
predvsem študije, kako bolnišnico
zavarovati in obnoviti. Samo ure-
ditev potoka Čerinščica od povirja
naprej je ocenjena na nekaj več
kot milijon tristo tisoč evrov.
Glavni del študije, ki jo je pripravil
Zavod za spomeniško varstvo,
predvideva rekonstrukcijo vseh
barak z interjerji in povezovalno
potjo (ocena stroškov je 2.531.420
evrov), rekonstrukcijo dveh barak
z interjerji in povezovalno potjo

(ocena stroškov je 628.060 evrov)
in konserviranje – restavriranje
stanja in situ (ocena skupnih stro-
škov 170.080 evrov). V študiji je
predviden tudi informacijsko-in-
terpretacijski center, ki naj bi stal
nekaj manj kot milijon trideset ti-
soč evrov.

Razveseljivo je, da se je delovna
skupina odločila za popolno re-
konstrukcijo spomenika, kakršen
je bil pred povodnijo. Obnova
osrednjega dela bolnišnice bo
imela prednost pred drugimi deli,
a bodo hkrati urejali vodotok, po-
virje in pobočja ter zagotovili var-
nost za spomenik, prebivalce ob-
močja, zaposlene in obiskovalce.
Nosilka celotne investicije in ope-
rativna koordinatorka za obnovo
PB Franje je Občina Cerkno, ker je
lastnica glavnega dela spomenika
in predstavnica lokalne skupno-
sti. Dela se morajo lotiti takoj, so-
delujoča tri ministrstva pa morajo
zagotoviti polno podporo in po-
moč, so še zapisali v poročilu za
javnost na ministrstvu za kulturo
M. Vo.

ne pa 26.138 evrov za izvedbo nuj-
nih ukrepov. V državnem prora-
čunu je za Franjo pri ministrstvu
za kulturo odprta proračunska po-
stavka z vsoto 200.000 evrov za
leto 2008 in 1.622.438 evrov za le-

Tokrat so že postregli z nekate-
rimi številkami in roki. V sporoči-
lu za javnost so zapisali, da so takoj
po katastrofi Mestnemu muzeju
Idrija namenili 18.324 evrov, Za-
vodu za varstvo kulturne dedišči-

to 2009, kar po predračunih skoraj
zadošča za popolno rekonstrukci-
jo kulturne dediščine v osrednjem
delu Franje. Nekaj denarja bodo
poskušali dobiti iz evropskega so-
lidarnostnega sklada, pri Me-
stnem muzeju Idrija pa je odprt
poseben račun za zbiranje denar-
ja.

Župan Občine Cerkno je poro-
čal, da se je njihova delovna skupi-
na sešla trikrat in obravnavala

KULTURA 15DELO
sreda, 20. februarja 2008
kultura@delo.si

Ruta Tannenbaum Miljenka Jer-
govića v prevodu Mateje Tirgušek
je njegov prvi roman, ki se dogaja v
Zagrebu. Najbolj prevajani hrvaški
literat, ki je prejel že več tujih na-
grad, v romanu predstavi usodo de-
setletne gledališke zvezdnice Rute
Tannenbaum, hrvaške Shirley
Temple, ki jo okolje obožuje in ča-
sti. A mlada zvezdnica, ki jo je avtor
poustvaril po resnični zgodbi, v tre-
nutku vzpostavitve Neodvisne dr-
žave Hrvaške postane ena izmed
številnih malih Židinj, ki jih depor-
tirajo v koncentracijsko taborišče,
kjer tudi umre. Jergović skozi uso-
do mlade deklice naslika predvojni
in medvojni Zagreb, natančneje,
malomeščansko in licemersko držo
Zagrebčanov, ki brez posebnih za-
držkov sprejmejo nove nacistične
vrednote. Gre za čas, ko krepka ko-
košja juha Zagrebčanu pomeni več
kot usoda njegovega soseda.

Pisatelj Zoran Ferić je zaslovel
predvsem z zadnjo zbirko kratkih
zgodb Angel v ofsajdu in romanom
Smrt deklice z vžigalicami. V knjigi
Otroci s Patrasa, ki jo je prevedel
Tadej Čater, pisatelj v ospredje po-
stavi gimnazijskega profesorja sre-
dnjih let, ki se zaljubi v svojo učen-
ko. Motiv takšne tabuizirane ljube-
zni, ki je v svetovni literaturi in fil-
mu vzniknil z romanom Lolita Vla-

dimirja Nabokova in istoimenskim
filmom Stanleyja Kubricka, Ferić
prestavi na šolski izlet na grški otok
Patras. Problem pedofilije, te sicer
razvpite in zlorabljane teme sodob-
nih medijev ter popularne kulture,
avtor obravnava pretanjeno in po-
globljeno.

