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Ku l t u ra
ku l t u ra @ d n ev n i k . s i

Neda Pagon

Spet en, tokrat enajsti, malo drugačen delovni teden, ki se je začel v
znamenju Nje – Knjige. Uradno se teden imenuje Slovenski dnevi
knjige, bolj po domače pa smo ga posvojili kot »knjižni sejem v
Zvezdi«. In bolj po domače je tudi bolj prav: sejem je namreč, ker se
ljudje sprehajajo, kramljajo, nekako so bolj prijazni, manj je zavistnih
in mrkih pogledov (čeprav veliki – založniki kajpak – zviška gledajo na
male), saj že omika veleva, da te pritlehne strasti zatajimo, ko pa se
vendar družimo s Knjigo. Če bo res postala, kar je, se pravi knjiga,
blago na ogled in naprodaj, bomo nemara lahko še kdaj malce
barantali. In nič hudega se ji ne bo zgodilo, Knjigi. In gre za Zvezdo, za
imenitno mestno srečevališče pod platanami, tako znamenito po
svoji urbani zapuščenosti, neuporabljenosti, naši nevednosti in ne-
veščosti glede rabe tega prostora.
A to ni kakšen poseben argument, ki bi preprečil vsem županjam in
županom, kolikor se jih je bilo zvrstilo v teh enajstih, s pomladjo bolj
ali manj usklajenih dnevih, da se ne bi vsak posebej in vsi vedno
pohvalili s tem, kar Ljubljana veličastnega ponudi svojim prebivalcem
v teh dnevih, da ne bi navajali po številkah in odstotkih dosežkov
vsakega posamičnega mandata glede na bralnost, zlasti izposojo
knjig, posodabljanje knjižnic,
izobraževanje kadrov itd. Kot da
je to, kolikor veliko ali malo že je
in kolikor dolgo že traja, da se kje
prizida ali odpre nova knjižnica,
nekaj, o čemer je treba posebej
govoriti, kot da je plod nadur-
nega in nočnega dela mestne
uprave in njenih silnih organov,
ne pa nekaj, kar sodi v normalno
delovanje vsakega mesta. In velja
za knjige, knjižnice, sejem in
Zvezdo. Za urbani prostor omi-
kanega druženja s knjigo in za-
radi nje, z avtorji, založniki, poz-
navalci po mnogih mestih Evro-
pe in tudi Slovenije.
Letošnjemu prvemu slavnostne-
mu govorcu, ministru Simonitiju, se kajpak ni zareklo, ko je zbrane
nagovoril s prijaznim: »Pozdravljeni, prijatelji kult… knjige.« Pustimo
ob strani freudovski lapsus; izrečeno je bilo, kar deluje v slovenskem
nezavednem: od vsega je knjiga najbolj kultura. Mogoče pa bi se
morali vprašati, mi, številni borci za ničelno stopnjo davka na knjigo,
ali ni morda prav ta njen izvzeti, utemeljitveni status kriv, da ti predlogi
ne naletijo ne na posluh ne na podporo pri vladi? Morda pa je to že
tista stopnja cinizma, ki reče nekako takole: če je pa res tako dobra, se
bo pa že obdržala? Cinizma je seveda lahko še več: kaj bi le z njo, s
knjigo, saj ne kotira na borzi. Poznate koga, Srba na primer, ki bi se
pulil za njen prijateljski ali sovražni prevzem? Ta slovenska knjiga je
dobra samo za nas, ki sicer disciplinirano in pridno beremo, a nekam
malo nas je in slabo se izvažamo. In, od cinizma naprej: morda se je pa
v oblast naselila bodra misel, da smo pa Slovenci že tako uspešni, med
»prišleki« in med onimi, ki s(m)o od zmeraj v Evropi, da nam ena
takšna malenkost, kot je poceni in dostopna, neobdavčena knjiga v
maternem jeziku, že ne more več kaj prida koristiti. Še zmeraj smo se
znašli, mar ne? Če ne eni, pa drugi – oziroma enkrat eni, drugič
dr ugi.
A knjižni sejem je kar živ in živahen, pa še skoraj vsako leto prinese kaj
novega. Letos je takšna ideja »Dan brez DDV«, ki bo napočil jutri. Pa
sprašujejo novinarji: mar se ne bojite, da do petka ne boste nič
prodali? In ne rečejo: mislite, da se bo dalo doseči kaj več kot en sam
dan brez davka? Seveda mislimo in smo prepričani, da bi bilo tako
prav, razumno in kulturno. Pa čeprav se skoraj vsako leto nad knjižni
sejem zgrinjajo grozeči oblaki in četudi je petek zgolj simbolnega
pomena. Na simbole pa tudi veliko damo, mar ne?

