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Milošev šov
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Instalacija ljubezni
režija Maja Weiss
producent Bela film
ljubljanski kino Vič
98 minut

film

Z oran Hočevar, pisatelj, ki
zna gledati Slovencem pod
kariraste srajce, in Maja

Weiss, režiserka, ki je že
pokazala svojo drznost, sta
skupaj napisala že scenarij za
njen prvi celovečerec. Film
Varuh meje ni imel največje
sreče, imel pa je atraktivno temo,
ki so jo opazili tudi na tujem.
Zdaj sta znova združila moči za
Instalacijo ljubezni, film, ki za
razliko od prvega ne stavi na
iracionalnost, ampak na
popolno racionalnost. Dosežek
je precej nad prvim filmom.

Instalacija ljubezni je
komedija, ki se ji smejemo šele na
koncu. Čemu se razglaša za
»romantično dramo«, ni povsem
jasno, razen če vzamemo takšno
žanrsko opredelitev za del
manipulativne strategije, za
katero v filmu ves čas gre. A tudi
to, da je komedija, je popolnoma
jasno šele nekje proti sredini.
Film je namreč obložen z
razmeroma zapleteno narativno
strukturo, odlikuje ga umetelna
kompozicija, ki jo gradijo kratke,
naglo menjajoče se sekvence.
Montaža (delo Petra Braatza) je
tukaj prva formativna zapoved.
Osnovni princip, zapisan že v
naslovu, pa je instalacija, torej
nekaj, kar je postavljeno v
prostor, da bi ga zaseglo s svojo
vsiljivo logiko intervencije in
spremenilo njegova naravna
razmerja. Prostor je tu pač

ljubezen – kot tista mehka stvar,
ki pri slehernem gnetenju
(manipuliranju) omogoči že
nekakšen splošno zanimiv
učinek.

Izhodišče je torej
konceptualno. Ampak brez
skrbi, film ne nadleguje s
konceptualizmom. Ne gre mu za
premišljevanje o umetnosti
(čeprav se, ironično, prav s tem
začne), ampak je takšno
premišljevanje del komedijskega
gradiva. Ko »svetovno znani«
likovnik Miloš (z držo
pomilovanja vrednega
svečenika moderne umetnosti ga
je odigral Igor Samobor) zastavi
svoj projekt »instalacije
ljubezni«, s katerim poskuša –
videoumetnosti na ljubo –
zmanipulirati ljubezenska
pričakovanja kolegice, s katero
sta bila v študentskih letih par
(Bernarda Oman je v vlogi iz
naftalina potegnjene ljubimke
Mojce čisto spodobna filmska
igralka, nanjo bi se bilo treba še
kdaj spomniti), se izkaže, da je
veliki manipulator (in v
umetniškem smislu blefer)
pravzaprav najbolj
zmanipuliran. Do konca je mislil,
da vodi igro, ampak igra je
vodila njega! Kdo v resnici vleče
niti realnosti, ni čisto jasno –
razen seveda, da jih vlečeta
Zoran Hočevar in Maja Weiss.

Zdaj je menda že jasno:
Instalacija ljubezni je parafraza
resničnostnih šovov, ki so jih
zmeraj bolj polne tudi naše
televizije. Če je Trumanov šov,
film Petra Weira iz leta 1998,
pokazal, kako nasilju medijske
manipulacije ni mogoče
pobegniti niti za ceno lastnega
življenja, je Instalacija ljubezni v

tej osnovni težnji po razkrivanju
manipulativnih mehanizmov
veliko manj radikalna.
Pravzaprav zanjo to sploh ni
(več) vprašanje, medijsko
interpolacijo v življenje ima za
izvršeno dejstvo,
najpomembnejše za ta film je, da
učinke prestopanja realnosti (iz
resničnosti v film in nazaj)
uporabi za »spoznanje«, da
resnične resničnosti pravzaprav
sploh ni, saj junakom na koncu,
ko se pospešeno odluščijo
različne plasti resničnosti, ni več
povsem jasno, v kateri realnosti
so. Razblinilo se je sleherno
trdno oprijemališče, kar je
ostalo, pa je nekakšen (no, ne
prehud) komični učinek, ki izvira
iz razlike med pričakovano in
pravo realnostjo. Milošev šov je
postal vsesplošni šov, v katerem
se najmanj znajde režiserka
primarnega šova (odlična vloga
Dese Muck).