V kaj se zaljubljamo je naslov
knjige Romana Simića, prevedla
pa ga je Maja Brodschneider Ko-
tnik. Simić je pred tem izdal zbirko
kratkih zgodb Mesto, na katerem
bova prenočila in ob izidu zanjo
prejel zelo ugodne kritike. Najno-
vejša zbirka enajstih kratkih zgodb,
za katero je dobil nagrado hrvaške-
ga Jutarnjega lista, obravnava ra-
zlične obraze odnosov med mo-
škim in žensko ter s tem ponuja ra-
zlične odgovore na vprašanje v na-
slovu romana. Zbirka se odmika od
uveljavljenih literarnih modelov,
osredotoča se predvsem na tisti ele-
ment vsakdanjega življenja in med-
človeških odnosov, ki ostaja neizre-
čen, zamolčan. Gre torej za natanč-
no analizo neizgovorljivega. Jergo-
vić je v oceni knjige zapisal, da bra-
lec ob njej dobi občutek, da je pre-
bral začetke enajstih različnih
knjig. »Povezuje jih avtorska pisa-
va, nekakšna prirojena eleganca ža-
losti.«
Jela Krečič

Trije novi naslovi sodobne hrvaške proze

Jergović, Ferić, Simić
Ferić v Otrocih s Patrasa obravnava prepovedano
ljubezen med profesorjem in njegovo učenko

Hrvaški pisatelji mlajše generacije Miljenko Jergović, Zoran Ferić in Roman
Simić so že s svojimi prvimi deli navdušili tako domačo kot tujo literarno
kritiko. Njihove tri novejše knjige je v slovenščini izdala založba V. B. Z., vče-
raj pa sta jih njena urednica Maja Brodschneider Kotnik in prevajalec Tadej
Čater predstavila v Društvu slovenskih pisateljev.

Ocena Simfonični koncert

Glasba in njen ponaredek
Jure Dobovišek

modri abonma
Orkester Slovenske filharmonije
Aleksander Vedernikov, dirigent
Joseph Moog, klavir
Cankarjev dom, 14. in 15. 2. 2008

A bonentske počitnice v filharmoničnem polletju
so končane. Spomladanski del sezone se je začel

z obvladano vodenim polpotentnim koncertom,
kakršnega sem po sicer uglednem dirigentskem
imenu (ki je za Ljubljano in SF pravzaprav dogodek)
tudi pričakoval: prvega moža Bolšoj teatra
Aleksandra Vedernikova sem že z gostovanj z
njegovim matičnim ansamblom na Festivalu
Ljubljana pomnil kot enega tistih dirigentov (ni jih
tako malo), ki jim je v glasbi menda vse jasno, hkrati
pa se tudi zapirajo pred njo, ker se zanjo niso
pripravljeni žrtvovati in hočejo pač mirno opravljati
svoj poklic. Sveži in ne v potnih sragah, kar niti ni
mišljeno kot prispodoba. Gergijevov Čajkovski
(čigav je danes silovitejši?) je – optično – velikanski
znojni madež na dirigentovem hrbtu.

Za povrh se na tokratnem koncertu ni igrala samo
glasba, ampak tudi njen ponaredek. Zanikanje.
Kakšen je dvajsetletni Joseph Moog kot umetnik,
bom mogoče izvedel kdaj drugič. Pri izvajanju Liszta
– na sporedu sta bila Madžarska fantazija in
Mrtvaški ples – se zabrisuje meja med igranjem kot
dejavnostjo fleksibilnega subjekta in avtomatizmom
stroja: pianist dobi nalogo pianole. Mladenič jo je
bleščeče opravil, veliko zna; elementov ne bom
razčlenjeval (izbral sem glasbo, ne šport). Orkester je
pridno igral in tiho sedel (ko ga Liszt ne zaposluje).

