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Prešernova nagrajenca:
Milan Dekleva
in Karpo Godina
LJUBLJANA – Letošnja Prešernova
nagrajenca sta pesnik, esejist in pisa-
telj Milan Dekleva ter filmski režiser
Karpo Godina. Dekleva dobi to viso-
ko nagrado za življenjsko delo na
področju literarne umetnosti, Godi-
na pa za življenjsko delo na področju
filmske umetnosti, je včeraj sporočil
Dušan Jovanović, predsednik uprav-
nega odbora Prešernovega sklada.

Oba nagrajenca sta imenitna
umetnika, na katera smo lahko pono-
sni, je še poudaril Jovanović; tako
Dekleva kot Godina sta bila za svoje
ustvarjalne dosežke že večkrat nagra-
jena. Poleg dobitnikov obeh Prešer-
novih nagrad so včeraj predstavili
tudi dvanajst nominirancev za nagra-
do Prešernovega sklada. To so kipar

Mirko Bratuša za razstavo v madrid-
ski galeriji Circulo de Bellas Artes,
slikar Sandi Červek za razstavi v
Umetnostni galeriji Maribor, pianist
Bojan Gorišek za koncertno dejav-
nost v zadnjih dveh letih, igralka
Nataša Barbara Gračner za vlogi Ka-
terine Ivanovne Verhovceve v Bratih
Karamazovih po F. M. Dostojevskem
in Nurie v Enem španskem komadu
Yasmine Reza, flavtist Aleš Kacjan za
izvedbo Koncerta za flavto in orkester
Krzystofa Pendereckega in za izjemne
umetniške dosežke v zadnjih dveh
letih, oblikovalec Žare Kerin za dose-
žke v zadnjih dveh letih, pisatelj Mi -
lan Kleč za knjigo Srčno dober človek
in zvest prijatelj, režiser Damjan Ko-
zo l e za režijo in scenarij filmov Delo

osvobaja, Rezervni deli in Vizije Evro-
pe, rogist Boštjan Lipovšek za izved-
bo Musicae Concertante L. Lebiča v
Ljubljani, Novem Sadu in Zagrebu,
lutkar Silvan Omerzu za trilogijo
Misterij življenja in smrti, pisatelj
Marko Sosič za knjigo Tito, amor
mijo in pesnica Maja Vidmar za
pesniško zbirko Prisotnost.

Dobitniki skladovih nagrad bodo
kot običajno znani 7. februarja priho-
dnje leto, ko jih bodo – skupaj s
Prešernovima nagradama – podelili
na osrednji slovesnosti na predvečer
kulturnega praznika. Višina Prešer-
nove nagrade bo predvidoma 4,5 mi-
lijona tolarjev, nagrad Prešernovega
sklada pa predvidoma 1,5 milijona
tolarjev. (nr)

Pesnik, esejist in pisatelj Milan Dekleva Fo to:
Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika

Filmski režiser Karpo Godina Foto: Lu ka
Cjuha/dokumentacija Dnevnika

Težko pričakovana
vrnitev v Portorož
Živahno na Festivalu slovenskega filma

Zdenko Vrdlovec

PORTOROŽ (Od našega posebnega po-
ro č eva l c a ) – »Kaj imaš raje, da v vojni
čakaš na mir ali da v miru čakaš na vojno?
Najrajši spim, potem pa grem v vojno.«
Scenografija je res precej apokaliptična,
toda te stavke izrečejo v plesnem filmu, v
takšnem pa praviloma ne govorijo. Seve-
da pa se film v režiji Saša Podgorška in
koreografiji iztoka Kovača Kaj boš počel,
ko prideš ven od tu?, s katerim se je v
portoroškem Avditoriju v četrtek začel 8.
festival slovenskega filma, ne zmeni za
takšna »pravila«, kakor se pač »spodobi«
za umetniško delo.

