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Festival mladih
ustvarjalcev
Ta in še ves prihodnji teden Cankar-
jev dom gosti 25. festival sodobne
umetnosti mladih Transgeneracije,
ki je namenjen prikazu umetniške
ustvarjalnosti srednješolcev iz vse
Slovenije. Poleg razstave likovnih,
fotografskih in video del, ki so bila
izbrana na natečaju, se bo na festi-
valu zvrstilo deset gledaliških in dve
plesni predstavi, sklenili pa ga bodo
prihodnji petek s podelitvijo nagrad
najboljšim mladim ustvarjalcem in
njihovim mentorjem po izboru žiri-
je, ki jo sestavljajo Matej Bogataj in
Dušan Rogelj za gledališče, Jedrt Jež
za ples, Gašper Jemec za likovno
umetnost, za fotografijo in video pa
Tina Kolenik. Podelitvi bo sledila
predstava Prepovedano za mlajše
od 16 let v režiji Klemna Markoviča.
V Cankarjevem domu so se pred de-
setimi leti odločili, da srednješolski
gledališki festival Podobe trenutkov
nadgradijo v festival raznovrstnih
oblik ustvarjalnosti srednješolcev iz
vse Slovenije. Pri prijavljenih projek-
tih je vedno več predstav po idejah
srednješolcev, saj žirija bolj kot uga-
janje starejšim spodbuja in nagraju-
je občutljivost, kritičnost in specifi-
čen pogled samih dijakov.
Valentina Serdinšek

Kanape, strip v verzih (6)
besedilo: Andrej Rozman Roza

Od kod ideja o slovensko-rom-
skem muzikalu Stekleno jabolko?

Tudi sam se imam za romsko-slo-
vensko sintezo. Igralci v muzikalu
so Slovenci, ideja je moja, torej
romska, poje se v slovenščini in
romščini. Celo zgodbo povezuje
glasba, nastopajo pa slovenski igral-
ci, ker romskih akademskih igral-
cev ni.

Še ni?
Trudim se ozaveščati čim več

romske mladine. Na glasbenih de-
lavnicah in ob vsaki priložnosti jim
razlagam, da boljši jutri prinašata
šola in izobrazba. Upam, da bomo
nekega dne imeli tudi pravnike,
zdravnike … A včasih se dogaja, da
Romi z izobrazbo prikrivajo svojo
identiteto.

Zaradi premočne asimilacije ali
strahu?

Pot Roma je mogoče težja kot Je-
zusove muke. Vsak otrok se v pro-
cesu šolanja srečuje z nekaterimi
težavami le zato, ker je Rom. Stere-
otipi o Romih so tako ukoreninjeni
v slovenskem kulturnem prostoru,
da tudi sam s svojimi projekti, ki ob-
segajo jazz, delo z big bandom, sim-
foničnim orkestrom, muzikale, ne
dobim primernega priznanja. Pri-
znanja pa so v ustvarjalnem proce-
su umetnika zelo pomebna.

Muzikal Stekleno jabolko je napi-
san v slovenščini.

Večinoma v slovenščini, vmes so
kakšne romske besede. Predstava je
namenjena predvsem slovenske-

mu občinstvu, seveda pa so vljudno
vabljeni tudi Romi.

Kakšna je zgodba muzikala?
Ko sem se na samem začetku po-

govarjal o tem projektu, so vsi deja-
li, da je to le različica Romea in Juli-
je. Gre za ljubezen med Romom in
Slovenko; integriran Rom iz Make-
donije pride na fakulteto in tam
spozna svoje dekle. Vse pa je pove-
zano z rdečim jabolkom kot simbo-
lom ljubezni … Mama je namreč da-
la mlademu Romu jabolko v nahrb-
tnik in ta ga je pol dal dekletu, ker
mu je pomagala, ko so mu pred fa-
kulteto ukradli kolo. In tako se zač-

ne ljubezen … za ta del zgodbe sem
naredil posebno avtorsko skladbo.

Kako so se slovenski igralci od-
zvali na izzive romske glasbe?

