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Nušićeva znamenita komedija je
postavljena v čas padca vlade, ko
preprosta in skrbna, a zelo naivna
žena malega politika postane gospa
ministrica. Ob nenadni sreči se ji
zavrti v glavi, izgubi ravnotežje in
njen prestop iz vsakdanjega ži-
vljenjskega toka se spremeni v krat-
ko tragikomično epizodo. Delo je v
Sloveniji znova aktualno, a režiser
predstave Dušan Jovanović pravi,
da postavitev ni politična satira.
»Zadeva ni 'žleht' ali zlobna. Je tea-
ter, v katerem bodo ljudje uživali,«
je prepričan. Po režiserjevih bese-
dah so predstavo, da bi jo približali
duhu časa, nekoliko posodobili in
aktualizirali. »Z blagimi sredstvi je
dobila moderno, zračno in sodobno

preobleko,« pravi Jovanović, ki mi-
sli, da je velik igralski ansambel
pravzaprav blagoslov. »Da se igralci
iz različnih gledališč združijo, je v
procesu dela zagotovo prednost«.
Druga posebnost komedije na robu
absurda, ki jo je prevedel Milan Je-
sih, so po Jovanovićevih besedah
narečne priredbe govora posame-
znih figur. »Jezik, nekakšen skupek
primorskih dialektov, je nekakšna
primorska enolončnica,« pravi.

Po besedah umetniškega vodje
SNG Nova Gorica Primoža Bebler-
ja je režiser našel magično formulo,
s katero je časovno in prostorsko
odmaknjeno dogajanje v Beogradu
na prehodu iz 19. v 20. stoletje pre-
stavil v današnji čas. Bebler je pou-

daril, da bo novogoriško občinstvo
z drugo premiero sezone v svojem
repertoarju dobilo nov obraz – gre
za Sašo Pavček, prvakinjo ljubljan-
ske Drame, ki igra glavno vlogo –,
kar je gotovo spodbudno. »Kopro-
dukcije med novogoriškim in kopr-
skim gledališčem so postale že stal-
nica, kar je tudi prav, saj gre za dve
gledališči, ki delujeta na Primor-
skem. Dobra dela pa je koristno na-
daljevati,« pravi Katja Pegan, di-
rektorica Gledališča Koper. Hiši
morata po njenem mnenju v pove-
zavi s tržaškim gledališčem skrbeti
za gledališko dejavnost v primor-
skem prostoru.

Poleg Pavčkove bodo v predstavi
nastopili še Mojca Fatur, Ajda To-
man, Radoš Bolčina, Miha Nemec,
Gorazd Žilavec, letošnja dobitnica
Severjeve nagrade Ana Facchini,
Nevenka Vrančič, Jože Hrovat, Teja
Glažar, Gorazd Jakomini, Ivo Bari-
šič, Maja Poljanec in Milan Vodopi-
vec ter gostje Minu Kjuder, Stane
Leban, Nejc Cijan, Matjaž Vidmar in
Maja Medvešček. Soustvarjalci
predstave so dramaturginja Diana
Koloini, lektor Srečko Fišer, sceno-
graf in asistent režiserja Jaka Ivanc,
kostumografinja Jelena Proković,
avtor glasbe Drago Ivanuša in obli-
kovalec luči Samo Oblokar. Nocoj-
šnjo premiero Gospe ministrice v
Novi Gorici bodo dopolnili z razsta-
vo ob 150. obletnici rojstva Ignacija
Borštnika, ki jo bodo ob 19. uri, torej
uro pred začetkom predstave, odpr-
li v rotundi SNG Nova Gorica. Ogle-
dati si jo bo mogoče do 16. januarja.
Katja Željan

Nušićeva Gospa ministrica nocoj prihaja v Novo Gorico

Komedija na robu absurda,
ki »ni žleht«
Gre za tretjo koprodukcijo SNG Nova Gorica in Gledališča Koper, ki jo režira
Dušan Jovanović – Predstava je jezikovna enolončnica primorskega narečja

Z nocojšnjo uprizoritvijo Gospe ministrice Branislava Nušića, ene najpopularnejših srbskih komedij, se prava Odju-
ga, kot so v SNG Nova Gorica naslovili letošnjo sezono, pravzaprav šele začenja. Gre za drugo premiero letošnje se-
zone novogoriških gledališčnikov, ki nadaljuje uspešno sodelovanje z Gledališčem Koper. Slednje je lani rodilo pri-
ljubljenega Duohtarja pod mus ter predstavo za otroke Modro pišče, tokrat pa so k sodelovanju povabili še režiser-
ja Dušana Jovanovića in prvakinjo ljubljanske Drame Sašo Pavček.