In ta film s plesno skupino En-knap je
predvsem to – art film par excellence.
Dobesedno oziroma vizualno pa je to
neke vrste »underground« film, vendar
ne v kakšnem subverzivnem smislu,
marveč zgolj in prav z vidika kraja dogaja-
nja, ki ga predstavljajo podzemni hodniki
in rovi; to bi lahko bili tudi rovi zapušče-
nega rudnika, toda včasih je resda bolj
slišati kot videti, da švigne mimo kakšen
vlak, nekateri prostori pa spominjajo tudi
na urbane in stanovanjske ambiente. To-
da samo spominjajo, tu gre zgolj ostanke
in sledi bivalnih prostorov, to je definitiv-
no postkatastrofičen prostor, po katerem
poplesuje skupina ljudi; morda so to zad-
nji preživeli po kakšni katastrofi ali pa so
prva bitja kakšne nove rase in novega
obdobja zgodovine, ki je lahko človeška
ali pa tudi ne, vsekakor pa so najbolje
videti prav kot plesalci ali, nemara še
bolje, »gibalci«, se pravi neka živa in giblj-
iva, toda popolnoma apsihološka bitja, ki

spominjajo na človeška le po tem, da se
kdaj zaustavijo v beckettovskih dialogih
in situacijah. Neki glas v neskončnost
našteva, kaj vse je mogoče izgubiti, od
pameti in časa do srca in las, to »litanijo«
na temo izgube pa spremlja dolga vožnja
skozi hodnik proti svetli točki na njego-
vem koncu – toda ta svetla točka ni nič
drugega kot prav izhod v konec oziroma v
apokaliptično pokrajino, ki jo čisto dobro
predstavljajo trboveljske fotografije.

Sinoči je bil premierno prikazan film
Igorja Šterka Ug l a š eva n j e , ki je že zelo
daleč od njegovega prvenca Ekspres, ek-
s p re s , daleč predvsem glede heterosek-
sualnega para, ki je bil v Ekspresu še v
romantičnem raju, v Uglaševanju pa se
kot zakonski par znajde v krizi. To je v
vseh pogledih povsem drugačen par od
nemega in brezdomskega para na vlaku,
kjer sta se partnerja zbližala prek pogle-
dov in nasmehov. V Uglaševanju so, prav
nasprotno, medsebojni pogledi obeh za-
koncev ne ravno ubijalski, so pa že skoraj
mrtvi. Zakonca sta iz slovenskega »gor-
njega srednjega razreda«, če uporabimo
ameriško klasifikacijo, mož je vladni ura-
dnik, ki včasih potuje v Bruselj (vendar je
tudi Ljubljana posneta tako, da je videti
skoraj kot kakšno evropsko velemesto),
žena je urednica v založbi, živita pa v
dovolj prostornem stanovanju, kjer pa je
mlajša hčerka vseeno lahko kdaj priča
njuni »neuglašenosti«. Ki jo je očitno in-
toniral mož, nezadovoljen s svojim za-
konskim življenjem; verjetno gre za neza-
dovoljstvo brez pravega razloga in pred-
meta, kot je videti že po tem, da mož išče
»uteho« v mehanični spolnosti s prosti-
tutkami, a z njo seveda ni zadovoljen, kar
Peter Musevski v vlogi soproga imenitno
demonstrira pod tušem, kjer si zaman
poskuša nekaj izmiti iz glave in telesa.
Kratke zatemnitve med prizori-stanji
imajo verjetno tudi vlogo sence, ki pada
na zakonsko razmerje, čeprav ima ta sen-
ca v nekem trenutku tudi tako sijočo
obliko, kot jo predstavlja očarljiva podo-
ba Petrove nekdanje sošolke, ki ga spom-
ni na nekdanjo ljubezen, če ne še bolj na
to, da bi jo obnovil. Toda Uglaševanje
zakonskega para vseeno ne pripelje do
razpada, marveč ga raje prav mojstrsko
ohranja v njunem (ne)ravnovesju, obe-
nem pa se odlikuje z estetskimi kvaliteta-
mi.

