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Zakaj naslov Ljubljana? V
knjigi so sicer lepe reprodukcije
Franceta Kralja, tu in tam so
prepoznavne mestne točke, a zdi
se, da je to vse?

Ljubljana z nekaterimi la-
stnostmi prepriča enako kakor
katerokoli svetovno mesto. Vi-
dim njeno obubožanost, čutim pa
tudi njeno stoletno žarenje. Je sr-
ce slovenstva, dedič vsega slo-
venskega humanizma, je točka,
ki zaznamuje naš arhetip, za ka-
terega še ne vem, kakšen je, vem
pa, da obstaja.

Ta Ljubljana torej ni samo
kraj, ampak je tudi čas. Ni samo
lokacija, ampak tudi zgodovi-
na?

Občutje. Kot je Kosovel pe-
snik Krasa ali Gradnik pesnik
Brd, so razlogi, da sem jaz pesni-
ca Ljubljane. Moj ideal je kom-
petenten pesniški subjekt, ki ne
podlega masovni psihozi banal-
nosti, površnosti, človeškim na-
pakam, ne mara humanistične
ignorance. Upa si prisegati na
standarde vesti in želi, da bi me-
sto iskreno povzdigovali.

Kakšen je ta kompetenten su-
bjekt? Močan?

Ne, ni nedotakljiv. Poskuša se
soočati z resnicami, ki se jih ne da
goljufati.

Kako bi označila svojo poezi-
jo?

To je zoprno vprašanje.
No, v širšem smislu se imaš

verjetno za modernistko?
Čeprav sem diplomirala iz

književnosti, se sama ne bom za-
pirala v znanstveno terminologi-
jo. Ko me bo literarna znanost
umestila, bom pristala na njen re-
žim.

Znanstveno terminologijo
imamo tudi zato, da si z njo po-
magamo imenovati razlike?

Ko je Šalamun objavil prve šti-
ri knjige, da ne rečem pet, je zra-
slo sredi slovenske poezije nekaj,
česar se ni dalo negirati. Zdaj je
ta nekaj tako velik kot tisti fižol v
pravljici, po katerem Jack pleza v
nebeški svet. Pravljica je kompli-
cirana in Šalamun je tudi. Ranje-
nosti in mimikrije je pri njem ve-
liko, je pa tudi ta jezik, ta obleka
poezije. V njem moram biti so-
dobna kot on, v duši pa še starej-
ša kot Prešeren. Z dušo želim biti
pri Krišni ali pa pri Kristusu, ki je
človeštvu spet ponudil dejavno
odmotavanje iz kozmične maši-
nerije, ki je prej gnala predvsem
tisto staro hebrejsko zakonodajo:
zob za zob, glavo za glavo. Brez
usmiljenja ni kompetentnega pe-
sniškega subjekta.

Ne zdi se mi čudno, da ome-
njaš Šalamuna. V tvoji poeziji

je precej šalamunovskega? Va-
rianta lingvizma na primer?

Šalamunove pesmi so kot indi-
viduacijske sanje. Če on sam ne
zavzema stališča do njih, ga razu-
mem. Išče garancijo, da se ne bo-
do končale, je pa vprašanje, koli-
ko je to dobro za pesniški su-
bjekt. Prva sem razkrila njegove
lingvizme: kreda je credo, vera,
maline so malum, zlo - vata, tega
pa nisem. V prvi pesmi nove knji-
ge Ljubljana sem si vato prisvoji-
la. Izhaja iz vates, to so druidski
zdravniki. S Šalamunom sem v
istem poglavju slovenskega pe-
sništva, ampak imam v nasprotju
z njim zelo razumljiv način pesni-
škega izražanja.

Šalamunov je zanesljivo ne-
ponovljiv, čeprav ima veliko po-
snemovalcev. Pri njem je svet
predvsem fluiden material v
medjezikovnih relacijah.