Racionalni mehanizem te
»inštalacije« teče hitro,
stopnjevano in natančno. V tej
svoji brezhibnosti je film morda
nekoliko pust, pretirano
formalističen, kljub silnemu
naletu dogodkov, likov in
njihovih navzkrižnih razmerij.
Ne glede na takšno dogajalno
gnečo, je mogoče razbrati jasne
aluzije na specifično slovensko
sodobnost: bolj bedo kot blišč
nekakšnega slovenskega
jet-seta, njegovo patološko
nagnjenost h kiču,
hohštaplersko produkcijo in
recepcijo sodobne umetnosti. To
je film, ki ne igra na tranzicijsko,
domačijsko ali žanrsko karto,
igra na pohlep srednjega sloja po
prestižu in tam bo igro, če jo bo,
tudi dobil.

Instalacija ljubezni – Branko Jordan in Bernarda Oman sta poljub inštalirala med lipicance.

Theodor W. Adorno
(1903–1969) velja za »najtežjega«,
celo »najbolj napornega« med
predstavniki frankfurtske šole
oziroma t. i. kritične teorije druž-
be, še posebno v delih, ki so sledi-
la že tako ne prav lahkemu branju
Dialektike razsvetljenstva, ki sta
ga napisala Maxom Horkheimer-
jem in izdala leta 1944 oziroma
1947. To delo smo v slovenskem
prevodu dobili pozno, leta 2002
(Studia humanitatis), tokratni
prevod njegovega dela Minima
moralia – Refleksije iz poškodova-
nega življenja pa je do sedaj Ador-
novo četrto samostojno mono-
grafsko delo v slovenščini. Kot pi-
še prevajalka in avtorica spremne
besede Seta Knop, je knjiga nasta-
jala med letoma 1944 in 1947, to-
rej med Adornovo emigracijo v
ZDA, njeno ozadje je izkušnja fa-
šizma v Evropi, gre pa tudi za eno
prvih knjig, ki »dokumentira šok
evropskega intelektualca pred t. i.
'amerikanizacijo' življenja«. Ena
njenih glavnih tem je namreč
družba množične kulture oziro-
ma – pojem sta v Dialektiki raz-
svetljenstva uporabila prav Ador-
no in Horheimer – kulturne inud-
strije. Rdeča nit knjige je, kako »v
današnji družbi sploh še biti člo-
vek«. Adorno eksplicitno uporabi
sintagmo »inteligenca je moralna
kategorija« – v tem smislu, kot pi-
še Seta Knop, je tudi Minima Mo-
ralia moralna knjiga par excellen-
ce, saj gre za samorefleksijo inte-

lektualca v emigraciji o »nasilju,
ki se vrača od človeka kot bume-
rang nazaj k njemu samemu, go-
voreč mu na lastni koži o zlu, ki ga
je prizadejal Drugemu.«

Eric J. Hobsbawm (1917) je go-
tovo eden najvplivnejših zgodo-
vinarjev 20. stoletja. Biografske
opombe pri tem britanskem »ver-
niku v oktobrsko revolucijo« tudi
nikoli ne izpustijo, da je velik po-
znavalec jazza; navsezadnje je to
razvidno že iz njegove bibliogra-
fije. Hkrati je to zgodovinar, ki pi-
še tako, da je dostopen širšemu
bralskemu krogu. Njegova tetra-
logija, ki obdeluje obdobje od
francoske revolucije do izteka 20.
stoletja, je postala obvezna litera-
tura za vse, ki bi radi razumeli
moderno dobo. Tudi pri nas nika-
kor ni neznan avtor, nazadnje, le-
ta 2004, je pri založbi Sophia izšla
njegova avtobiografija Zanimivi
časi – Moje doživetje XX. stoletja.
Tokrat gre za prevod njegove
knjige Nacije in nacionalizem po
letu 1780: program, mit in resnič-
nost (prevod Katarina Rotar, spre-
mna študija Ana Kralj), ki jo je av-
tor prvič izdal leta 1990, v njej pa
zbral predavanja, ki jih je imel
maja 1985 na Queen's University
v Belfastu. Po uvodni pojasnitvi
pojmov, kot so nacionalizem, na-
cija, nacionalno vprašanje, spre-
mlja naslovno temo vse do nacio-
nalizmov poznega 20. stoletja;
svojo razpravo sklene s prepriča-
njem, da bo treba svetovno zgo-

