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Izgubljena zgodba

Zmagovalec tokratnega mnogoboja je postal Gregor
Ložar (na sliki) s svojo Mišjo zgodbo. Foto: Sanja Grobovšek

V četrtek so se v prepolni Literini knjigarni v Mariboru odvili
četrti prozni mnogoboji. V sproščenem ozračju je merilo moči
kar petnajst kandidatov, žirija v sestavi Nino Flisar, Ni n a
Handželić in Lučka Zorko pa je po tehtnem premisleku
okronala s tretjim mestom Marjeto Radkovič in njeno zgodbo
Moja draga Nejka. Zgodba z aktualno tematiko govori o ženski,
ki si kupi kokoš in z njo ravna kot s članom družine. Vendar
ljubka kokoška tragično konča v krempljih ptičje gripe. Drugo
mesto si je po mnenju žirije zaslužila Tatjana Jamnik - Pocajt z
zgodbo Resnica pod obleko. Zgodba govori o Lukasu, dol-
gočasnem, nezanimivem in brezizraznem moškem, ki ga nihče
ne opazi, dokler si nekega dne ne vtetovira na prsi gesla:
»Resnica je skrita pod obleko«. S tem postane glavna atrakcija in
ikona majhnega mesta.

Zmagovalec tokratnega mnogoboja pa je postal Gregor Ložar
z zgodbo Mišja zgodba. Avtor je ob začetku mnogobojev
občinstvo prosil, naj vsak od navzočih napiše na list papirja eno
besedo. Nato je izžrebal pet listkov in iz teh besed sestavil
zgodbo o Gregorju Ložarju, ki išče svojo zgodbo, vendar je ne
najde. Zato si jo mora seveda izmisliti. Kreativen, drugačen
pristop in spretnost pripovedovanja sta prepričala žirijo, da je bil
tokrat najboljši. (nr)

Gregor Butala

LJUBLJANA – Pri Študentski založbi so predstavili obsežen paket
novih knjižnih naslovov, in sicer štiri sveže knjige zbirke Beletrina ter
posebno izdajo, trdoerotični roman Čudoviti klon. Beletrina tokrat
poleg antologije hrvaške kratke proze prinaša dela treh slovenskih
avtorjev iz generacije, ki se je začela uveljavljati v 70. letih.

Prvi od njih, pesnik in prevajalec Boris A. Novak, s svojo novo
pesniško zbirko Obredi slovesa po mnenju urednika Mitje Čandra
tematizira nekatera ključna vprašanja poezije in lastne pesniške
poti. »Nastajala je več let,« je pojasnil Boris A. Novak, »in v nekem
smislu gre za nadaljevanje prejšnjih zbirk: priklicujem motive iz
svojega otroštva, grozote vojne v nekdanji Jugoslaviji, po drugi strani
pa nadaljujem z ljubezensko motiviko.« Avtorica spremne besede je
Alenka Jovanovski

Roman Milana Kleča Zaključna špica je dolg skoraj 400 strani,
osrednji, prvoosebni junak pa je razpet med svet računalniških iger
na eni ter ženske na drugi strani. »To je žlahten roman z nadvse
zanimivo zgradbo, ki nas spominja na ruske babuške, skozi vsako
zgodbo se namreč odpira druga zgodba, večkrat pa se isti dogodek
ponovi skozi različne oči,« je ugotavljal Goran Schmidt, ki je
prispeval obširno spremno besedo.

Po nekajletnem molku se z novim romanom Keopsova piramida
vrača Emil Filipčič. S svojo prepoznavno pisavo nenehno spre-
minjajočih se položajev in identitet se Filipčič umešča med naše
najvidnejše predstavnike »proznega ludizma«, pripominja avtor
spremne besede Matej Bogataj, njegov unikatni svet fantastike pa
se tudi tokrat staplja s humorjem, ironijo in grotesko.

Antologija novejše hrvaške kratke proze z naslovom Golo mesto
nadaljuje niz Beletrininih izdaj, posvečenih posameznim nacio-
nalnim književnostim. V njej so zajeta besedila sedemnajstih av-
torjev, ki so s svojimi prvimi deli stopili na literarno prizorišče v 80.
ali 90. letih prejšnjega stoletja. »Vsem pa je skupna urbana te-
matika,« je še dodal Čander. Izbor in spremno besedo je prispeval
hrvaški literarni kritik Krešimir Bagić.

V zbirki Posebne izdaje je izšla »posebna knjiga«, trdoerotični
roman Čudoviti klon, ki naj bi bil prvenec slovenske avtorice s
psevdonimom Eva Pacher. Dogajanje je po besedah Mateja Bo-
gataja, ki je poleg Mojce Kumerdej prispeval spremno besedo,
postavljeno v nekakšno negativno utopijo, določa pa ga predvsem
»nebrzdano uvajanje v različne seksualne tehnike«, ki gre še korak
naprej od podobnih besedil iz zakladnice svetovne literature, na
primer del markiza de Sada.