Teja Glažar in Saša Pavček
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Umrl je
Božidar
Dolenc
Predvčerajšnjim je v svoji rojstni Lju-
bljani umrl Božidar Dolenc (rojen
1950), uveljavljeni fotograf, ki ga je
širša javnost v zadnjem obdobju po-
znala predvsem po serijah portretov
najrazličnejših udeležencev na do-
mači kulturno-umetniški sceni, ki
jim je sledil na javnih dogodkih, zla-
sti na odprtjih razstav. Fotografiral
je že od leta 1978 – bil je med tistimi
domačimi mojstri fotografije, ki so
izšli iz ljubljanske Fotogrupe ŠOLT –,
angažiral pa se je tudi na področju
fotografske publicistike. Bil je pobu-
dnik in nekaj časa (v letih 1997 in
1998) odgovorni urednik revije Fo-
tografija, nato pa član njenega ure-
dniškega odbora. V središče svojega
dela je postavljal ljudi. Iz njegovega

opusa iz osemdesetih let poudarjajo
standarde klasične dokumentarne
fotografije, ki pa jih je na novo ovre-
dnotil oziroma prilagodil svojemu
času. V zadnjem obdobju, od devet-
desetih let dalje, se je osredotočil na
temo portreta. Lotil se ga je z značil-
nim pristopom »lovca« na pogosto
nezavedne geste upodobljenih ljudi,
zlasti rok, in seveda na izraze njiho-
vih obrazov, znan pa je bil tudi po
tem, da je fotoobjektiv zelo rad
usmerjal v svoje fotografske kolege.
V. U.
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Kdo je vampir? – Zoran More in Sebastian Cavazza v televizijskem filmu Vampir z Gorjancev režiserja Vincija Vouga Anžlovarja. Film bo na TVS znova na spo-
redu 26. decembra.
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Ocena Televizijski film

Nostalgični romantizem
Ženja Leiler

Vampir z Gorjancev
režija in scenarij Vinci Vogue Anžlovar
po istoimenskem romanu Mateta Dolenca
produkcija RTV Slovenija in Studio Arkadena
TVS, 17. decembra 2008
102 min.

Cerkveni zvoniki, ki letijo v razžarjeno nebo, zemlja, ki se
grozeče in napovedujoče strese, zlovešče gorjanske gozdne poti
brez izhoda in zataknjene v času, psi, ki hodijo po dveh nogah
in volkovi, ki zavijajo v noč, mračni lokalni čudaki in

aristokratski vampirji, sanje, zalezene v realnost, in realnost, ki se
spreminja v sanje – to so motivni drobci, ki dajejo atmosfero
Anžlovarjevi ekranizaciji Dolenčevega, pred tridesetimi leti napisanega
romana Vampir z Gorjancev. Kot že roman tudi film ni žanrsko
eksplicitna vampirijada, še manj film groze, čeprav citira iz njunega
arzenala. Vampirjev, ošiljenih podočnikov in krvavih ugrizov je le za
vzorec. Tu so predvsem kot metafora in manj kot žanrska scenerija. Ne
zla po sebi, ampak bolj arhetipske krivde za zlo, za dejstvo, da se vsak, še
tako dober namen, ideja ali družbena akcija s časom izrodi in
povampiri.

Če je bilo mogoče Dolenčev roman v času nastanka brati tudi kot
apologijo generacije, določene s študentskimi nemiri in hipijevstvom,
ter hkrati kot medvrstični posmeh oholosti vladajoče komunistične
ideologije, torej kot družbenokritično besedilo, je Anžlovarjev Vampir v
tem smislu časovno in družbeno abstraktnejši, univerzalnejši in
mehkejši. Tisto, za kar mu gre, je namreč predvsem absolutna apologija
ljubezni (in prijateljstva). Seveda ne katere koli ljubezni, ampak
ljubezni kot brezčasne sile, ki edina lahko premaga zlo, ki gre zase tudi
nad življenje, v smrt. In ki si, kot zapiše na koncu romana Dolenc, ne pije
krvi zaradi prepirov, ampak iz – ljubezni. Ta naiven, nostalgičen
zagovor ljubezni, ki zmore zlomiti sile teme, je Anžlovar zapakiral v
vizualno sugestivno, tu in tam skoraj že animirano in s posebnimi
učinki podloženo pustolovsko bajko. V njej prepleta tako ruralno

arhaičen in pravljično fantastičen kot urban in prepoznavno realen
svet.

