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Zeleno je temelj mesta

N

edavna mednarodna kon-

ferenca Zelena infrastruk-

tura je, kot že tista o ze-

lenju v urbanem okolju

pred dobrimi 45 leti in tista

o mestni krajini iz leta 1988,

ponovno pokazala, da parcialne rešit-

ve, projektni pristopi in pobude posa-

meznih skupin niso dovolj za rešev anje

perečih vprašanj urbanega razvoja.

Mesta se soočajo z resnimi problemi.

München do leta 2030 pričakuje dodat-

nih 230.000 prebivalcev. Povečal se bo

pritisk na zelene površine. Prostor je

omejen vir in je zato za nadaljnjo rast

mesta ob stanovanjski gradnji ključno

prav načrtovanje slednjih. Zato je Mün-

chen pripravil novo strategijo, ki se lo-

teva izzivov, povezanih z rastjo mesta,

dr užbenimi in podnebnimi spremem-

bami ter tehnološkim razvojem. Cilj je

mesto za vse, tudi za še nepredvidene

izzive. S tem se ukvarja oddelek za ur-

banistično planiranje, ki sodeluje z

mestnim krajinskim arhitektom. V Liz-

boni ima mestni direktorat za zeleno

infrastrukturo in energijo za vpraša-

nja, povezana z načrtovanjem mesta,

prilagajanjem na podnebne spremem-

be in z rešitvami na področju trajnos-

tnega upravljanja že deset let za sveto-

valca krajinskega arhitekta.

Mnoga mesta tako krajinski arhi-

tekturi že dolgo priznavajo ključen po-

men pri oblikovanju vzdržnega mesta

bodočnosti. O pomenu načrtovanja ze-

lenih sistemov kot pomembnem dejav-

niku načrtovanja mest se je tako ali

drugače govorilo in se v praksi počelo

celo 20. stoletje. Tudi doma, kar poka-

že kritični premislek domače urbanis-

tične dediščine. Na dan konference so

v MAO odprli razstavo Soseske in ulice,

najdrago cenejšega prispevka arhitek-

ta in urbanista Vladimirja Braca Muši-

ča. Med tremi stanovanjskimi soseska-

mi, Split 3, Maribor jug in Ruski car, iz-

stopa prav slednja. Čeprav vse odliku-

je prav projekt javnega prostora, ima

ta še park, od prometa in stanovanj-

skih mas izolirano umetno, toda su-

gestivno krajino, kar je rezultat sode-

lovanja projektne skupine Beža n - Mu-

šič-Starc s krajinskim arhitektom Du-

šanom Ogrinom.

Ljubljana je o zelenem sistemu za-

čela razmišljati leta 1994, ko je Odde-

lek za krajinsko arhitekturo na Bio-

te h n i ški fakulteti izdelal idejno zas-

novo na temelju predvidenih potreb in

prostorskih potencialov – zelenih kli-

nov, vodotokov in Poti kot edinstvene

k ro žne povezave. V prihodnjih letih so

se načrti na MOL nadaljevali in spre-

minjali, ene zadeve so se utrdile, dru-

ge pa izpadle – recimo predlog za eko-

loško-rekreacijsko povezavo s Polho-

grajskim hribovjem čez obvoznico; po-

zidava je žal segla na severni klin, pa

tudi na Barje, vendar je Zeleni sistem

Ljubljane dober primer prenosa za-

misli v prakso – a MOL bi morala posa-

mezne akcije in ukrepe usmerjati k

zastavljenemu cilju.

Kako to, da je v Münchnu pri ustvar-

janju urbanega okolja na vseh ravneh

samoumevno sodelovanje med stroka-

ma? Zakaj to, po vsej slavni urbanistič-

ni zgodovini, v Ljubljani danes ni več

praksa? Si lahko dovolim pomisliti, da

zato, ker iskanje konsenza upočasnju-

je realizacije ad hoc odločitev? MOL

ima dovolj možnosti, da bi za probleme

z vso resnostjo iskala sistemske rešit-

ve. Postavljanje dreves v korita in bar-

vanje ulic je, milo rečeno, nespoštljiv o,

tako do dreves kot do ljudi, obenem, in

to je ključno, pa zabriše pravi problem,

problem pomanjkanja celovitega načr-

tovanja, upravljanja in vzdrževanja .