Neda Pagon je direktorica založbe Studia Humanitatis.
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Po stari še Nova lirika
Jaša Drnovšek

LJUBLJANA – Pri Mladinski
knjigi so v zbirki, imenovani
Nova lirika, predstavili izbore
del treh avtorjev, in sicer e. e.
cummingsa z naslovom Ži -
vljenje v oklepaju, Paula Éluar-
da V srcu moje ljubezni in Han -
sa Magnusa Enzensbergerja z
naslovom Ode in svarila.

Urednik zbirke Aleš Berger
je pojasnil, da so se za novo
zbirko odločili po tistem, ko je
pri založbi izšla stota in hkrati
zadnja knjiga zbirke Lirika »in
se je na trgu tudi programsko
začela čutiti praznina«. »Sicer
pa njen naslov pomeni vsaj
dvoje: medtem ko gre formalno
za zbirko, ki je dejansko nova,
bomo v njej objavljali izključno
liriko 20. stoletja,« je dodal.

Po besedah Mirjam Pezdirc,
ki je zbirko opremila ter grafič-
no uredila, se Nova lirika od
prejšnje razlikuje predvsem po
svojem formatu in vezavi: »Gre
namreč za integralno vezavo z
zavihki, ki pušča prostor za do-
datne informacije o avtorju, pa
tudi za napoved prihodnjih del
v zbirki. Medtem ko je na nas-
lovni strani z veliko tipografijo
navedeno ime avtorja, bo na
zadnji vselej natisnjena ena od
njegovih pesmi.«

Kar zadeva izbor cummin-
gsovih pesmi, imamo po
mnenju prevajalca Uroša Mo-
ze t i č a opraviti z delom pesni-
ka, ki s tem, ko zavestno krši

ustaljena jezikovna pravila, na-
daljuje tradicijo, ki jo je v ame-
riški poeziji uveljavil Walt Whit-
man: »Pri tem si pomaga s sred-
stvi, ki njegovo poezijo večkrat
privedejo do neslutenih razsež-
nosti.« Življenje v oklepaju si -
cer zajema vsa obdobja cum-
mingsovega ustvarjanja, od
zgodnjega, ko se je še spogle-
doval s pozno romantiko, do
poznega, v katerem se kaže kot
izrazito modernistični pesnik.

Podobno kot cummings je
»pesnik, ki ostaja vznemirljiv
tudi v današnjem času«, po be-
sedah prevajalca Kajetana Ko-
viča tudi Éluard, čigar pesmi v
izboru V srcu moje ljubezni so
povezane s tremi obdobji v nje-
govem življenju: »Medtem ko je
v prvem v ospredju Gala, poz-
neje znana predvsem kot žena
Salvadorja Dalíja, je drugo pos-
večeno njegovi naslednji ljube-
zni, ljubkovalno imenovani
Nusch. V zadnjem obdobju je
tolažbo Éluardu ponudila pri-
jateljica Dominique.«

Kot meni Niko Grafenauer,
ki je prevedel izbor Enzensber-
gerjevih pesmi, se naslov knji-
ge, Ode in svarila, prilega tudi
sporočilu njegove poezije: »Za
Enzensbergerja namreč velja,
da ne pozna ljubezenske lirike,
temveč je namesto tega vsesko-
zi izrazito družbeno kritičen.«
Kar zadeva Enzensbergerjevo
poetiko, je po Grafenauerjevih
besedah izjemno inovativna ter
vsebuje pojme, ki so blizu tudi
današnji informacijski družbi.