Režiserka Violeta Tomič mi je de-
jala, da je bil odziv dober. Verjetno
pa so v muzikalu pričakovali več
tradicionalne romske glasbe, ki pa
je sam nisem želel preveč vpletati.
Namen Steklenega jabolka je pred-
stavitev sodobne glasbe. Z balada-
mi sem poudaril tragičnost zgodbe,
kajti razlike med Kamlinom in Moj-
co so občutno večje kot med Rome-
om in Julijo.
Zdenko Matoz

Prvi slovensko-romski muzikal

Jabolko ljubezni za Mojco
Po zamisli skladatelja Imerja Traje Brizanija je nastal prvi slovensko-romski
muzikal Stekleno jabolko, premiera pa bo drevi v Cankarjevem domu

Ob svetovnem dnevu Romov je romski glasbenik Imer Traja Brizani v režiji Violete Tomič pripravil slovensko-rom-
ski muzikal, namenjen boljšemu kulturnemu sporazumevanju med Slovenci in Romi. Poleg slovenskih igralcev in
igralk (Violeta Tomič, Jernej Kuntner, Nina Ivanič, Sebastjan Starič, Ana Hribar, Mojca Rakipov Nursel, Jan Bučar) bo
nastopilo veliko glasbenikov, pevcev in pevk z različnih koncev sveta, od izjemne hrvaške vokalistke Zdenke Kova-
čiček, srbske operne dive Nataše Tasić, šrilanške violinistke Lasanthi Manaranjanie Kalinge Done do avstralske pev-
ke Jackie Marshall in Brizanijeve zasedbe Amala.

Imer Traja Brizani – Avtor prvega slovensko-romskega muzikala.
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Ocena Film

Zadene in omami
Peter Kolšek

Lajf
režiser Vito Taufer
produkcijska hiša VKP

Č
eprav je očitno na prvi pogled, da ima film
Lajf nekakšno gledališko ozadje, pa je
nerazvidno to, da ima za sabo tudi zanimiv
sociološki eksperiment, v naših krajih sploh

prvi take vrste. Gre za ustvarjalno delavnico, ki jo je
spodbudila umetniška voditeljica Slovenskega
ljudskega gledališča iz Celja Tina Kosi in na kateri so
srednješolci s celjskega območja (bilo jih je trinajst,
med njim samo dva fanta) znesli skupaj svoje prve, a
tudi že travmatične znotrajdružinske in medsebojne
izkušnje. Kosijeva je iz tega gradiva (in sodelovanja)
ustvarila dramski tekst, ki je bil v celjskem gledališču
uspešno uprizorjen maja 2006. Kako in komu
najprej je misel od tod preskočila na film, ne vemo,
dejstvo pa je, da je bila to posrečena domislica, ki se
je očitno ujela tudi z ambicijo producenta. Da je
filmski sklad omogočil povečavo z videa na filmski
format, je skoraj logično; zato je namreč na svetu.

Pomembno je, da se je prenosa iz enega medija v
drugega lotil Vito Taufer, eminentni gledališki
človek, ki je na svojem področju že toliko postoril, da
si lahko mirno privošči tudi kakšno transgresijo.
Tisti, ki nismo videli celjske predstave, ne vemo, kaj je
iz prvotnega gradiva opustil in kaj obdržal
(scenaristka je seveda Tina Kosi), morda celo
potenciral, a to ni več pomembno: Lajf je izdelek, ki
zdaj mirno živi zase. In živi razmeroma dobro, ne
glede na to, da najbrž nihče ne pričakuje, da bo
postavil kakšno novo blagajniško kapelico. Lajf ni

filmček (meri komaj 72 minut) za silne množice, ki se
konec tedna v kolosejih nimajo kam dati, je pa lepa
priložnost za nasladno opazovanje tipičnih relacij
med najstniki in starši. Namenjen je enim in drugim,
če pa bi že morali iskati fokus interesov, potem bi
podpisani dejal, da bi bilo najbolj prav, če bi ga videli
maturantje. Tara, dekle, ki ima v zgodbi dominanten
položaj, na koncu filma, pri štiridesetih letih,
pristane prav tam, kjer ni hotela. Pri zunanji
solidnosti in notranji zapuščenosti. Z drugimi
besedami: pri devetnajstih bi se še dalo kaj postoriti.