Z izzivi se ni mogoče soočati samo s

sprotnimi odzivi. Improvizacija mora

biti dobro pripravljena. V mestno tki-

vo integrirane zelene površine, kljub

hierarhiji, ki ponavadi izhaja iz lokal-

nih krajinskih razmer, enakomerno

razporejene v vsem prebivalcem dos-

topno mrežo, dvigujejo kakovost biva-

nja, iz česar izhaja cela vrsta koristi.

To je nedavno poudarila tudi Cathari-

ne Ward Thompson z edinburške ga

raziskovalnega inštituta OPENspace.

Poleg oblikovanja, ki pomembno vpli-

va na uspešnost vključevanja različ-

nih socialnih, starostnih in drugih

up orabniških skupin v rabo zelenih

p ovršin, je pomembno predvsem stra-

te ško načrtovanje kot tisto, ki v proce-

su sprejemanja odločitev pravočasno

zagotovi prostorske vire za razvoj do-

stopnih, raznolikih in dovolj razsežnih

zelenih površin .

Zelena infrastruktura je le nova sko-

vanka za ponovno obujen koncept.

Predpostavlja sistemsko povezanost.

Žal pa njen za odtenek preveč tehnicis-

tičen pomen briše kompleksno vlogo

zelenih površin. Legitimnost daje del-

nim obravnavam mestnega zelenja:

kot rezervatov narave ali kot prosto-

rov raznih skupnostnih praks; tudi teh-

n ol o ške inovacije kot zelene stene, ze-

lene sobe, so zgolj slabi nadomestki za

bogastvo, ki ga mestu lahko da njego-

vo zelenje. Vse te redukcije so nespora-

zum. Mestno zelenje je, kot je opozoril

Janez Marušič, temelj življenja v mes-

tu, osnova družbenega okolja in posa-

meznikovega notranjega doživljanja .

Je celovitost našega fizičnega in

duhovnega sveta. ×

cannes 2016

Ob koncu grenak priokus

Občutke po letošnjem 69. canskem

filmskem festivalu bi lahko strnili tudi

takole: imel je zelo dober tekmovalni

program in obupno žirijo. G eorge

Miller je s  po štirimi sožirantkami in

sožiranti napaberkoval tako nevsak-

danjo kolekcijo nagrajencev, da je

mogoče potegniti le eno logično ugo-

tovitev: žirija je bila hudo razklana.

Uradni Cannes načeloma podeli

palme v sedmih kategorijah in ob-

čutki letos, milo rečeno, porajajo ve-

liko razočaranje, sploh ker je bil leto-

šnji tekmovalni program morda naj-

b oljši v zadnjih 24 letih, odkar spre-

mljam festival. Med enaindvajsetimi

kandidati jih je bilo vsaj osem ali de-

vet takih, ki bi si zaslužili eno od vi-

sokih nagrad. Žirija se je strinjala sa-

mo v primeru L o a c h eve so cialne

drame Jaz, Daniel Blake, ki je nazad-

nje zmagala, in Ma t u re ( B a ca l a u re a t )

Cristiana Mungia, ki si je z Olivier -

jem Assayasom (Osebna stilistka, Per -

sonal Shopper) delil nagrado za naj-

b oljšega režiserja.