Občutek imam, da je Vedernikovovo zavezništvo z
orkestrom profesionalistični Don't worry, kar pa

nemara ni ravno najbolj ploden pristop k
interpretaciji. Celo še slabše: če v koncert uvajajoči
skladbi Jurija Gregorca (avtorjev mladostni
Melanholični preludij za godala, iskren,
poenostavljajoč retroodskok – mimo Osterca – »k
ozarjenosti noči«) slišim enaka izvedbena
protislovja kakor v Peti simfoniji Sergeja Prokofjeva,
tj. tako poln in sijajen zvok kakor neskladja med
(godalnimi) sekcijami, če so rogovi pri Prokofjevu
sumljivo labilni, angažma pihalnih solov pa neenak,
prepuščen posameznikovi muzikalnosti, po kateri v
orkestru navadno izstopijo eni in isti (po slišanem se
nisem čudil, da je dirigent kot prvemu čestital
flavtistu Kacjanu), se mi znalska ležernost dirigenta
začne kazati kot deficit, hipno grozeča ohlapnost in
globalna nenapetost zgradbe. In res je bil orkester s
Prokofjevovo Peto popeljan k nekaj izjemno
izigranim vrhovom, a se je zmeraj znova vračal v
koordinate uradne gladkosti, pod katero je ostal še
precejšen del umetnine.

Nadaljuje se težaven boj SF, ki je kot nacionalna,
javno financirana ustanova pač dolžna izdajati
brezhibne publikacije. Zavod se je dokopal do
podatka, da je bil dirigentov oče Aleksander st.
(svetovno znan kot Bolšojev pevski prvak) »solo
kontrabasist«; Staats- in staatlich pa da je kar
deželen. Programski komentarji težijo k izčrpnosti, le
da se ta zdaj rada zamenjuje z neselektivnostjo.
Tehtni pasusi se prepletajo s sumljivo zmedenimi
(slabo prevodno prepisanimi?), vse pa je začinjeno z
nenavadnostmi, od Liszta v letih 1939 pa 1962 in
krstne uprizoritve (!) njegove skladbe do psalma (!!)
Dies irae in dud (!?!) v Prokofjevovi simfoniji.
Deželna (slovenska) filharmonija. Ali kaj.

Ocena Film

Otroški film – drugače
Ženja Leiler

Tea
scenarij in režija Hanna A. W. Slak
Slovenija, Hrvaška, BiH, 2007
producenta Frenk Celarc/Gustav Film in Dunja
Klemenc/Studio Maj
87 min.

T ea je drugi igrani celovečerni film 33-letne
režiserke Hanne A. W. Slak. Po prvencu Slepa

pega (2002), temačni zgodbi o zasvojenosti pa tudi
secirnici psihopatologije med glavnima junakoma,
narkomanom in njegovo »rešiteljico«, je tokrat
posnela film za otroke. A če je bila Slepa pega po
svoji atmosferi in tesnobnosti sorodna filmom s
podobno tematiko, Tea le v maločem ustreza
običajni shemi otroških filmov. In to je – morda
presenetljivo – tudi njen glavni adut.

Tea je namreč s svojo počasno narativno logiko,
preprosto zgodbo in meditativnimi »gozdnimi«
vožnjami, nič strašljivimi, pa zato nekoliko
skrivnostno čarobnimi, pravo nasprotje dinamiki,
dramatičnosti in »neverjetnosti« različnih
Harryjev Potterjev in Gospodarjev prstanov. Deluje
kot alternativa otrokom namenjenemu filmskemu
mainstreamu. Vprašanje sicer je, ali je današnja
senzibilnost mladega občinstva zanjo še dovolj
odprta, sploh odprta; a to je hkrati tudi vprašanje,
koliko filmskega sveta, ki ga z vseh strani prežema
resničnost, mladi gledalci danes prenesejo.

Tea ima več glavnih junakov. Gozd, ki ima s
svojo sugestivno in vizualno impresivno podobo