Včasih so ene reči iz nezave-
dnega manj originalne, kot bi si
človek mislil. Že alkimija je ve-
dela, da je vse fluidno. Pomaran-
ča je samo vibracija. Tudi člove-
ško telo, to sedaj že medicina ve.
Homeopatija zdravi fluidnost te-
lesa in posledično se poboljša bi-
ološko telo. Na delu sta dva koz-
mična zakona: prvi pravi, da je
spodaj tako kakor zgoraj, drugi
pa pravi, da malo dobrega uniči
veliko zla. Ta dva zakona spoštu-
je tudi poezija. Ko je bil Paracel-
sus v Idriji, je bil s svojo alkimijo
večji »modernist«, kakor je ves
slovenski modernizem s Šalamu-
nom vred.

Pri Šalamunu se mi zdi bistve-
no to, da je svet z vsem dolžnim

dostojanstvom prekucnil v jezik.
In v tvojem nizanju metafor,
zlasti metafor, ki lovijo učinek s
čim večjo medsebojno pomensko
oddaljenostjo, vidim sorodnost s
Šalamunom.

Mislim, da pri meni ne gre za
psihotiko sodobne slovenske
hermetične poezije, ampak je
vsaka moja pesem esej, ki je zbit,
komprimiran, zreduciran na je-
zik poezije. Saj še drži, ne, da je
poezija čim več vsebine na čim
manjšem prostoru? Človek rabi
samo eno majčkeno zbranost in
je v mojih pesmih, zares noter.
Nobenega hokus-pokusa! Potr-
kaš na mojo Ljubljano in se ti od-
pre. Intuitivna sem in imam mi-

mikrijo zato, da lahko pišem o
duhovnem in Bogu. Bog je danes
v poeziji docela tabuirana tema,
tudi pri Šalamunu, ki ima sicer
vse, kakor je bila erotika tabuira-
na na začetku 19. stoletja. Nočem
plašiti bralca, ker nisem noben
avantgardistični parkelj. Želim
si, da bi moja pesem bila dobra za
kralja in za njegovega vrtnarja.

Pa misliš, da bo tvojo Lju-
bljano bral tudi vrtnar?

Vsi, ki si upajo knjigo odpreti,
jo razumejo najmanj toliko, koli-
kor sebe razumejo. Ljudje svoja
dejanja težko razumemo, pa niso
niti poetična. Pustimo predsod-
ke, ki se držijo poezije.

Ne gre za predsodke, ampak
za jezik, če je ta predaleč od obi-
čajnega jezika ...

Saj to je prav, poezija ne more
uporabljati običajnega jezika. To
je tako kot apartna, ekstravagan-
tna obleka, ki jo oblečeš, ko greš

gledat ali poslušat lepoto. Moj
bralec za javnost je igralec Vladi-
mir Jurc. On je res profesor go-
vora, sem mirna, ko vidim, kako
z njegovim branjem verzi tečejo
naravnost v ljudi. Tako glasno
branje je ritual za sprejemanje
vsebine, prav tako kakor je gra-
fična oprema knjige Romana
Kosa prvovrsten optični ritual za
vstop v verze. Naredil je res lepo
knjigo.

Postavljaš javno branje poe-
zije pred samotno srečevanje z
njo?

Samotno branje v kotu sobe ni
bilo poeziji zaukazano od nek-
daj. Stoletja so jo na glas pripove-
dovali. Mojim pesmim tudi prija
glasnost.

V enem svojih verzov praviš,
da je Orfej tam, kjer je bil? Ni
torej treba govoriti o koncu poe-
zije?

Ni potrebe govoriti o koncu
zgodovine, ne o koncu poezije,
niti o koncu življenja. Mogoče bi
bilo res treba začeti misliti o kon-
cu denarja. Mediji vse pomemb-
ne reči bagatelizirajo. Vsi smo
utrujeni ljudje, celo tisti, ki imajo
vsega dovolj in preveč, so utruje-
ni. Če hočeš biti spočit in zdrav,
moraš imeti dober odnos s svoji-
mi globinami. Branje poezije ni
samodejno kot instinkt. Tistim,
ki poezije ne znajo najti in brati,
se zdi, da Orfeja ni več. Dam jim
častno besedo, da je tam, kjer je
bil.