Poezija in razvrat

Ljubljana je ljubljena
Zdenko Vrdlovec

»Tu sei un miracolo,« vzkliknejo Giorgio in drugi italijanski oficirji, ko
zagledajo Marjano, ki je poosebljena v igralki Ivi Kranjc in upo-
dobljena v sliki direktorja fotografije Tomislava Pinterja res takšna, da
bi v njej lahko videli oživljeno Madono. Toda Marjana spada še v neko
drugo galerijo, galerijo filmskih blondink, na katero se Matjaž Klopčič
spozna tako dobro kot na renesančne portrete. V tej galeriji najdemo
sicer zelo različne like blondink, toda najzanimivejše so seveda tiste,
katerih »bistvo« se ne ujema z njihovim angelskim videzom. In nekaj
te dvojnosti premore tudi Klopčičeva Marjana s svojo sijočo lepoto in
s svojim žarom ljubezni do italijanskega oficirja Giorgia (Igor Sa-
mobor); ženska zveza z okupatorjem je pač lahko ena izmed oblik
ljubezni, ki ne pozna ovir (ali pa jo le-te še spodbujajo), toda če takšno
ljubezensko razmerje vsebuje tudi izdaje slovenskih patriotov, je to že
dovolj za svetlo-temno podobo Marjane. In ne le dovolj, prav to je
tisto, kar se – kajpada po avtorjevi volji – celo sami Marjani zazdi že
preveč: ko odkrije, da je tudi ona izdana oziroma da je njen »oficirček«
iz Cremone že poročen. Klečeplazenje mlade pianistke okoli Pre-
šernovega spomenika kot samokaznovanje za seks z učiteljem kla-
virja morda niti nima druge vloge kot napoved Marjaninega kaz-
novanja. Toda to njeno kaznovanje je radikalno drugačno, in to prav
zato, ker ni toliko kaznovanje za »grešno« ljubezen, kot pa za tisto, kar
je bilo v njej preveč (izdaje patriotov). Marjana se torej v Klopčičevi
scenaristični in režijski invenciji kaznuje tako, da kastrira svojega
»oficirčka« in tako ustvari neko figuro ljubezni, ki je »večna« prav kot
i n va l i d n a .
Toda klopčičevsko »celo« žensko sestavljata najmanj dve ženski.
Druga je videti kot Marjanino čisto nasprotje, to je Anita (Nataša
Barbara Gračner), ki je na eni strani povsem konkretna prostitutka, na
drugi in obenem pa je neke vrste mitična ali »sveta kurba«, ki se
spozna na resnico človeških vrlin in kreposti. Kot »sveta kurba« je
Anita torej tudi nekakšna svetnica, nedvomno pa tudi Matjaž Klopčič
ve, da je to že kliše.
Toda raznih podvojitev v tem njegovem filmu, Ljubljana je ljubljena,
kar ni konec. Opazne so tudi na moški strani, čeprav drugače kot na
ženski. Film se začne z letnico 1934, ko Otonou mala Marjana na
božični večer odkrija spolne razlike. Temu sledi preskok v italijansko
okupacijo Ljubljane, ko Oton sodeluje z ilegalci, njegova Marjana pa
se že spogleduje z oficirjem Giorgiom, ki se naseli v meščansko
stanovanje Otonove družine (z veliko aluzij na starše in sorodnike
Matjaža Klopčiča). Toda v Ljubljana je ljubljena ni več takšnih sko-
jevskih akcij, kot je Popajeva v Sedmini, pač pa vidimo samo sko-
jevsko eksekucijo domačega izdajalca. In tudi mladi Oton (Kristijan
Guček) je rahlo osenčen lik, ne toliko zato, ker je bolj pasivna priča kot
kakšen akter, kakor pa zaradi sanj – čeprav te nemara niso toliko
njegove kot »avtorske« – v katerih si z italijanskim oficirjem Giorgiom
delita isti ženski, Marjano in Anito. Sanje se pač ne zmenijo za
nasprotja v realnosti oziroma jih pokažejo v drugi luči in zvezi.
Sicer pa je bila realnost v Klopčičevih filmih skoraj vedno simbolično
povzdignjena in sprevrnjena, v njegovih prvih pa je bila celo bolj
realnost modernistične naracije. Toda Ljubljana je ljubljena je ven-
darle nekaj povsem drugega: to je predvsem dobesedno avtorski film,
ki seveda popolnoma odstopa od sodobnih trendov slovenskega
filma in niti najmanj ne poskuša toliko ugajati, kot vzbuja spo-
š t ova n j e.