dovino poznega 20. in zgodnjega
21. stoletja zapisati kot zgodovino
sveta, ki »ga ni več mogoče zapre-
ti v meje 'nacij' in 'nacionalnih dr-
žav', kakor so bile opredeljene
včasih – ne politično, ne ekonom-
sko, ne kulturno in ne jezikov-
no«. Zgodovina bo po njegovem
mnenju supernacionalna in in-
franacionalna, odsevala pa bo za-
ton stare nacionalne države kot
operativne entitete.

Rastko Močnik postavi v svoji
zadnji knjigi za objekt svojega pi-
sanja – gledanje. Opredeli ga kot
prakso, ki je večinoma samodej-
na, saj se le redkih praks gledanja
zares naučimo oziroma priučimo.
Prakse gledanja spoznava Moč-
nik kot pomembno sestavino
spoznavnih dejavnosti, »zdaj
glavnega vira presežne vredno-
sti«. Boji proti kapitalizmu, pravi
Močnik, so nekdaj potekali v zna-
menju srpa in kladiva, danes si
lahko na rdečo zastavo postavi-
mo očala. V proizvodnji vredno-
sti je tako gledanje pod nadzo-
rom, to pa pomeni, da moramo
spregledati, pogledati drugače.
Zato je gledanje, tako Močnik,
lahko praksa emancipacije – od
tod morda tudi naslov knjige –
Veselje v gledanju.

Alessandro Baricco (1958) je
eden najuspešnejših sodobnih
italijanskih pisateljev, ki ga slo-
venski bralci poznam po prevo-
dih treh njegovih del, romana
Svila, dramskega monologa De-
vetsto (oboje založba Vale No-
vak), s katerim je dosegel tudi
Hollywood, in knjige kratke pro-
ze Ocean morje (Učila). Kariero je
začel kot glasbeni kritik italijan-

skega časopisa La Repubblica, po-
zneje pa je postal kulturni dopi-
snik La Stampe. Kot zanimivost
dodajmo, da je bil Baricco z Wi-
mom Wendersom avtor nenava-
dnega oglaševalskega spota ob
125-letnici podjetja Barilla. V
zbirki miniatur Extra je sedaj pre-
vedeno njegovo delo Next, knjiži-
ca o globalizaciji in o svetu priho-
dnosti (prevedla Vera Troha), v
kateri je zbral, predelal in dopol-
nil štiri polemične članke za Re-
pubblico, ki so nastali po demon-
stracijah v Genovi ob srečanju
skupine G-8. V njih poskuša, kot
pravi sam, razumeti, kaj je globa-
lizacija.

Chinua Achebe, letošnji dobi-
tnik mednarodne literarne na-
grade booker, je oče sodobne
afriške literature. Njegov opus,
ki ga posveča predvsem vplivom
kolonizacije na sodobno afriško
družbo, obsega več kot dvajset
del, od romanov, kratkih zgodb,
esejev do poezije, v slovenskem
jeziku pa imamo prevedene tri
njegove romane: Okonkvo, Božjo
puščico in Mravljišče v Savani.
Okonkvo, ki ga je Achebe izdal le-
ta 1958, je sploh najuspešnejše in
najvplivnejše nigerijsko in afri-
ško literarno delo 20. stoletja,
prodano v več kot osem milijo-
nov izvodih. Pod naslovom Raz-
pad, z dopolnjenim ponatisom iz
leta 1964 (Obzorja, Maribor, pre-
vod Branko Avsenak), sedaj po-
novno prihaja na naše knjigarni-
ške police. Zaokroža ga obširna
spremna beseda Nikolaija Jeffsa, s
katero je ta nigerijski pisatelj pr-
vič celoviteje predstavljen slo-
venskemu bralcu.
Ženja Leiler

Novosti založbe /*cf.