Preprosto dramaturško enačbo 4 x 2 (hči-oče,
sin-mati, fant-punca in prijateljica-prijateljica), ki se
na koncu skombinira v višje »poročilo« o aktualnih
najstnikih in starših, je Taufer spravil v živahen
pogon, ki si je lahko pomagal s skromnimi, a ravno
prav uporabnimi eksterieri, kakršnih si teater seveda
ne more privoščiti. Celje kot mesto sicer ne pride do
besede, celjski govor pa. Že osnovno gradivo je
najbrž premoglo kar nekaj humorja in sploh duha,
filmski izdelek pa je narejen tako, da so
najstniško-starševski prepiri zabavni predmet
opazovanja; ne zato, ker so tako smešni, ampak zato,
ker so tako tipični in realistični – se pravi, da deluje
potujitvena logika ogledala.

Seveda se filmu pozna, da ga je bolj zanimala
možnost improvizacije, kot ga je preganjala velika
ambicija (odločitev, da igrajo najstnike odrasli
igralci s sicer mladimi telesi, je gotovo ziheraška),
seveda je marsikaj narejeno s hitro in levo roko –
ampak vse to ne spremeni dejstva, da je Lajf film, ki
gledalca po eni strani zadene z robustnim verizmom,
po drugi strani pa ga omami z odbitim realizmom.

Eden od treh mladih protagonistov se pelje v lajf – Ob Aljoši Koltaku (na sliki) sta dekliški par zaigrali Tjaša Žele-
znikar in Minca Lorenci, oče je bil Renato Jenček, mama pa Jagoda.

Fo
to
do

ku
m
en

ta
ci
ja

pr
od

uc
en

ta

Silva Čušin kot Angela Vode ob odhodu iz zapora Rajhenburg oz. Brestanica leta 1953
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Leta 2004 je Nova revija izdala
knjigo Skriti spomin. Knjigo, v kateri
Angela Vode popisuje svoje življe-
nje, predvsem pa svet pred drugo
svetovno vojno, samo vojno, komu-
nistično revolucijo in čas po njej,
obenem pa izpiše prvo pričevanje o
ženskih socialističnih zaporih pri
nas, ki razgalja vso njihovo bedo in
razčlovečenje. A zakaj je ta spomin
»skrit«?

Vodetova ga je začela zapisovati
leta 1960 (šele leta 1956 so ji milo-
stno dovolili, da prejme v dar pisalni
stroj, njenega so ji ob aretaciji zaple-
nili) in končala leta 1970, morda
1971, morda s kakšnim pripisom tudi
pozneje. In ga skrbno spravila. Skri-
la. Tudi v nekem ljubljanskem žu-
pnišču. Ni bil namenjen za objavo v
času njenega življenja, ki ga je pro-
stovoljno, tako, da je prenehala jesti,
sklenila leta 1985 pri triindevetdese-
tih letih.

Tudi, če bi te spomine želela obja-
viti, jih seveda ne bi mogla, celo ne bi
smela, saj so jo k temu zaprisegli ob
izpustitvi iz zapora: bila je namreč
manj kot persona non grata, bila je
neobstoječa oseba, neoseba, brez
pravice do spomina. Iz arhiva je, kot
poroča varuhinja njenega »skritega
spomina«, publicistka in novinarka
Alenka Puhar, izginila celo večina
njenih osebnih dokumentov.

Zaboj zamolčane zgodovine
Puharjeva je na ime Angele Vode

prvič naletela konec sedemdesetih
let, na obisku pri Miri Mihelič, kjer je
na skrinji ležal sveženj disidentskih
knjig, namenjenih prodaji. Bile so
last Angele Vode. Drugič je nanjo na-
letela, ko se je ukvarjala z Nagodeto-
vim procesom, na katerem je bila
med drugimi (na dvajset let prisilne-
ga dela in petletni odvzem drža-
vljanskih pravic) obsojena tudi An-
gela Vode. In tretjič, ko se je pri njej
oglasil nečak Angele Vode Janez
Spindler, sin njene sestre Ivanke, ki
je po vojni emigriral v ZDA.

Konec leta 2000, že po Spindlerje-
vi smrti, ki je imel Puharjevi namen
sam izročiti zapuščino, je od njegove
žene v vpogled in preslikavo dobila
škatlo s papirji, za katere se ni dobro
vedelo, kaj se skriva med njimi. Večji
del vsebine tega zaboja danes skupaj
z 212 opombami – kratkimi življenje-
pisi sopotnikov in predvsem sopo-
tnic Angele Vode, med njimi spet ve-
liko, ki jih je zgodovina zamolčala –
ter spremno besedo Puharjeve sesta-
vlja njen knjižni Skriti spomin, ki je
zdaj postal tudi podlaga televizijske-
ga filma. Ta je združil scenaristke
Alenko Puhar, Ano Lasić in Majo
Weiss. Zadnja je film tudi režirala.

