13. junija 1985 (naziv prve Kulturne prestolnice Evrope
leta 1985 je pripadel Atenam).

Le lahkotno zibanje
Luka Zagoričnik

Mad Professor
Gala Hala, Metelkova mesto
Ljubljana
22. 12. 2007

koncert reaggae dj

E kipa Društva Kapa, ki
programsko krmari Gala
halo na Metelkovi, svoja

nedrja že več let odpira sodobnim
in preteklim godbam Črnega
Atlantika, od korenin reggaea,
ska, glasbe, duba, do sodobnih
stičišč karibskih tradicij z odmevi
elektronske plesne glasbe. Zadnja
kot fenomen dj-ev in producentov
v sebi skriva marsikateri dolg
omenjenim tradicijam studijskih
eksperimentov mojstrov duba
(King Tubby, Lee 'Scratch' Perry
…), snemalnih in produkcijskih
tehnik, razpečevanja vinilnih

plošč in ne nazadnje »sound
systemov«, uličnih plesnih zabav s
sukači plošč, studijskimi inženirji
in M.C.-ji (predhodniki današnjih
M.C-jev v hiphopu in elektronskih
plesnih godbah).

Rhythm & blues, soul,
rocksteady, ska, reggae, dub in še
kaj je skovalo močno tradicijo
jamajške glasbe, ki je kmalu
osvojila svet. V sedemdesetih in
osemdesetih je ta preko jamajške
diaspore v Veliki Britaniji prodrla
v števila okolja tedaj
prevladujočih subkulturnih
gibanj (punk, zgodnji skinheadi
…), v tem miljeju pa je zrasel tudi
Neil Frazer, znan po vzdevku Mad
Professor, ki je na predstavljenih
tradicijah zgradil lasten studio,
eno vplivnejših založb Ariwa
Records in si kot producent
zagotovil mesto v panteonu
velikih dub producentov (in
zaslovel tudi z remiksanjem
Massive Attack, …).

Tokrat je k nam prišel v vlogi
»selektorja«, dj-a z mladim
M.C.-jem, vajencem Joejem Ariwo,
ki se z občasnimi medklici med
vrtinčastimi skladbami po
različnih zapuščinah reggae
glasbe, duba in urbanejših plesnih
izkušenj ni ravno najbolje izkazal.
Mad Professor je svojo opojno
alkimijo zibajočih, okleščenih
ritmov, odmevajočih zvokov in
zamikov začel obetavno, s
postopno grajajočo in
razgrajajočo alkimijo donečih in
ogolelih, globokih basov, šumečih
činel, reduciranega pulza,
seciranih vokalov in silovitih
vnosov trobil, ob tem pa zraven
lepil še zanj značilne sintetične
zvoke, produkt številnih lastnih
studijskih inovacij. V prvem delu
nam je tako postregel s prvovrstno
manipulacijo zvoka v živo,

vodeno z mojstrskim občutkom, ki
kljub številnim rezom in
odstopanjem v zraku ohranja
nalezljiv plesni pulz. Tega včasih
pelje v sodobnejša, urbana
sozvočja lomljenih ritmov, ob tem
pa izkazuje širino, predvsem pa
obvladovanje manipuliranja
zvoka, ki ga je proslavilo z delom v
studiu.

Žal pa se je v drugem delu
njegov nastop po nekaterih
njegovih hitih iz preteklosti
prevesil v lahkotnejše reggae
popevke brez vsakršnih
manipulacij. Izraznost je zato
precej izgubila moč, s tem pa tudi
vznemirljivost samega nastopa.
Ob lahkotnem zibanju sicer
številnega občinstva se je po
nekaterih izvrstnih
manipulacijah in militantnih
pesmih prelevil v ples v objemu
ljubezenskega napoja, s tem pa
postal reggae zabava, ki jih pri
nas ob številnih ekipah in
številčnem občinstvu ne manjka.