(fotografija Karina M. Kleszczewska) in zvoki
(Hanna Preuss Slak) v sebi še največ magičnega,
celo pravljičnega. Njegova »usta« pooseblja dedek,
zagonetni modrec preprostih resnic (Sandi Krošl);
k njemu in starodavnemu kostanju se za
prijateljsko pomoč in nasvete obrača desetletni
Martin (Nikolaj Burger), ki s svojima staršema
(Manca Dorrer in Marko Mandič), nekakšnima
»nazaj k naravi« ozaveščencema, živi v idilični hiši
sredi gozdne jase. V to naravno idilo vstopita tujki,
deklica Tea (Pina Bitenc) in njena mama (Tanja
Šojić), iz Bosne pregnani begunki; kljub
precejšnjim začetnim antipatijam se Martin in Pia
zbližata in se skušata – zdaj kot prijatelja – upreti
nevarnosti, ki grozi gozdu: poseki. Žage na vratu
pa seveda nimajo le drevesa; gre prej za metaforo
ogroženosti in poškodovanosti posameznika, ki ni
kos svoji usodi, saj je ta prevečkrat odvisna od
sveta, ki ga obkroža. Vprašanje, na katerega bosta
morala Martin in Pia zato najti odgovor, je, kaj je
pomembnejše od življenja drevesa, ki ga pač ne
moreta zaščititi. Kot ni mogel nihče zaščititi Tee
pred grozotami vojne, pa tudi ne Martina pred
nerazumevanjem vrstnikov za njegovo
drugačnost.

Tea morda ni film, ki navduši na prvi pogled. A
med vizualno in zvočno »spektakelske« sekvence
naniza dovolj oprimkov, ki angažirajo prav s
preprostim razmišljanjem.

Tea – Marko Mandič v filmu Hanne A. W. Slak. Foto Guillaume Cailleau/Gustav film

Kot je na predstavitvi dejala
Branka Fišer, urednica pri tržiški
založbi Učila, vsebuje knjiga Zgod-
be o uspehu 64 zgodb Slovenk in
Slovencev, ki niso pisatelji. V obliki
intervjujev, ki so jih opravili štu-
dentje, se predstavijo osebnosti, ki
so prepoznavne v slovenskem in
nekateri tudi v evropskem in sve-
tovnem merilu. Spregovorijo o svo-
ji poti, ki je vodila k temu, čemur bi
lahko rekli uspeh. Vendarle pa je
uspeh relativen, imamo namreč ve-

liko uspešnih ljudi, ki pa jih pozna
le redko kdo.

Idejna vodja projekta Jana Luto-
vac Lah je povedala, da je knjiga na-
stajala kar nekaj let. Predvsem jo je
zanimalo, kakšna so merila uspeha,
je to zgolj drugačnost, delavnost,
zaupanje v uresničitev svojih sanj,
sreča. Odgovori, ki so jih dobili štu-
dentje, so pokazali, da so poti do
uspeha zelo različne.

Pri izboru uspešnih Slovenk in
Slovencev so imeli nekaj objektiv-

nih in subjektivnih meril, od lestvic
najbogatejših, nosilcev vodilnih dr-
žavnih in strankarskih funkcij, do
odmevnih ustvarjalcev na področju
kulture, medijev in odnosov z jav-
nostmi. Med 64 intervjuvanci je 48
moških in 16 žensk, kot da bi bila
»uspešnost moškega spola«, je še
dodala.

Spregovorili so tudi nekateri od
slovenskih uspešnežev. Zdenka Ce-
rar, nekdanja generalna državna to-
žilka in pravosodna ministrica, je
povedala, da je bila državna prvaki-
nja v gimnastiki, preden je postala
slavna. Bila je namreč prva ženska
na mestu generalnega državenga
tožilca, kamor jo je predlagal takra-
tni predsednik Janez Drnovšek. Pri-
sotnim pa je na klavir zaigrala še

skladbo Mi se mamo radi, z beseda-
mi »da je tega med Slovenci prema-
lo«.

Svetovni popotnik, fotograf in pi-
sec reportaž Zvone Šeruga je pove-
dal, da mu sicer ni jasno, kako se je
on uvrstil v to knjigo (verjetno zara-
di subjektivnih meril, je dodal s
smehom). »Moje prvo potovanje v
tujino je bilo z 19-imi leti v Trst po
kavbojke in dva kilograma kave za
mamo. Mi, ki smo s kmetov, kot
otroci nismo potovali, temveč smo
pasli krave.« Do naziva svetovni po-
potnik sta po njegovem mnenju bo-
trovala študij novinarstva in ljube-
zen do fotografije. Poudaril je, da je
on uresničil tisto, o čemer so drugi
le sanjarili. Pred kratkim je dobil
svoj dvanajsti potni list.
Zdenko Matoz

Matjaž Gantar
So vas že v mladosti prepoznali kot
nekoga, ki nosi potencial?
»Nikoli. Po mojem opažanju ne.
Sem veljal za nemirnega.
Psihologinja v osnovni šoli mi je
svetovala, naj grem na poklicno
šolo.«