R efleks

Kino na kratko

Intimno v
fotografi ji
Darinka Kladnik

PIRAN – V Mestni galeriji Piran
bodo nocoj odprli fotografsko
razstavo In t i m n o . Gre za pred-
stavitev del večje skupine avtor-
jev, med katerimi so tudi Jože
Suhadolnik, Špela Kasal, Andrej
Cvetnič, Peter Koštrun in drugi,
nastala pa je kot raziskava nas-
lovne tematike v sodobni slo-
venski fotografiji. Kustos razsta-
ve je Vasja Nagy, katalog pa je
oblikovala Duška Đukič. Vanj je
vključila tudi besedili Špele Ka-
sal in Vasja Nagyja o fenomenu
intimnega.

Intimno se je začelo na foto-
grafijah vse pogosteje pojavljati
na prelomu šestdesetih v se-
demdeseta leta 20. stoletja. Pri

tem je šlo, poudarjajo organiza-
torji razstave, za premike v miš-
ljenju fotografov: ti se niso več
ukvarjali zgolj z ustvarjanjem
podob, temveč z beleženjem si-
tuacij, v katere so bili vpleteni
tudi sami. Od dokumentarne fo-
tografije se intimistični pristop
loči prav po pogledu, ki se zgodi
od znotraj in ne le kot oddaljen
pogled na neki položaj.

V tem kontekstu nastajajo fo-
tografski dnevniki, avtoportreti
in portreti ljudi, njihovi življenj-
ski prostori in drugo. V devetde-
setih letih minulega stoletja po-
stane raziskovanje intimnega
prostora pomembna tematika v
umetnosti nasploh. Vse to se
odraža tudi na tej razstavi, ki
vključuje predvsem avtorje
mlajše generacije.

[ker je občutje prvo]
ker je občutje prvo
kdor si daje količkaj opravka
s sintakso stvari
vas nikdar ne bo povsem poljubil;
biti ves znorjen
ko je Pomlad na svetu
odobrava moja kri,
in poljubi so primernejša usoda
kot modrost
gospa prisežem pri vseh rožah.
Ne jočite – moj najboljši umski gib je manj
od enega prhuta vaših vek ki pravi
da sva drug za drugega: potem
se smejte, zleknjeni pri meni
ker življenje ni odstavek
In smrt po mojem ni noben oklepaj

Pesem e. e. cummingsa v prevodu Uroša Mozetiča

Nova lirika v novi podobi Foto: Jaka Adamič

Fotografija Barbare Ogrič z razstave Intimno (detajl)

Gledališki banket v Skopju
Gregor Butala

LJUBLJANA – S predstavo po
motivih Tolstojevega romana
Ana Karenina v dramatizaciji in
režiji Dušana Jovanovića ter s
Polono Juh v naslovni vlogi se je
sinoči začelo večdnevno gosto-
vanje SNG Drama Ljubljana v
Skopju, natančneje na odru Ma-
kedonskega narodnega gledali-
šča (MNT), osrednje gledališke
ustanove v tej državi. Do sobote
bo ljubljanska Drama tam odi-
grala še tri uprizoritve, in sicer
Bartolovega Al a m u t a v režiji Se-
bastijana Horvata, »odrsko kon-
strukcijo« Bratje Karamazovi re -
žiserja Mileta Koruna po roma-
nu F. M. Dostojevskega in Edvar -
da Drugega Christopherja Mar-
lowa v režiji Diega de Brea.

Gre za največjo predstavitev
ljubljanske Drame v Makedoniji
sploh, ki je – če že morda ne po
številu predstav, pa vsaj po obse-
gu odprave in pomenu gostova-
nja – primerljiva z zdaj že »le-

gendarno« turnejo Drame v Be-
ogradu in Novem Sadu pred ne-
kaj leti. V makedonsko prestol-
nico, kjer so sicer v torek zvečer v
prostorih Makedonske akade-
mije znanosti in umetnosti od-
prli tudi veliko razstavo sloven-
ske grafike, se je namreč podalo
približno sto članov umetniške-
ga in tehničnega osebja Drame.