Na Festivalu slovenskega filma je bil prvi večer premierno prikazan
film Uglaševanje Igorja Šterka, v katerem imenitno nastopi Peter
Musevski (na sliki).

Že prvi dan se je pokazalo, da je
Festival slovenskega filma komaj
čakal, da se vrne nazaj v Portorož,
saj je takoj zaživelo staro festival-
sko vzdušje, zlasti v avli Avditori-
ja. Prav tako kaže, da festivalu ne
more škoditi niti to, da so bili
skoraj vsi celovečerni filmi že pri-
kazani na Liffu in da nekateri tudi
že igrajo v kinu, saj so predstave
in novinarske konference s fil-
mskimi ekipami dobro obiskane.

Pesnik čopiča in besede
Majda Hostnik

LJUBLJAN A – Velika pregledna raz-
stava slikarja, grafika, kiparja in pesni-
ka, akademika Janeza Bernika je od
sinoči na ogled v Moderni galeriji. Sim-
boliki njegovih del sta se priključila še
odprtje na predvečer Prešernovega roj-
stnega dne in zaprtje razstave ob oblet-
nici Prešernove smrti. Prvič je mogoče
videti 274 del, ki jih je imel umetnik v
svojem ateljeju, da se je, kot je včeraj
dejal, »ob njih hranil in nanje nasla-
njal«.

V dveletnih pripravah na razstavo so
evidentirali tisoč umetnikovih del iz
ateljeja in jih kar 622 predstavili v kata-
logu. Kustosinja Breda Ilich Klančnik
še ni srečala »takšnega likovnega feno-
mena, ki hrani v domačih dveh ateljej-
ih toliko del. Kako obsežno in eruptiv-
no je njegovo delo, dokazuje tudi to, da
je slikar še zadnjo sliko za razstavo
dodal na predvečer prve adventne ne-
delje, zato ni vključena v katalog, enako
kot še dve drugi deli.«

»To, da se ta zadnja slika lahko pogo-
varja z mojimi deli izpred tridesetih,
štiridesetih let ali s slikami iz mojih
študentskih časov, potrjuje našo odlo-
čitev, da smo razstavo postavili po naj-
boljšem principu analogij. Sam sem
vedno čutil ustvarjanje kot vračanje k
istemu,« je postavitev komentiral Janez
Bernik, postavljalec razstave Ro m a n
Ur a n j e k (Novi kolektivizem) pa je po-
jasnil, da je z barvitimi stenami hotel
uiti znamenitim belim stenam, na ka-
terih je Bernik razstavljal vse življenje.

Na razstavi je mogoče videti slike na
lesu, platnu in papirju, kipe v lesu in
bronu, pa tudi tri tapiserije, ki so jih
morali, kot še nekaj drugih del, resta-
vrirati. Pripravljalci razstave so se odlo-
čili, da tokrat izpustijo umetnikova gra-
fična dela (razen treh grafičnih listov),

saj je bilo to področje njegovega us-
tvarjanja temeljito predstavljeno leta
1991 v mednarodnem grafičnem cen-
tr u.

Bernikov likovni jezik je v besede v
eseju z naslovom Bernikov večni romar
in podzemeljsko nebo pod vtisom vseh
del, ki so jih najprej zbrali v nekdanji
Jakopičevi galeriji, da so jih sploh lahko
začeli selekcionirati za razstavo, preve-
del dr. Milček Komelj: »Nisem napisal
umetnostnozgodovinske analize, am-
pak me je bolj zanimala zgodba, vsebi-
na, ki temelji na absolutnem poznava-
nju likovnega jezika. Mojstra poznam
kot izpovedovalca, ki reducira likovna
sredstva in se v vseh pogledih omejuje
na bistveno. S svojim slikanjem izpove-
duje večno človeško iskanje. Ob gleda-
nju teh podob pridemo do spoznanja,
da se Bernik vse bolj zaveda končnosti
in neskončnosti, da so grobovi tudi na
nebu in da je nebo tudi pod zemljo. V
Bernikovi umetnosti je tovrstne meta-