Zaplet je znan in preprost: Roman (Sebastian Cavazza) in Rodin
(Gregor Luštek) sta študenta, vandrajoča po Dolenjski tam nekje sredi
sedemdesetih let prejšnjega stoletja (ni pa nujno), vajena cvička
(gostilniški prizori so sicer etnološki) in podgorjanskih bajk. Kje drugje
kot na pokopališču se Roman usodno zaljubi v lepo, a skrivnostno
Leonoro (Inti Šraj), ki ni samo to, kar se zdi, da je. Kot pride v njegovo
življenje, iz njega tudi ponikne, pa se spet nepričakovano vrne, dokler
nekega dne ne napove poroke s Krotom (Marko Pigac), pomagačem
krajevnega mogotca Kartnerwalda (Vlado Novak). Temne, demonične
sile ves čas grozijo in skoraj ogrozijo usodno zvezo, vse do srečnega
konca, ko triumfira ljubezen, pa čeprav onkraj življenja, ki pa je – tu je
Dolenc nekako anticipiral humaniziranega Drakulo F. F. Coppole –
predvsem življenje srečnih mrtvecev, odpetih vseh tegob zemeljskega
sveta.

Anžlovar svojega Vampirja – kot pred njim sicer že tudi Dolenc –
polni s filmskimi, literarnimi, biografskimi in avtobiografskimi citati;
sekvenca, v kateri postarana Romana in Rodina igrata Mate Dolenc in
Robar Filip Dorin, je sicer lokalen, a duhovit literarno-zgodovinski
citat, prav tako upodobitev lika čudaškega Jupa in zagovornika
NLP-jev v osebi Luke Kopra (alter ego Jonasa Žnidaršiča), pa lik
meniha, poosebljene dobrote (Ivo Barišič), ki spominja na Kosobrina iz
Kekca itn.

Vampir je otroško pravljična filmnoirovska ljubezenska drama (uf!),
podložena s pustolovskimi prvinami, ki ji sicer manjka narativne
gostote, ki se zapleta v nepotrebne časovne elipse in ki je preobložena s
sentimentalnim in naivnim teznim tekstom. A gre obenem za vizualno
privlačno in kompaktno filmsko celoto in – če ne intelektualiziramo – še
kar duhovito parabolo radosti nad življenjem, ki izgleda kot film in ne le
kot ekranizirana gledališka drama.

Po prvi domači poosamosvojitveni filmski uspešnici Babica gre na jug
(1991), koprodukciji Oko za oko (1992) in Pokru (2001), ki se je preveč
ukvarjal s filmskimi citati in premalo sam s seboj, se Anžlovar vrača v
režiserski kondiciji za veliko platno.

Žiga Kariž in njegov Zgubljeni raj
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Zgubljeni raj: odprta koda je nova
razstava Žige Kariža (pred kratkim
Janeza Janše), ki so jo odprli v torek
v galeriji Kapsula v podhodu Ajdo-
vščina in bo na ogled do 23. decem-
bra. Postavljena je kot »knjiga foto-
grafij«, kot jo imenuje Petja Grafe-
nauer v spremnem besedilu k raz-
stavi, in visi na izložbi galerije, obr-
njena proti mimoidočim.

Knjiga fotografij, ki na prvi po-
gled deluje nezahtevno in skoraj
naivno, je narejena tako, da so na
nekakšnih belih paspartujih razpo-
rejene manjše »fotografije«. Vsak
paspartu s podobami obravnava
drugačen motiv, skupaj pa jih je
mogoče povezati v zgodbo. Od mo-
tivov pragozda, divje narave, avtor
preide k ideji ukročene narave v
človeškem okolju in polagoma prek
podob iz stripov, filmov, tihožitij
ipd. prehaja k podobi urbanega
okolja, ki ga najbolj poudarjajo po-
dobe New Yorka iz sedemdesetih
let prejšnjega stoletja. V tem konte-
kstu izgubljeni raj lahko razumemo

kot zlato obdobje, ko človek še ni
zlorabil in uničil svojega okolja. Po-
dobe urbane džungle, skupaj s stri-
povskimi in filmskimi junaki, pred-
stavljajo svet po času, ko si ga je pri-
svojil človek. Motiv urbanega sveta
utemeljuje, zakaj je razstava posta-
vljena tako, da naslavlja prebivalca
urbane ljubljanske džunglice.