Ljubljanska Drama je v Make-
doniji nazadnje nastopila leta
1993, ko je na skopskem festiva-
lu MOT odigrala Jovanovićevo
An t i g o n o v režiji Mete Hočevar.

Tokratno gostovanje je tako že
pred svojim začetkom poželo
precej pozornosti: makedonski
časopisi so ga denimo obširno
napovedovali več dni z naslovi,
kot so bili »Slovenska gledališka
pojedina«, »Štiri kapitalne upri-
zoritve iz Slovenije« in podobno.
Zanimanje je razumljivo: stiki
med slovenskim in makedon-
skim gledališkim prostorom so
bili v zadnjem desetletju sicer
redni, vendar pa ne ravno števil-
ni. Obiski naših gledaliških hiš
na makedonskih deskah so bili
pravzaprav silno redki in tudi pri

nas poznamo makedonsko gle-
dališče predvsem prek posame-
znih ustvarjalcev, kot so drama-
tik Dejan Dukovski (uprizorjen
je bil v Drami SNG Maribor) ali
pa režiserja Slobodan Unkovski,
ki dokaj pogosto dela na sloven-
skih odrih, in Aleksandar Popov-
ski, trenutno sicer tudi umetniš-
ki vodja MNT, v katerem zdaj
gostuje Drama. Popovski, ki je
pred nekaj meseci v ljubljanski
Mali drami zrežiral igro Ane La-
sić Za zdaj nikjer, je tako pred
gostovanjem izjavil, da bo to
»izredno pomemben dogodek,
ki bo ponudil dialog med okolje-
ma s podobno gledališko obču-
tljivostjo«, ob tem pa je tudi pou-
daril, da gre za smetano pred-
stav, ki so trenutno na repertoar-
ju Drame. Po njegovem naj bi
gostovanje tudi pokazalo smer, v
katero bi se moralo umetniško
razvijati MNT, saj Dramo nadvse
ceni: kot pravi, je to »brez dvoma
najboljša« gledališka hiša, v ka-
teri je delal doslej.

SNG Drama Ljubljana bo na odru Makedonskega
narodnega gledališča nocoj nastopila s predstavo
Alamut v režiji Sebastijana Horvata. Foto: Peter Uhan

Knifičeva filmska
Noč na Švedskem
STOCKHOLM – Sl ove n s k i
konceptualni umetnik Mi h a
Knific v Stockholmu snema
svoj celovečerni prvenec Let
Me Sleep/Lat mig sova (v slo-
venskem prevodu No č ), ki ga
koproducirata Studio Arka-
dena in TV Slovenija.

V Kranju rojeni Miha Knific
(1976) je na ljubljanski Aka-
demiji za likovno umetnost
študiral kiparstvo, potem pa
se ukvarjal tudi s fotografijo,
videom, filmom, animacijo,
ilustracijo, scenografijo, pre-
davanji in umetnostno teori-
jo. Zadnji dve leti je sodeloval
na skupinskih razstavah v
tujini, lani pa je imel samos-
tojno razstavo v galeriji Mo-
dern Art v Oxfordu. Film Let
Me Sleep, ki ga je Miha Knific
po svojem scenariju začel

snemati ta mesec, je drama o
treh ali štirih spominjanjih
na eno noč, »zgodba o emo-
cionalnem šoku, samoti,
praznini, ko nihče od juna-
kov pravzaprav ni resnično
on«. Ves film se dogaja v
podzemlju oziroma v labirin-
tu podzemnih hodnikov in
p o s t a j.

Ekipo filma sestavljajo še
direktor fotografije Simon
Tanšek, mojster luči Klemen
Stare, švedska sodelavca, sce-
nograf Gustaf Elström in ton-
ski mojster Jesper von Don-
gen, ter brazilski producent
Carl Carrenho. V filmu (ki bo
predvidoma dolg 90 minut)
igrajo Naid Ragimova, Henrik
Walgeborg in Christina Luo-
ma. (zv)