Inteligenca kot moralna kategorija
Adorno o intelektualni refleksiji, Hobsbawm o nacijah in nacionalizmih, Močnik o gledanju
in Barricco o globalizmu – Ponovno v slovenščini roman Razpad Chinuaja Achebeja

Pri butični humanistično-družboslovni založbi /*cf. so v drugem delu
svoje letošnje letine Rdečo zbirko povečali za prevoda Theodorja W.
Adorna in Erica J. Hobsbawma, Oranžno za izvirno delo Rastka Močnika,
zbirko Kaif za ponatis Chinuaja Achebeja in zbirko Extra za prevod Ales-
sandra Baricca.

Gospod Pregl, če bi se vrnili v
čase pisanja Genijev ali Zelenega
zmaja, bi se vrnili kar nekaj dese-
tletij nazaj ...

Ojej, Genijev je bilo pet, šest iz-
daj. Pipi se je prvič pojavil v Od-
pravi zelenega zmaja in tega je že
več kot trideset let.

Kakšni so spomini na čase obli-
kovanja »old punce« in izgubljene
Janje pa šolskih tegob najstnikov,
ki so se takrat precej razlikovali od
drugih vrstnikov v slovenskih
knjigah.

Najlepši mogoči spomini so to.
Navsezadnje so bili to moji začetki

z mladinsko literaturo. K pisanju
me je spodbudil urednik Pionir-
skega lista. Zelo me je bilo strah,
takrat sem pisal ekonomske ko-
mentarje, krajša besedila in nisem
vedel, ali bom daljšo zaokroženo
pripoved sploh znal napisati. No,
potem pa se nisem mogel več usta-
viti.

V utemeljitvi Schwentnerjeve
nagrade žirija izpostavlja vašo za-
ložniško pot od vajenca do gene-
ralnega direktorja.

Službo sem začel kot glavni ure-
dnik Mladine, potem sem šel v Za-
ložbo Mladinska knjiga in se začel

učiti založništva. Sprva sem delal
v mednarodnem oddelku, potem
v založbi, končal pa kot glavni di-
rektor MK. Mogoče bi se kariero
dalo razdeliti na dve obdobji; na
obdobje socialističnega-ekonom-
skega sistema, kjer je imela knjiga
posebno mesto v kulturni sferi in
v politiki države nasploh. Skrb za
knjigo je bila velika. Z osamosvoji-
tvijo je bila na vrsti tržna ekono-
mija, kjer je profit kot glavni motiv
začel izrivati družbeno odgovor-
nost. Če pomislim nazaj, smo v
prejšnjem sistemu delali velike in
lepe knjige. Na mednarodnem od-

delku smo imeli široke ambicije,
dobro razvito mednarodno sode-
lovanje in svojo pamet smo pogo-
sto prodajali v tujino. Bil sem zra-
ven, ko smo 40 naslovov sloven-
skih slikanic, vsakega po deset ti-
soč izvodov, prodali v Nemčijo.
Takega dogodka v slovenski zgo-
dovini še ni bilo in ga tudi še dolgo
ne bo. V Jugoslaviji je bila znana
serija Muzeji sveta, ki jo je izdajala
italijanska založba, na našo pobu-
do so vanjo vključili muzeje v
vzhodnih državah. Knjiga o muze-
ju v Budimpešti je najprej izšla v
Nemčiji, napisal jo je Luc Menaše.

Bili ste tudi urednik in iniciator
več kot 50 izvirnih likovnih mono-
grafij.

Ne gre za velik poslovni rezul-
tat, ampak izjemen kulturni dose-
žek. Poleg tega sem pripravil prvo
razstavo Frankfurt po Frankfurtu,
in to v časih, ko ni bilo ničesar. V
založbi MK smo odpirali neki po-
polnoma nov prostor. Bil sem
predsednik umetniškega sveta pr-
ve prodajne galerije v Sloveniji, ki
jo je začela MK, imeli smo razvite
poslovne stike po vsej Jugoslaviji.
Ko sem odšel na svoje, sem knjigo
Vrtna umetnost Dušana Ogrina
prodal prestižni založbi Tha-
mes&Hudson.