To je predvsem avtorski film, ki popolnoma odstopa od
sodobnih trendov slovenskega filma in niti najmanj ne poskuša
toliko ugajati, kot vzbuja spoštovanje. Foto: dokumentacija Dnevnika

Korupcija in Kinoteka
LJUBLJANA – Komisija za
preprečevanje korupcije je na
svoji seji 25. novembra 2005
poleg drugih zadev obravna-
vala tudi sklenitev pogodbe za
izdelavo projektne dokumen-
tacije za dvorano Slovenske
kinoteke in pripadajoče pro-
store, ki je bila 7. februarja
2005 sklenjena med Slovensko
kinoteko in družbo Ravnikar
Potokar Arhitekturni biro.

Komisija je v omenjeni za-
devi sprejela mnenje, »da v
obravnavanem primeru javni
zavod Slovenska kinoteka kot
naročnik, ki posluje po pred-
pisih o javnih naročilih, ne bi
smel prek javnih naročil po-
slovati s poslovnim subjektom
Ravnikar Potokar Arhitekturni
biro, katerega družbenik s po-
slovnim deležem več kot 20

odstotkov je družinski član
Majde Širca, ki je bila članica
sveta javnega zavoda kot or-
gana upravljanja tega naroč-
nika«, zato je po mnenju ko-
misije pogodba o oddaji jav-
nega naročila, sklenjena med
Slovensko kinoteko in družbo
Ravnikar Potokar Arhitekturni
biro z dne 7. februarja 2005,
na podlagi 4. odstavka 28.
člena, nična.

Slovenska kinoteka je na
podlagi 11. člena ZPKor do 31.
decembra 2005 dolžna po-
ročati komisiji za prepreče-
vanje korupcije o ukrepih, ki
jih je ali bo izvedla glede
omenjene pogodbe za izde-
lavo projektne dokumentacije
za dvorano Slovenske kino-
teke in pripadajoče prostore.
(nr)

Mojca Štrajher

LJUBLJANA – V četrtek se bo v Portorožu s podelitvijo nagrade
Metoda Badjure za življenjsko delo režiserju Jožetu Pogačniku začel
8. Festival slovenskega filma (FSF), ki bo predstavil 44 novih slo-
venskih filmov (vsi bodo obalne premiere), 18 med njimi pa se jih bo
tudi potegovalo za festivalske nagrade. Projekcije se bodo zvrstile na
dveh prizoriščih, v Avditoriju Portorož in gledališču Tartini v Piranu,
ki so ga za to priložnost ponovno tehnično prilagodili za filmske
p ro j e k c i j e.

Festival slovenskega filma organizira Filmski sklad Republike
Slovenije, njegova naloga pa je, da po razpisu, na katerega filme
prijavijo producenti, predstavi vso slovensko filmsko produkcijo
minulega leta. »Pokazali ne bomo le tistih prispevkov, ki so bili
tehnično neustrezni,« je povedal direktor festivala Jože Dolmark, ki
je letos prevzel mandat za dve leti.

»Upam, da bo festival zdaj končno našel svoj domicil v Por-
torožu,« je še povedal. Predstavljanje tekoče slovenske filmske us-
tvarjalnosti ima namreč pestro zgodovino; po slovenski osamo-
svojitvi je nastal enodnevni filmski maraton v Portorožu. Nato se je
razširil v večdnevni festival, ki se po dveh letih (v Celju in Ljubljani)
spet vrača na domača tla. Letos je bil sklep o imenovanju direktorja
sprejet zelo pozno, zato je pozno tudi festival. »Sicer pa ima to tudi
svoje prednosti; nekateri producenti so morda malo prej dokončali
svoje filme, kot bi jih sicer, tako da bodo že na tem festivalu,« je dodal
Dolmark. »Prihodnje leto si želimo, da bi bil prej, nekje v sredini
septembra, in upamo, da se bo ta datum obdržal tudi v prihodnjih
letih,« pravi. To je namreč čas okoliških filmskih festivalov – v Trstu,
Gorici, Motovunu – in po izteku beneškega festivala, tako da bi po
Dolmarkovih besedah lažje računali na prihod tujih gostov, ki se
mudijo v tem prostoru.

»Pričakujemo precejšen odziv primorskega občinstva, zato smo
za novinarje in filmske ustvarjalce pripravili posebne dopoldanske
projekcije, tako da bo zvečer več vstopnic za širše občinstvo,« je
poudarila Nika Bohinc, ki skrbi za stike z javnostjo. Vstopnica za
celovečerne filme iz tekmovalnega programa stane 950 tolarjev, za
tiste, ki se bodo odločali za več projekcij, pa so pripravili tudi
popuste. Udeležbo je že potrdilo okoli dvajset tujih gostov (med
njimi tudi umetniški vodji puljskega in beograjskega festivala), ki jim
bodo na voljo simultani prevodi filmov na dopoldanskih pro-
jekcijah.