Ne gre zgolj za osebne preference

(in kaprice) podpisanega, letos je

med kritiško srenjo prevladal splošni

konsenz (kar je redek pojav), ki je

poleg naštetih dveh kot vrhunce pre-

poznal vsaj še filme Cristija Puija

(S i e ra n e va d a ), Maren Ade (Toni Er-

dmann), Kleberja Mendonca Filha

(Aq u a r i u s ), Jima Jarmuscha (Pater -

son) in Paula Verhoevena. Slednji je

z mojstrovino Ona (Elle), drzno, kon-

troverzno mešanico trilerja in črne

komedije na temo posilstva in maš-

čevanja, pretresel zbrano stroko in

napovedal enega najboljših filmov

leta, o katerem se bo zavoljo moral-

ne dvoumnosti in režiserjeve karak-

teristične transgresivnosti govorilo

in pisalo vsaj toliko kot leta 1991 o

Prvinskem nagonu.

Moralka versus filmske kvalitete

Millerjeva žirija je po eni strani na-

gradila problemske filme, ki obdelu-

jejo pomembne družb enop olitične

teme, denimo katastrofalno stanje v

britanskem socialnem sistemu (Loa-

ch), vsenavzočo malo korupcijo in

klientelizem v romunski družbi

(Mungiu) ali podkupljivost in amo-

ralnost filipinske policije (Ma ' Ro s a

Brillanta Mendoze, nagrajena je bila

igralka Jaclyn Jose), po drugi pa raz-

vlečene, vsaj uro predolge (nagrada

žirije za American Honey Andree Ar-

nold) ali pretenciozne in histerične

polizdelke, kot je Samo konec sveta

Xavierja Dolana. Diskrepanca med

favoriziranjem moralk in sporočilnih

filmov ter ignoriranjem kinemato-

grafskih vrlin je še toliko bolj prese-

netljiva, ker je predsednik žirije Ge-

orge Miller lastno kariero zgradil na

virtuoznem filmskem eskapizmu.

Z dvema nagradama za T r gov ske ga

p otnika (The Salesman) iranskega re-

žiserja Asgharja Farhadija, čigar

igralec Shahab Hosseini je bil nagra-

jen za moško vlogo, sam pa za najbo-

ljši scenarij, se je lažje sprijazniti.

Farhadijev scenarij je bil dejansko

najbolj »kompleksen« in komplicira-

no vijugast v vsej festivalski ponudbi,

čeprav mu fabulativno preobilje in

kopičenje naključij nazadnje že ško -

dita. Impresivnih moških vlog letos

pravzaprav ni bilo v nasprotju z žen -

skimi, ki so kar kipele iz skoraj vsa-

kega filma; Isabelle Huppert (Ona),

Sonia Braga (Aq u a r i u s ) in S a n d ra

Hü l l e r v filmu Toni Erdmann so

veljale za glavne kandidatke. To n i ju

E rd m a n n u nemške režiserke Maren

Ade, ki mu je znamenita kritiška les-

tvica Screen Internationala podelila

najvišjo povprečno oceno vseh časov

(3,7 od 4), je manjše moralno zadoš-

čenje z diplomo za najboljši film pri-

nesla žirija mednarodnega kritiške ga

zd r u ženja Fipresci.

Po koncu festivala zdaj ostaja gre-

nak priokus; dobili smo sijajno letino

drznih, inovativnih, tudi kontrover-

znih filmov, ki bodo obveljali za po-

ra žence. A nesporazum med žirijo in

kritiko ni v Cannesu nič novega. Bo-

mo preživeli, dobri filmi v spominu

ostanejo ne glede na to, ali so nagra-

jeni ali ne. ×

69. canski festival je kon-

čan, nagrajeni filmi pa ka-

žejo, da je bila žirija, ki jo

je vodil avstralski režiser

George Miller, pri odloča-

nju hudo razklana.

Občutke po letošn je m

69. canskem filmskem

festivalu bi lahko strnili

tudi takole: imel je zelo

dober tekmovalni program

in obupno ži r i jo.