Polona Juh
Katera ja bila vaša prva vloga?
»Dobila sem jo v vrtcu pri
predstavi Kdo je napravil Vidku
srajčico. Igrala sem ovčko in
Vidku samo podala klobčič
volne.«

Esad Babačić
Kašen vpliv je imelo družinsko
okolje na vas?
»Dobil sem mamino ljubezen in
očetovo zmedenost. Družina ni
imela skoraj nobenega vpliva,
zato sem bil že zelo zgodaj
obsojen na lastne sanje. Seveda
sem se pogosto motil, a sem se le
odločal sam. Bil sem obsojen na
lastne sanje. Nekako sem

Knjiga o uspešnih Slovencih

Štiriinšestdeset zgodb o uspehu
Pri založbi Učila je izšla knjiga Zgodbe o uspehu, v katerih 64 Slovenk in Slovencev spregovori
o svojih življenjskih poteh, ki so vodile k uspehu – Poti do uspeha so zelo različne

Kaj je uspeh in kako ga doseči, sta vprašanji, ki si jih v življenju vsak postavi
vsaj enkrat. Nanje je v knjigi Zgodbe o uspehu kar 64 odgovorov. Knjiga je
nastala kot poseben projekt, pri katerem so sodelovali študentje Dejan Bu-
kovnik, Alja Gajšek, Marko Lah, Karmen Lugarič, Staša Milušić, Tjaša Perha-
vec, Tilen Pokrivač, Katarina Rožanc, Anže Vodenik in Marko Zorman z ra-
zličnih ljubljanskih fakultet pod mentorstvom Damjane Bakarić, Sonje Sare
Lunder in Jane Lutovac Lah, ki so besedila uredile.

staršem celo hvaležen, saj so me
nehote rešili pred takšnimi in
drugačnimi kalupi ter mi
pomagali do samostojnosti.«

Franjo Bobinac
Kakšna je vaša filozofija
življenja?
»Za celovito človeško osebnost je
ključna uravnoteženost na obeh
področjih, osebnem in
profesionalnem. A nikoli za svoj
lastni uspeh ne pozabi na
človeka in »ne stopi« nanj, da bi
bil sam večji.«

Jan Cvitkovič
Je prednost, da nimate ustrezne
filmske izobrazbe ...
»Verjetno vsake toliko časa
nekomu stopim na žulj. Njihovi
problemi so prav smešni. To, da
nimam šole, je smešno. Kateri
pisatelj pa ima šolo za pisatelja?
Šola ne naredi umetnika in ga
tudi nikoli ne bo. Lahko samo
pomaga pri nekaterih obrtniških
spretnostih.«

Po terminskih načrtih naj bi bila
v letu 2008 varno urejena
soteska Pasice s hudournikom
Čerinščico in pobočji, leta 2009
pa bi začeli urejati spomeniška
dela v centralnem delu soteske.
Projekt bi lahko bil – ob ustrezni
zagotovitvi finančnih sredstev
še pri drugih resorjih in
zunanjih virih – končan leta
2010.

Franja bo obnovljena čez dve leti
Na delovni komisiji za obnovo Partizanske bolnišnice Franja o konkretnejših številkah in rokih

Po katastrofalni povodnji, ki je 18. septembra 2007 skoraj popolnoma uni-
čila spomeniško območje, se je pred dnevi na ministrstvu za kulturo dru-
gič sestala delovna skupine za Partizansko bolnišnico Franja, ki jo vodi mi-
nister dr. Vasko Simoniti, njeni člani pa so še minister za okolje in prostor
dr. Janez Podobnik, minister za obrambo Karl Erjavec, poslanec v držav-
nem zboru Samo Bevk in župan Občine Cerkno Jurij Kavčič.

na kratko

Razpis za BIO 21
Bienale industrijskega oblikovanja
(BIO) je z 18. februarjem odprl razpis
za najnovejša dela industrijskega
oblikovanja, vidnih sporočil in obli-
kovalskih zasnov. Prijave lahko zain-
teresirani pošljejo do 11. aprila. Dela
za razstavo BIO 21, ki se bo odprla le-
tošnjega 2. oktobra, bo izbrala me-
dnarodna komisija. Kriteriji bodo
inovativnost, kakovost celovite reši-
tve, aktualnost, funkcionalnost,
ekonomičnost, oblikovanje z zave-
stjo družbene odgovornosti in
usmerjenost k trajnemu razvoju.
Več o razpisu najdete na
www.bio.si. Je. K. 