Osredotoča se na obdobje med le-
toma 1929 in 1953, torej čas, ki je bil
za Vodetovo in njeno prihodnjo uso-
do odločilen. Njeno aktivno in akti-

vistično predvojno delovanje jo je
postavilo v prve vrste na marsikate-
rem področju: kot učiteljico prizade-
tih otrok, organizatorko gibanja za
pravice žensk in delavcev, strastno
solidarno pomagalko zatiranim in
zaprtim ter kot eno prvih komu-
nistk.

Bila je svojeglava, pogumna, polna
idealizma, trdnih prepričanj, a de-
mokratičnega duha. Ker je nasproto-
vala paktu med nacisti in komunisti,
jo je partija že leta 1938 izločila iz
svojih vrst. In ji nikoli odpustila. S
stisnjenimi zobmi je sicer dovolila,
da je Vodetova zastopala Odbor Ju-
goslovanske ženske zveze v plenu-
mu Osvobodilne fronte. A se je Vo-
detova po pol leta iz nje sama uma-
knila in odločila za napol zasebno
dobrodelnost: nemalo njenih dobro-
delnih akcij je poskušala partija med
vojno onemogočiti ali pa si jih je po-
zneje lastila sama. Pomagala je šte-
vilnim zaprtim in intreniranim; tudi
nekaterim med tistimi, ki so po vojni
določili njeno nadaljno usodo.

Italijanska policija jo je leta 1943
za nekaj tednov zaprla, zaradi komu-
nistične propagande pa je bila med
februarjem in septembrom 1944 in-
ternirana v nemškem koncentracij-
skem taborišču Ravensbrück. Po pri-
hodu v Ljubljano je o njem začela pi-
sati spomine, a jih za časa njenega ži-
vljenja ni hotel objaviti nihče, izšli so
šele v Zbranih delih, so jo pa o razme-
rah v nemških taboriščih zasliševali
udbovci.

Avgusta 1947 je bila obsojena na
Nagodetovem procesu (med vsemi
obsojenimi je danes živ le še dr. Lju-
bo Sirc). Kazen je najprej prestaja v
Begunjah, skoraj dve leti v samici so-
dnih zaporov v Ljubljani in po sestri-
nih številnih prošnjah nazadnje v
ženskem zaporu Rajhenbrug, po letu
1952 imenovanem Brestanica. Bolna
in oslabela je bila izpuščena leta
1953, pri enainšestdesetih letih, iz-
ključena iz javnega življenja in poti-
snjena v popolno izolacijo vse do
svoje prostovoljne smrti dvaintride-
set let pozneje. Šest let zatem je bila

razveljavljena sodba vsem obsojen-
cem v Nagodetovem procesu.

Najambicioznejši filmski
projekt slovenske televizije?

Celovečerni igrani film, ki so ga
začeli snemati konec avgusta lani,
velja za enega najambicioznejših, če
ne tudi najambicioznejši filmski
projekt slovenske televizije. Posnet
je bil v šestintridesetih snemalnih
dnevih na petinpedesetih lokacijah,
večinoma avtentičnih, kot so deni-
mo zaporniški ter sodniški prostori v
Begunjah, v Ljubljani na Beethovno-
vi ulici, Podpeči in Rajhenburgu. V
filmu igra več kot petdeset igralcev,
mnoge med njimi bomo na film-
skem platnu videli prvič. V množič-
nih prizorih je sodelovalo več kot
500 statistov. Zaradi zahtevnosti
produkcije, ki jo poganja dejstvo, da
se film odvija pred več kot pol stole-
tja, je treba omeniti vsaj še direktorja
filma Janez Pirca. Za njim direktorja
fotografije Bojana Kastelica, sceno-
grafa Duška Milavca, kostumografko
Moniko Lorber ter kreatorko maske
in frizur Alenko Nahtigal. Kot zani-
mivost morda še podatek, da je avtor
glasbe Chris Eckman, Američan, ki je
pred časom uglasbil v angleščino
prepesnjeno poezijo Daneta Zajca.