Rdeča nit fotografij so sedemde-
seta leta, obdobje, ko je Kariž odra-
ščal. Med njimi so tudi otroške foto-
grafije umetnika. Ta izrazito inti-
mni vidik, ki je primešan megalo-
manskemu motivu izgubljenega ra-
ja, implicira, da je obdobje odrašča-
nja umetnikov lastni izgubljeni raj.
Vprašamo se lahko, ali ni intimno
dejanje spreminjanja imena (v Žiga
Kariž via Janez Janša), ki je verjetno
vplivalo na recepcijo njegovega
umetniškega dela in delovanje v za-

dnjem letu, umetnika spodbudilo k
precej neposredni vpeljavi svoje za-
sebnosti v svoje umetniško delo.

Če strnemo naš pogled na razsta-
vo, se človeštvo, civilizacija vzpo-
stavi z izgubo prvotnega raja. Avtor,
ki ji pripada in je zvesti odjemalec
njenih (kulturnih) dobrin, je vanjo
vključen zaradi izgube lastne mla-
dosti, otroštva. A Kariž ne poveliču-
je te fantazme izgubljenega raja na
Zemlji ali fantazme neomadeževa-
nega otroštva. Do tega mitičnega,
brezmadežnega začetka ohranja di-
stanco, izvorni raj je v njegovem de-
lu dvoumen, kar se na formalni rav-
ni manifestira z »nekritičnim« ni-
zanjem najrazličnejših referenc
(Mickyjev zabavnik, ženske revije,
filmi, superjunaki, fotografije rož
ipd). Odprta koda v naslovu razsta-
ve implicira, da zgubljeni raj, tako
tisti človeštva kot človekov, ni tr-
dna znanstvena kategorija, pač pa
ga vsak konstruira, razume in inter-
pretira po svoje. Podobno velja tudi
za Karižev Zgubljeni raj.
Jela Krečič

Žiga Kariž,
Zgubljeni raj: odprta koda,
galerija Kapsula, do 23. 12. 2008

Kulturaža

Zgubljeni raj Žige Kariža

Ministrica za kulturo Majda Širca
je v uvodu poudarila nujnost kon-
struktivnega sooblikovanja kulturne
politike z NSK ter se javno zavezala
prisluhniti stališčem in predlogom
tega organa. Stanje slovenske kultu-
re, kot ga je spoznala v zadnjih te-
dnih, po njeni oceni ni bleščeče, am-
pak v nekaterih primerih zaskrblju-
joče. Za sanacijo sedanjih razmer ne
bodo potrebna le finančna sredstva,
ampak tudi veliko več konstruktiv-
nega dialoga med pristojnimi.

Zaradi aktualne globalne gospo-
darske krize oz. recesije, ki ji ni vide-
ti ne konca ne dna, se bo tudi kultura
prisiljena pripraviti na sanacijske
ukrepe in restrikcije. V skladu s koa-
licijskim sporazumom se bo ministr-
stvo prednostno lotilo reforme jav-
nega in neinstitucionalnega sektorja,
v okviru katere bodo javni zavodi
pridobili več avtonomije in odgovor-
nosti za izvajanje sprejetih progra-
mov. Prav tako se je ministrica zave-
zala za prednostno ureditev statusa
samozaposlenih v kulturi ter za oti-
pljive ukrepe na področju knjige, za-
ložništva in knjižničarstva. Na tem
področju se z novim letom obeta de-
lovanje javne agencije za knjigo, ki
mora po njenih besedah postati
vzorčen primer samoreguliranja
stroke. Obljubila pa je tudi povečan
odkup izvirne slovenske literature za
javne knjižnice, razširitev knjižnič-
nih nadomestil avtorjem za izposoje
v šolskih knjižnicah ter odpravo čla-
narin v splošnih javnih knjižnicah
(po opravljeni analizi posledic). Na
ministrstvu se zavzemajo za prenos
urejanja avtorskih in sorodnih pra-
vic iz gospodarskega v kulturni sek-
tor, se prednostno lotiti nereda na
filmskem in avdiovizualnem podro-
čju, na medijskem področju pa želijo

odriniti politične stranke čim dlje od
možnosti vplivanja na uredništva.
Problemov je več in rešitve bodo tr-
še, kot je ministrica pričakovala.