Kako se počutiš kot ženska pe-
snica?

Sama s sabo dobro, pa z bralci
tudi dobro, ampak v očeh večine
slovenskih moških »ekspertov«
pa kakor »zamorkla«.

Hočeš reči, da moška domina-
cija ne prepoznava ženske
ustvarjalnosti kot enakovredne?

Moški princip je pri nas precej
nekultiviran. Preveč moških je
animaličnih, čeprav so literati ali
direktorji ali doktorji. Jaz sem
zagovornica moških, ker je duh v
moškem ženskega spola, pred-
vsem pa zato, ker imam moške
rada. Razumem to njihovo žen-
sko dušo. Oni si sami izstradajo
svojo ženskost in tudi svojo
ustvarjalnost, če padejo v mači-
stične klišeje. Duh, ki dela mo-
škega živega, je ženskega spola.

Kaj počne ta ženski duh v mo-
škem?

Zdravega ga dela in bolnega, z
njim moški rešujejo ali uničijo.
Pove jim resnico ali pa insinuira
laži. Npr. dr. Zadravec in dr. Gr-
dina zavestno trdita, da je na Slo-
venskem samo osem odstotkov
dobrih pesnic. To se pravi, da nas
statistično ni. Njun ženski duh pa
namiguje, da je med sto sloven-
skimi pesniki samo osem takih,
ki imajo za vodnika ženski spiri-
tus. Kaj pove alogični jezik, ha?

Vsakemu je kompletnost dana
na razpolago, ampak aroganca
moči zatira šibko, šepetajoče, od-
daljeno, neznano. In kreativno
tudi. Feministični komentarji me
ne potolažijo, raje zahtevam uza-
konjene človekove pravice. Pre-
vladujoča ideja 21. stoletja je ko-
eksistenca, dialog je njena meto-
da, biti individuirana osebnost pa
je projekt človeštva.

Ali po tvoje v slovenski kultu-
ri prevladuje mačistična logika,
čeprav orokavičena?

Na Slovenskem prevladuje iz-
jemno tenka kulturna plast, pa
masivna banalnost. Imamo noto-
ričen strah pred tenkočutnostjo
in sovražimo nobel reči. Redki
znajo v glavi kaj zaokrožiti. Žen-
ske svoje napake lažje opazuje-
mo na moških, ker nas manj raz-
besnijo, kot če jih gledamo na
ženskah. In obratno. Veliko mo-
ških, ki so glavni v javnem življe-
nju, je notranje preveč zanemar-
jenih, za pozicijo moči skrivajo
svojo srhljivo obubožanost. Ma-
čizem vidim kot rezultat osebno-
stne zanemarjenosti in vsesplo-
šne seksualizacije.

V društvu pisateljev si eden
bolj aktivnih članov …

V društvu ne moremo najti nič
drugega, kar najdemo v Sloveni-
ji. To je kot čajnik, kar daš noter,
teče ven. Ves čas sem v uprav-
nem odboru doživljala, da ni bilo
pomembno, kaj je kdo rekel, am-
pak je bilo odločilno, kdo je kaj
rekel. V glavnem bo še držala
Cankarjeva ugotovitev: Grob kot
slovenski literat.

Ja, včasih se zdi, da velikost
slovenske literature ni v skladu s
psihosocialnimi lastnostmi slo-
venskih literatov.

Naj se zaradi tega nihče ne po-
hujša, če človek še ne ve, da ima
vse svoje dejavnosti zato, da bi
reševal probleme, ne pa da jih
povzroča. Leporečiti o literaturi
je ena stvar, klesati sebe je pa ne-
kaj drugega.

Društvo ima težave z identite-
to. Ti bi zagotovo znala defini-
rati njegov osnovni interes?