Priprave na Rock Otočec 2008
Prijava za predizborni festival Rock
Otočec 2008 mora vsebovati naved-
bo občine, od kod glasbena skupina
prihaja, podatke o skupini (naslov,
e-mail, gsm), posnetek treh avtor-
skih pesmi (na CD-ju), kratko pred-
stavitev skupine (na CD-ju, fotogra-
fijo skupine (na CD-ju). Prijave pa naj
pošljejo na naslov MC Patriot Slo-
venske Konjice, Žička cesta 4a. 3210
Slovenske Konjice. Z. M.

Filmski sklad, ki ga od septembra lani vodi v. d. direktorja Igor Prodnik,
sicer direktor direktorata za medije na ministrstvu za kulturo, je včeraj
sklical tiskovno konferenco. Prvič v zadnjem, za sklad burnem obodbju ni
potekala na ministrstvu, tudi ne ob prisotnosti ministra, ampak v dvorani
Slovenske kinoteke. Tema tiskovne konference so bili »načrti Filmskega
sklada RS – Javnega sklada za leto 2008 in kako je s sofinanciranjem film-
skih projektov v letošnjem letu ter katere projekte je Filmski sklad finanč-
no podprl«. O tej temi, torej programu sklada za leto 2008, smo v Delu že
pisali, saj je sklad že 1. februarja ta program sporočil medijem po e-pošti.

Sklad je torej sklical tiskovno konference o javno že znanem predmetu.
A ker je na vabilu pisalo, da bodo na novinarski konferenci »poglede na
trenutni položaj slovenskega filma predstavili, v nadaljevanju pa odgovar-
jali na vaša vprašanja« poleg Prodnika še Gregor Pajić, novi direktor Viba
filma in Andrej Vajevec, namestnik predsednika nadzornega sveta sklada,
se je zdelo vabilu vredno odzvati. »Trenutni položaj slovenskega filma« je
pač še vse kaj drugega kot javnosti že predstavljeni program sklada za leto
2008.

Je, denimo, tudi: kako sklad komentira kazensko ovadbo producentov,
kaj je z zakonom o ustanovitvi filmskega inštituta, kako komentira dej-
stvo, da je bil film Mokuš, ki ga je sklad izdatno saniral, na rednem sporedu
komaj nekaj dni ..., vendar na ta vprašanja novinarji nismo dobili odgovo-
rov, češ da to ni tema tiskovne konference (oziroma da sklad nima nič z di-
stribucijo domačega filma, kar sicer ni res, saj ga k temu zavezuje zakon).
Vprašanj, na podlagi česa sklad trdi, da je bil program za leto 2007 sprejet
legalno in kdaj bo sklad objavil razpis za mesto direktorja, tako sploh ni
imelo več smisla postaviti.

Na tisto, ki se je vseeno dotikalo »teme tiskovne konference«, namreč,
koliko projektov in kateri producenti so se prijavili na javni poziv za leto
2008 in kateri so bili zavrnjeni, je Prodnik odvrnil le, da je bilo prijavljenih
»nekaj več kot dvajset projektov«, natančnejše podatke pa si lahko ogleda-
mo osebno na skladu. Na očitek, da gre za informacije javnega značaja, je
Prodnik odvrnil, da programa (torej tega, ki so ga predstavili na tiskovki)
vlada še ni potrdila.

Nehote pa smo izvedeli naslednje: po Prodnikovem mnenju je Mokuš
»eden najboljših filmov, narejenih po osamosvojitvi«, tudi filmski sklad in
resorno ministrstvo imata pripravljenih »šest do sedem ovadb«, o katerih
Prodnik potem sicer ni želel reči nič konkretnega, sklad pa je kar petim re-
vizijskim hišam poslal ponudbo za pregled več kot desetih filmskih projek-
tov zadnjih let. Sklad mora to sicer storiti po zakonu, seveda pa mu tega ni
treba početi v takem številu. V. d. direktorja je še »zagotovil, da bo na leto-
šnjem festivalu slovenskega filma na sporedu vsaj pet igranih celovečer-
nih filmov, ki so bili narejeni s sredstvi sklada«, in da je, kar se tiče domače-
ga filma – v primerjavi s tem, kar pišejo mediji – »vse v najlepšem redu«. In
še: 1. marca bodo za stike z javnostmi na skladu zaposlili Črta Kanonija.
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