Dolgoročno načrtovanje
V razpravi je Mitja Čander opozo-

ril na finančne in psihološke razse-
žnosti razvpite gospodarske krize, ob
kateri pričakujemo manj prihodkov
od davkov in še večji pritisk na javna
sredstva. Po njegovem bi morala vla-
da slediti zavezi iz koalicijskega spo-
razuma, po kateri se bodo sredstva za
kulturo v državnem proračunu po-
večevala. Ob razmišljanju o reformi
javnega sektorja pričakuje od vlade
tudi časovni načrt njegove posodobi-
tve, marsikaj pa je mogoče storiti tu-
di s kulturi prijaznejšo davčno politi-
ko (DDV na knjigo zmanjšati od 8,5
na 1 odstotek, ukiniti DDV na ume-
tniške stvaritve) ter z davčnimi olaj-
šavami za vlaganja gospodarstva v
kulturo. Po javnih podatkih državna
sredstva za knjigo že nekaj let upada-
jo, z uveljavitvijo nove agencije pa ga
ja strah, da bo del programskih sred-
stev porabljen za delovanje njenih
organov in služb.

Drago Jančar je opozoril, da bese-
de o gospodarski krizi in recesiji
vztrajno zavirajo naš kulturni razvoj
že od osamosvojitve ter da nujno po-
trebujemo ambicioznejšo, bolj širo-
kopotezno ter dolgoročno usmerje-
no kulturno politiko. Napovedana
kulturna prestolnica v Mariboru mo-
ra postati nacionalni kulturni pro-
jekt prve vrste in priložnost za uve-
ljavitev vseh vrst slovenske ustvar-
jalnosti z vseh koncev države. Vpra-
šal se je, kaj se bo zgodilo z izgradnjo
Nacionalnega muzeja ter NUK II, ob
agenciji za knjigo pa se je zavzel za

»vmešavanje« kulturne politike zla-
sti pri osrednji nalogi pospeševanja
bralne kulture in bralnih navad.

Reforme javnega sektorja
v kulturi

Tudi Andrej Jemec je kljub »pre-
grešnosti« v obdobju krize spregovo-
ril o potrebi po Muzeju slovenske
umetnosti in Galeriji moderne ume-
tnosti, saj nam približno 1300 aka-
demsko izšolanih likovnih umetni-
kov ustvarja kapital, ki zdaj ostaja ve-
činoma skrit pred javnostjo. Predse-
dujoči Miran Zupanič pa je opozoril,
da reforme javnega sektorja v kulturi
ni mogoče izločiti iz splošne reforme
javnega sektorja, da preboja pri izo-
braževanju za poklice v kulturi ne bo
brez bistveno boljšega sodelovanja
vseh treh ministrstev, ki si delijo pri-
stojnosti nad šolstvom, visokim šol-
stvom in javnimi zavodi v kulturi, ter
vprašal, kako in kdaj bo odpravljeno
razsulo v slovenski kinematografiji.
Ministrica je odgovorila, da čim prej,
in dodala napoved spremembe
ustreznega zakona v letu 2009 ter
odprave in spremembe ukrepov, ki
so po njenem privedli kinematogra-
fijo v procesno, finančno in odloče-
valsko slepo ulico.

Ker je Mitja Čander dejal, da vlade
ne bomo ocenjevali po leporečju v
sporazumu, po katerem je »kultura
temelj družbe«, ampak po deležu
kulture v državnem proračunu in
BDP, je ministrica na koncu izrazila
željo, da njenega dela vendarle ne bi
presojali le po številkah v morebi-
tnem rebalansu državnega proraču-
na za prihodnje leto, ampak tudi po
številnih drugih drobnih in konkre-
tnih ukrepih kulturne politike.
Slavko Pezdir

Prvi dami kulturne politike na seji NSK

Kultura v obdobju recesije
Na seji Nacionalnega sveta za kulturo sodelovali ministrica za kulturo Majda Širca
ter predsednica pristojnega parlamentarnega odbora Majda Potrata

Nacionalni svet za kulturo (NSK) je včerajšnjo 22. sejo, ki ji je predsedoval Miran Zupanič, posvetil predvsem pred-
stavitvi kulturne politike, kakor je zapisana v koalicijskem sporazumu vladnih strank za mandat 2008–2012 ter ka-
kor jo po prvih tednih delovanja nove vlade interpretira ministrica za kulturo Majda Širca. V nadaljevanju so člani
NSK s predsednico odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino mag. Majdo Potrata spregovorili o konkretnih
načinih in možnostih plodnejšega medsebojnega sodelovanja s pristojnim delovnim telesom najvišjega zakono-
dajnega organa.

Ministrica za kulturo predstavila kulturno politiko vladne koalicije – Ministrici za kulturo Majdi Širca so na-
sproti sedli člani Nacionalnega sveta za kulturo (od leve) Miran Zupanič, Andrej Jemec, Mitja Čander in Drago Jančar.
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