Pisatelj je torej lahko dober me-
nedžer?

Seveda, zakaj pa ne. Ker sem
študiral ekonomijo, sem imel ves
čas odprte vse registre. Kot zalo-
žnik razumem pisatelje in vidim,
da so številni antagonizmi odveč
in izhajajo iz nepoznavanja stvari.
Vedno sem se trudil, da bi navide-
zna protislovja omilil, da bi pisate-
ljem razložil problem založnikov
in nasprotno.

Zadnja leta ste predsednik Bral-
ne značke Slovenije. Zadovoljni v
družbi mladih?

To je najlepši položaj v življenju.
Kot sem nekoč rekel – več kot pet-
deset let sem se grebel za to. Sreču-
ješ čudovite ljudi, mentorje, ki se
ukvarjajo z mladimi, srečaš mlade
bralce in njihova energija te na-
polni za teden dni. Kot ekonomist
sem temu gibanju dodal to, da ne
prosimo denarja, ampak poskuša-
mo predstaviti 140.000 otrok kot
pomemben tržni del. Ne zdi se mi
nenavadno, da je Mobitel naš velik
pokrovitelj. Kdo pa uporablja mo-
bitele, če ne ravno otroci!

Tudi različne založniške funkci-
je vam niso bile tuje.

Bil sem predsednik društva za-
ložnikov, član upravnega odbora
združenja založnikov, predsednik
sveta za kulturo pri vladi RS – s pri-
pombo, da smo bili sicer nekakšen
posvetovalni organ, a vlada nas ni-
koli ni vprašala za nasvet glede
kulture. Zdi se mi, da mora človek
izpolniti tudi širše družbene obve-
znosti, da bi se položaj avtorjev,
bralcev in knjig izboljšal.

Pri vsem tem, kot ste omenili,
ste imeli čas tudi za pisanje.

Nisem več rosno mlad, tako da
sem nekaj časa že imel ... Moj de-

lovni postopek je predvsem pre-
mišljevanje. Veliko premišljujem,
in ko se potem lotim pisanja, je re-
lativno zelo hitro narejeno. Štiri-
najst dni, mesec, dva, nikoli več.
Pišem najlaže ponoči, ko je mir.
Zdaj ravno končujem kratke ba-
sni, lotevam se tudi satiričnega te-
ksta za odrasle. Žal naše življenje
ni tako, da bi bili nad njim ves čas
navdušeni, in basen je kratka, je-
drnata možnost za komentar.

In kakšen je bil vaš komentar ob
novici, da ste prejeli najvišjo slo-
vensko nagrado na založniškem
področju?

Ko so me poklicali, sem bil nekaj
časa brez besed. Zelo počaščen in
hkrati presenečen. No, pa saj sem
že relativno star, pripadnik gene-
racije, ki odhaja, ki je imela na za-
ložništvo neki drug pogled.

Bi ta pogled razodeli mlademu,
ambicioznemu začetniku, ki pri-
haja za vami?

Mukoma bi držal jezik in rekel
samo: Ne bom dajal nobenih na-
svetov. Kljub temu da je to najlep-
še delo na svetu, si mora vsakdo
pridobiti svoje izkušnje. Največjo
neumnost naredimo ravno takrat,
kadar podarjamo dobre nasvete.
Tanja Jaklič

Pogovor s Schwentnerjevim nagrajencem Slavkom Preglom

Najlepši mogoči spomini, tudi na strahove
Sinoči so v Cankarjevem domu slavnostno odprli 23. slovenski knjižni sejem – Nagrajenci vseh kategorij in komisij znani