Mad Professor
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Kultura.kom

Pozdravljamo in
(seveda) čestitamo!
Tanja Jaklič

S
poročilo »srečno novo leto« po novem ni več zavito v kuverto,
opremljeno z naslovom in poštno številko, polepljeno z
znamkami, napisano s prav posebnim črnilom in podpisano
z imenom drage osebe. Po novem je njegova pot elektronska,
naslovnik in pošiljatelj pa sta navadno daleč od prijateljskih

vezi. Prejemnik se z naslovnikom morda pozna le bežno, mogoče sploh
ne, druži ju tipkovnica in odličen računalniški spomin za naslove. Kar
se službene korespondence tiče, so časi Unicefovih otrok in
dimnikarjev, zasneženih sankališč in obloženih novoletnih drevesc
minili.

Tako iz kulturniških pisarn, kjer so še pred leti brskali za
slavnostnima Gregorčičem ali Pavčkom in njunim verzom iskali
primerno ozadje, danes tiho, da tiše sploh ne bi moglo biti, prihajajo
računalniška voščila. »Z željo, da bi v prihodnje še bolje sodelovali,«
piše posadka iz muzejske hiše in nas obvešča, da so sredstva za papir
podelili v dobrodelne namene. Književni prevajalci se zavedajo
hitrosti časa, in ker 2008 že trka na vrata, želijo prejemnikom veliko
privlačnih dogodkov in veselja s stvarmi, ki se jih lotevajo. Pisatelji
prisegajo na odmeven korak, pogumno besedo, ustvarjalno življenje ...
in tople trenutke. Šolski muzej pošlje kar slikovno priponko, iz katere
vre tisoč želja, njegovi kolegi v Mariboru fotografijo in »tenkonitno
čipko« z najboljšim v novem letu. Založba Sanje ob Ježkovem Prižgimo
luči omenja svojo novo knjigarnico Cinca Marinca. Posel je posel in
kdor zna, pač zna. Fotoklub Kamnik v novo leto namešča premostljive
ovire, Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov pa – kot mu pritiče – kliče k okolju, ki ceni vrednost ideje
in moč ustvarjalnosti. Knjižnica Radovljica besedo srečno pošilja kot
iskreno željo s čarobno močjo; veliko ustvarjalnega nemira želi
založba Aristej.

Redki so ostali pri verzih. Študentska založba je letos izbrala
japonski lesorez Gregorja Strniše s samotnim možem, ki je obstal na
bregu in zre v odseve bele gore sanj. Cankarjev dom z Williamom
Blakom v Slutnji nedolžnosti skuša za hip ujeti večni čas in obdržati v
dlani neskončnost – vse to ob misli na evropsko leto medkulturnega
dialoga. Evald Flisar pa je v londonsko knjigarno postavil svojega
sinčka, da zdaj veselo vzklika: Toliko knjig! Srečno! Vse v imenu svojih
staršev?

V svetu, kjer občasno zacinglja prenosni telefon, iz katerega mežika
nepodpisana mobilna sreča, si vedno pogosteje pošiljamo neosebne
čestitke. Nihče ne pričakuje, da jih bomo hranili, naš »server«, pravi
računalniški pomočnik krasnega novega sveta, nam bo celo zelo
hvaležen, če se jih čim prej znebimo. Kajti za njimi stojijo novi brezimni
pisci, vabila, obvestila, dopolnila, popravki, reklame, kakšen lep
pozdrav in povsem vsakdanja oznanila. In tako dan za dnem, mesec
za mesecem ... do naslednjega decembra. Vse, kar je bilo v starem, bo
tudi v novem letu. In v naslednjem tudi. Klemen Ramovš že ve, zakaj v
svoji spletni voščilnici piše E pur si muove. In Delo? Delova novoletna
iskrica nas spominja na to, da kljub vsemu nismo izgubljeni atomi v
vesolju, temveč del skupnega organizma, ki si deli skupno usodo. Misel
Donalda E. Weslaka je namesto osebnega stiska rok. Dovolj?

Liverpool – Gole bo poleg znanega nogometnega kluba v prihodnjem letu dosegala tudi kultura.
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Stavanger – Ni pomembno le konzerviranje rib, temveč tudi jazz.
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