Verhoevenov film Ona (Elle)

je drzna, kontroverzna

me šanica trilerja in črne

komedije na temo posilstva

in maščevanja, ki je

pretresla zbrano stroko in

napovedala enega najboljših

filmov leta, o katerem se bo

govorilo in pisalo vsaj toliko

kot leta 1991 o P rvinskem

n a go n u .
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Film Matura (Bacalaureat) je Cristianu Mungiuju prinesel nagrado za najboljšega režiserja, ki si jo je delil z Olivierjem

Assayasom. F
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literarne nagrade

Znani nominiranci za kresnika

Med nominirance za kresnika, Delo-

vo nagrado za najboljši roman minu-

lega leta, so se uvrstili Gabriela Bab-

nik z delom Intimno, Štefan Kardoš

s knjigo Veter in odmev, Mirt Komel

z romanom Pianistov dotik, Miha

Ma z z i n i z O t ro št vom in Na t a ša Sukič

z delom Piknik.

Štiričlanska komisija, ki jo sesta-

vljajo Tone Smolej, Tina Vrščaj, Ti-

na Kozin in Aljoša Harlamov, bo na-

grajenca razglasila na kresni večer,

23. junija, na Cankarjevem vrhu na

Ro žniku. Lani je kresnika prejel A n-

drej E. Skubic za roman Samo pridi

d o m ov . × šum

Zakaj sodelovanje

med strokama, po vsej

slavni urbanistični

zgodovini, v Ljubljani

danes ni več praksa?

Si lahko dovolim pomisliti,

da zato, ker iskanje

konsenza upočasnjuje

realizacije ad hoc odločitev?

vroča točka

Še pet let ribarjenja v kalnem

Svet Slovenskega filmskega centra je v

petek vladi predlagal, da Jo žka Rutarja

imenuje za direktorja SFC še za drugi

petletni mandat. Vlada bo Rutarja goto-

vo potrdila povsem rutinsko, saj domne-

va, da je svet svoje delo dobro opravil...

Rutarju je svoj glas dala večina čla-

nov sveta. Ker drugega kandidata za

direktorja ni bilo, lahko tisti, ki so ga

podprli, rečejo, da druge možn o st i

sploh niso imeli. Sveta pri iskanju no-

vega direktorja očitno ni ganilo nič,

kar je v SFC narobe, denimo dejstvo, da

Rutarjevo ravnanje v zvezi z zavodom

Emotionfilm preiskuje policija. Ne ga-

ne jih, kot kaže, da direktor od Emo-

tionfilma že dlje časa neuspešno terja

dolg, ki izhaja iz pravnomočne sodbe

zaradi nedokončanega projekta, in da

je skušal del tega dolga producentu ce-

lo odpisati. Svetniki se očitno ne spra-

šujejo, zakaj lahko producent Vertigo,

ki je z Emotionfilmom povezan, ponov-

no neovirano kandidira za sredstva

SFC, četudi zakon dolžnikom in pove-

zanim osebam to prepoveduje.

Ne motijo jih niti številne pritožbe in

nezadovoljstvo prijaviteljev niti pravni

spori. Ne moti jih, da institucija pod

Rutarjem ostaja kadrovsko podhranje-

na, tako kvantitativno kot kvalitativ-

no, ne moti jih, da od prijaviteljev še

naprej pobira tarife. Ne moti jih niti, da

Rutarju ne uspe zagotoviti več prora-

čunskih sredstev, kar naj bi bila posle-

dica dejstva, da je bil Rutar na bojni

nogi s prejšnjo ministrico. Še najmanj

od vsega pa jih očitno moti, da je SFC

plen interesnih lobijev. Pri čemer vse

ka že, da so nekateri svetniki sami pos-

redno ali neposredno del teh omrežij.

Zastavljata se vprašanji, ki ju v kul-

turi in širše še naprej mirno ignorira-

mo: zakaj sploh imamo nadzorne orga-

ne javnih institucij, če to ne pomeni na-

dzora nesposobnih vodstev, in kdaj bo

nastopil dan, ko bo kak svet za slabo

delo institucije dejansko odgovarjal. ×
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