Ljubljana – Od sinočnjega slavnostnega odprtja slovenskega knjižnega sejma so po tradiciji zadnjih let znani
vsi nagrajenci, med njimi osrednji lavreat. Slavko Pregl, dobitnik Schwentnerjevega priznanja za življenjsko de-
lo, je človek, ki je v štiridesetih letih kariere pustil globok pečat na založniškem področju. Kot urednik in orga-
nizator več kot 50 izvirnih likovnih monografij, zasebni založnik, promotor slovenskega založništva in avtorjev
v tujini, predsednik društva Bralna značka, publicistični komentator in navsezadnje tudi kot mladinski pisatelj.
Njegovi so Geniji v kratkih hlačah, Priročnik za klatenje, Odprava zelenega zmaja, z večernico obsijan roman
Srebro v modri špilji ali Usodni telefon, za katerega je prejel nagrado desetnica.

Slavko Pregl
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Nagrajenki sejma – Koža iz bom-
baža je prejela nagrado za prve-
nec, Zgodovina branja pa za pre-
vod.

Nagrajenci 23. slovenskega knjižnega sejma
Nagrada za najboljši literarni prvenec je letos šla v roke
Gabrieli Babnik za roman Koža iz bombaža (Založba
MK). Nagrado podeljuje Združenje založnikov pri GZS,
ki se je med letošnjimi prvenci odločilo za »domiselno
in sugestivno napisan roman o intimnem srečanju
dveh, moškega in ženske, iz popolnoma različnih kul-
turnih prostorov, evropskega in afriškega. Intimno
srečanje z drugim seveda ni samo srečanje z njim kot
posameznikom, ampak tudi s svetom, iz katerega pri-
haja, z njegovo specifičnostjo in drugačnostjo, na dru-
gi ravni pa tudi srečanje s sabo in lastnim svetom, saj
se specifičnosti našega lastnega sveta, ki ga nosimo s
sabo po prostoru sveta, v potujitvi in odmaknjenosti
pokažejo v še dosti bolj jasni podobi.«
Nagrado za mladega prevajalca, ki jo podeljuje Dru-
štvo slovenskih književnih prevajalcev, je prejela Nada
Grošelj za prevoda Ugrabitev Prozerpine poznoantič-
nega epika Klavdijana in enciklopedični esej Zgodovi-
na Branja Alberta Manguela. »Prevajalka je v moder-
nem jeziku in v prožnih heksametrih poustvarila naiv-
no očarljivost in baročno retorični izraz Klavdijanove
pesnitve. Drugo nagrajeno besedilo Zgodovina branja
je prevod intelektualno izredno bogatega dela, po svo-
ji sproščeni berljivosti pa tudi avtonomen prispevek k

slovenski esejistični kulturi,« je v utemeljitvi zapisala
komisija za nagrade.
Nagrado krilati lev za doseganje najvišje kakovostne
ravni izdelave knjige podeljuje Združenje grafičarjev
pri GZS. Za delo Cubo slaščice jo je prejel Gorenjski
tisk. Nagrade za najlepšo slovensko knjigo podeljuje
Združenje založnikov pri GZS kot priznanje za izjemno
raven oblikovanja slovenske knjige, v petih kategori-
jah so izstopali: v kategoriji književnost Matjaž Wenzel
za oblikovanje knjige Složitje (avtorica Zvezdana Maj-
hen, Založba Obzorja Maribor), v kategoriji knjig za
otroke in mladino Peter Škerl in Helena Vrišer za ilu-
stracijo in oblikovanje knjige Klobuk gospoda Kon-
stantina (avtor Peter Svetina, DZS), med znanstvenimi
knjigami Matjaž Tomažič za oblikovanje knjižne zbirke
Kratka (avtorji David Miller, Mark Maslin, Julian Stalla-
brass, založba Krtina), med stvarno literaturo Mateja
Jenič za oblikovanje dela O slovenskem jeziku/bese-
dnjak za preživetje (avtorji Monika Kalin, Nataša Ko-
mac, Nataša Logar, založnik Evropski parlament), med
umetniškimi monografijami pa Radovan Jenko za obli-
kovanje knjige Josip Pelikan – arhitektura in industrija
(avtorji Andreja Rihter, Milan Pajk, Radovan Jenko, za-
ložnik Muzej novejše zgodovine Celje).