Če vsak dogodek v filmu podpira-
jo pričevanja in dokumenti, pa veči-
na oseb v filmu, zlasti zasliševalci in
glavni snovalci Nagodetovega pro-
cesa, ne nosijo resničnih imen;
ustvarjalci filma bi za to potrebovali
njihovo soglasje oziroma soglasje
njihovih še živih svojcev. Tisti z ne-
kaj zgodovinskega spomina oziroma
védenja bodo vsaj nekatere med nji-
mi, predvsem takrat vodilne sloven-
ske komuniste, prepoznali brez te-
žav. – Po drugi strani je podoba An-
gele Vode komajda znana. Na redkih
ohranjenih fotografijah vidimo sta-
rejšo gospo krajših las, dostojanstve-
nega pogleda in mehkega obraza.
Njena filmska podoba je bila zaupa-
na prvakinji ljubljanske Drame Silvi
Čušin.
Ženja Leiler

Življenje, končano desetletja pred smrtjo
Nocoj na TVS premiera televizijskega filma Angela Vode, skriti spomin, enega najambicioznejših filmskih
projektov slovenske televizije – Za njim stoji ženska avtorska ekipa: Alenka Puhar, Ana Lasić in Maja Weiss

Ta zgodba se mora morda začeti takole: Pred
drugo svetovno vojno je imela Angela Vode
(na fotografiji; 1892–1985) za seboj že impre-
sivno bibliografijo strokovnih člankov. Pisala
je o politiki, kulturi, sociali, večinoma izhajajoč
iz ženskega vprašanja, torej njene diskrimina-
cije na številnih ravneh takratnega družbenega
in političnega življenja. Žena v sedanjem sve-
tu, Žena i fašizam, Spol in usoda so njene pred
vojno izdane monografije. Na prelomu tisočle-
tja, petnajst let po avtoričini smrti, so pri založ-

bi Krtina v uredništvu Mirjam Hladnik Milharčič izšla njena zbrana dela.
Vmes ni bilo ničesar, če odštejemo prevod Včerajšnjega sveta Stefana Zwe-
iga (1958) in prevod knjige Dante ni videl ničesar Alberta Londresa (1960).
Potem spet ničesar, niti prevoda ne.

Natečaj za festival Exit
Do 18. maja poteka natečaj za nastop
na letošnjem festivalu Exit, vsi zainte-
resirani izvajalci se lahko prijavijo na
spletni strani www.exitmusic.tv. Z re-
gistracijo na tej spletni strani in izpol-
nitvijo vprašalnika dobi vsak glasbe-
nik svojo podstran, kjer si lahko uredi
svoj profil in nanj naloži največ tri pe-
smi. Izvajalci, ki so se na natečaj prija-
vili že lani, se lahko za nastop na 10-le-
tnici Exita potegujejo tudi letos. Do-
volj je, da se prijavijo na svoji že ob-
stoječi podstrani. Glasbeniki lahko
prijavijo tudi pesmi, ki so jih na nate-
čaj poslali že lani in jih že predstavljajo
na svojem profilu. Avdio posnetek je
lahko velik največ 9 Mb. Letošnja no-
vost je, da bodo zmagovalci natečaja
uvrščeni tudi na kompilacijo Exit Mu-
sic Live, ki bo (z dovoljenjem skupine)
dostopna na spletni strani. Z. M.

Big Foot Mama ob koncu turneje v Križankah

Rock skupina Big Foot Mama bo turnejo albuma Va-
žno, da zadane končala na domačem terenu 14. maja
ob 20. uri v ljubljanskih Križankah. Pripravili bodo
dveurni koncert prvinskega rock'n'rolla, ki ga pilijo in
ostrijo že 19 let.
Za popestritev bodo povabili v goste 45-članski pe-
vski zbor Perpetuum Jazzile, ki bo s skupino odpel
del njihovega repertoarja. Nove aranžmaje pripra-
vlja umetniški vodja zbora Tomaž Kozlevčar. In ker
koncert te skupine ne bi bil nič posebnega, če ne bi
na njem zadonela tudi harmonika Lojzeta Slaka, so
ga povabili, da bo ponudil nekaj sladkega. Big Foot
Mama se je odločila, da bo koncert posnela po sce-
nariju in v režiji Benjamin Produkcije. Posnetke bodo
uporabili za dokumentaren film o skupini, ki bo pri-
hodnje leto praznovala 20 let delovanja.
Z. M. Big Foot Mama
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risba: Kociper