forike, ki je ni mogoče enopomensko
razložiti, ogromno.«

Življenje in delo ustvarjalca Janeza
Bernika bo mogoče spoznati tudi s
pomočjo dokumentarnega filma, ki ga
je posebej za to priložnost ustvarila
Nataša Prosenc. Ob njenem bodo v
Moderni galeriji predvajali tudi druge
filme in daljše intervjuje, ki so bili o
Berniku in z Bernikom posneti od leta
1965 naprej. V spremljevalni program
pregledne razstave pa sodi tudi nekaj
pesniških večerov, na enem od njih se
bo predstavil tudi slikar v verzih.

Iz odgovora na novinarsko vpraša-
nje, ali bodo razstavljena dela ostala
kot donacija v lasti Moderne galerije, se
je direktorica Zdenka Badovinac diplo-
matsko izvila, Janez Bernik pa jo je
dostojanstveno dopolnil: »Najbolj po-
membna je ta trenutek razstava. Pos-
vetimo se njej. Ne postanimo rumeni,
ostanimo modri!«

Janez Bernik: Ustvarjanje sem vedno čutil kot vračanje k istemu. Fo to:
Boban Plavevski

Veliki oder Drame je izpraznila bolezen
LJUBLJANA – V včerajšnjem članku Le na pol odprta vrata smo med drugim
zapisali, da bo veliki oder SNG Drama Ljubljana »zaradi gostovanja v soboto
prazen, v Mali Drami pa bo na ogled doslej nič kaj obiskana predstava Anywhere
Out of This World«. Toda iz Drame so nas opozorili, da so razlogi za nocojšnje
umanjkanje predstave na velikem odru drugačni.

»V SNG Drama Ljubljana se zavedamo tako svojega položaja v slovenskem
kulturnem prostoru kot tudi pomembnosti dneva odprtih vrat slovenske
kulture,« pojasnjujejo v Drami. »Za nocoj sta bili načrtovani dve predstavi, na
velikem odru igra irskega dramatika Briana Friela Tra n s l a c i j e , v Mali Drami pa
igra slovenskega avtorja Boštjana Tadla Anywhere Out of This World. Hkrati
smo se dogovorili tudi za gostovanje z Molierovo komedijo Scapinove zvijače
v Domžalah. Že po potrditvi decembrskega programa je moral eden od
igralcev, zaseden v Tra n s l a c i j a h , na neodložljivo operacijo in do danes žal
nikakor ni mogel okrevati. Gre za eno od glavnih vlog, zato je prezasedba
nemogoča. Dogovorjenega gostovanja v Domžalah nismo mogli odpovedati,
zaradi izključujočih se zasedb pa predstave Tra n s l a c i j e tudi nismo mogli
zamenjati s katero drugo. Tako je od načrtovanih dveh ostala samo ena – torej
Anywhere Out of This World.«

V Drami se tudi ne strinjajo, da bi bila predstava Anywhere Out of This World
doslej slabo obiskana. »Premiera te uprizoritve je bila 28. januarja 2005 in v
preostalih petih mesecih do konca sezone smo odigrali skupaj 13 ponovitev, ki
si jih je ogledalo 1058 gledalcev, kar znese povprečno 81,38 gledalca na
posamezno predstavo, avditorij Male Drame pa ima 90 sedežev. Mi smo s
tolikšnim obiskom nadvse zadovoljni,« pravijo. Da je za omenjeno predstavo
dovolj zanimanja, kaže tudi podatek, ki smo ga izvedeli naknadno: brezplačne
vstopnice zanjo so pošle v pičlih štirih minutah po odprtju blagajne! (nr)