Išče se dom

V tekmovalni program se je uvrstilo 18 celovečernih, srednje-
metražnih in kratkih filmov. Celovečerni so Delo osvobaja Dam -
jana Kozoleta, Dobro urejeni mrtveci Benjamina Filipovića,
Ljubljana je ljubljena Matjaža Klopčiča, O dgrobadogroba Ja n a
Cvitkoviča, Uglaševanje Igorja Šterka, Voda v očeh Jožeta Baše in
Divided States of America Saša Podgorška. V spremljevalnem
delu bodo prikazali med drugim retrospektivo filmov Jožeta
Pogačnika in slovenske šole kratkega filma v 60. in 70. letih.

LJUBLJANA – »Upam in verjamem, da se je v minulem letu v
kulturi kar nekaj stvari premaknilo na bolje,« je izjavil minister za
kulturo dr. Vasko Simoniti ob predstavitvi opravljenega dela na
področju kulture po prvem letu svojega mandata. Med pomem-
bnejšimi dosežki je poudaril sprejetje zakona o RTV Slovenija, v
katerega je bilo vloženih veliko naporov, ocenil pa ga je za »dobrega
in koristnega«, ter izrazito povečanje sredstev za knjižno verigo,
avdiovizualno produkcijo in področje kulturne dediščine. »Napre-
dujemo v smeri, ki smo si jo zastavili, in naš trud rojeva sadove,« je
sklenil minister.

Na področju zakonodaje je Simoniti med pridobitvami minulih
mesecev omenil tudi pripravo zakona o medijih, ki bo kmalu v
obravnavi, v proceduro pa prihajata tudi prenovljeni zakon o arhivih
(oziroma varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva) in po-
sodobljeni zakon o obveznem izvodu publikacij.

Povečana podpora nekaterim »podhranjenim« področjem je bila
mogoča zaradi dodatnih sredstev, ki jih je ministrstvo pridobilo ob
rebalansu letošnjega proračuna in so znašala okrog 1,6 milijarde
tolarjev; več denarja se je tako nateklo zlasti v knjižno verigo (med
prednostne cilje ministrstva spada tudi zagotavljanje večje podpore
avtorjem), prvič po letu 1999 so se povečala sredstva za področje
kulturne dediščine (za približno petino), posebno pozornost pa so
posvetili tudi avdiovizualni umetnosti; med drugim so za izvirno
televizijsko in filmsko produkcijo namenili kakšnih 200 milijonov
več. Nič manj pomembna ni po njegovem mnenju obnova Slo-
venske kinoteke, ki že poteka (zanjo so namenili 260 milijonov
tolarjev) in naj bi bila končana čez dobra dva meseca.

Na področju umetnosti so med drugim ustanovili vseh petnajst
predvidenih multimedijskih centrov po Sloveniji. V skladu z na-
povedmi z začetka mandata je prišlo tudi do oblikovanja novega
sektorja za promocijo in mednarodno sodelovanje, ki naj bi poskrbel
za prepoznavnost slovenske kulture v tujini. Prvi večji projekt, pred
kratkim izdani knjižni (in spletni) vodnik po slovenski kulturi Slo-
venian Cultural Profile, je po besedah ministra že zelo dobro zaživel.
Novost je uvedba razstavnin za likovne ustvarjalce, samozaposleni v
kulturi so bili z zvišanjem davčne osnove na 6 milijonov tolarjev
deležni nekaterih sprememb v svoj prid, bistveno (za več kot 100
odstotkov) pa so se povečala tudi sredstva za delovanje sektorja za
kulturne pravice manjšin in kulturne raznolikosti.

Simoniti je opozoril tudi na zmanjšanje stroškov za delovanje
ministrstva (materialni stroški od januarja do oktobra so bili za 18
odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani), na vprašanje o načrtih
ministrstva ob morebitnih negativnih učinkih po uvedbi enotne
davčne stopnje in drugih reformnih ukrepov na področje kulture pa
je odvrnil, da so že naročili ustrezne raziskave in da se bodo analiz
lotili decembra; takrat se bodo tudi odločili, kako bi blažili mo-
rebitne neprijetne posledice reform, »seveda pa je treba najprej
videti, kakšne te reforme sploh bodo«. Vsekakor bo ministrstvo znalo
ubraniti položaj slovenske kulture, je zatrdil Simoniti: »Pomena
kulture se navsezadnje ne zavedamo le mi, temveč vsa vlada.« (gb)

Po zastavljeni poti