Najprej naša globoka prepriča-
nja demokratično konfrontirati.
Odnos do pravne norme, ki je
tranzicijski, je treba spremeniti.
Vprašanje je tudi, kakšen dejan-
ski odnos imajo najpomembnejši
člani do vrednot. Mnogi so pono-
sni, da so delali ustavo, ampak ko
je treba braniti vrednote, ki so
noter zbrane, jih pa ni. Nikogar
ne moti, da morajo biti eni kar
naprej tiho in spodaj in v depresi-
ji. Tiho morajo biti tudi vpraša-
nja o literaturi, o njenem nastaja-
nju, stilu itd. Literatura je žen-
skega spola in ni vedno ljubljena,
nemalokrat je tu samo zaradi
»zadovoljevanja potreb«.
Peter Kolšek

Pogovor s pesnico Meto Kušar

Poezija za kralja in vrtnarja
Izšla je njena tretja zbirka z naslovom Ljubljana in s poudarjeno lepo grafično opremo

Cankarjeva ugotovitev: Grob kot slovenski literat še drži – Kako je z ženskim duhom v (slovenskih) moških?
Meta Kušar je bila pred leti ena najodličnejših prodajalk knjig v mestu, že tedaj je pisala tudi pesmi.
Diplomirala je iz slovenske poezije, o njej veliko ve in premišljuje, jasno izdelano mnenje pa ima tudi
o manj poetičnih zadevah. To je očitno tudi iz pogovora, ki se ni vrtel samo okrog poezije. Tikanje v
takem pogovoru ni zelo običajno, a z Meto sva bila študijska kolega in se že dolgo poznava.

Meta Kušar
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Prekleti japi!
Peter Kolšek

televizijski film
Želim vse

režija Brane Bitenc
Visual Production
za RTV Slovenija

premiera TV Slovenija,
31. 12. 2004

Solidno

V reviji filmov, ki jih je zadnji
dve leti (ko)producirala nacio-
nalna televizija in jih ponosno ka-
že v tem veselem času, je na sam
silvestrski večer pripadla težka
naloga še enemu premiernemu iz-
delku. Težka naloga zato, ker bi
najbrž moral zabavati gledalce.
Programsko vodstvo se je dileme
očitno zavedalo, zato je film po-
nudilo na »alternativnem« dru-
gem programu. Teve film Želim
vse, prirejen po noveli Uslužbe-
nec in ljubezen pokojnega mo-
dernističnega klasika Marka Šva-
biča (to delo sta opravila Marko
Radmilovič in režiser Brane Bi-
tenc) je namreč resnobna prilika
o pohlepu, kakršna se ne prileže
novoletni penini.

»Ni vseeno, kaj ješ in kakšen
avto voziš,« je paradigmatična iz-
java, ki zarisuje okvir s povzpe-
tništvom in korupcijo prepojene-
ga socialnega sveta, katerega logi-
ka se stopnjuje v: imeti vse! Bese-
de izreče šef (zavaljeno blazirani
Gojmir Lešnjak – Gojc), name-
njene pa so podmladku, ki bo šefa
seveda kmalu izpodrinil (Sebasti-

jan Cavazza, izklesan v lepo hla-
dnokrvnost). Brezčutni tehnokrat
s konca socializma je pač mutiral
v tranzicijskega japija. Recidiv
sveta, v katerega je postavljena
Švabičevega strupena zgodba, je
v filmu vsekakor ostal, kar ni bilo
nujno, a je za gledalca z malo
daljšim spominom dobrodošlo.

Prekleti japi – tako reče posta-
rani hipur, ki zdaj z ženo izdeluje
vrtne palčke in bljuzi o poganski
mitologiji, dovolj uspešno, da si
lahko privošči hišo z bazenom.
Svet je po eni strani postavljen čr-
nobelo – balzacovski nagon po
denarju in moči proti vrednotam
življenja in ljubezni, za kar se
odloči noseča Tanja (krhka Iva

Babič), mlada umetnica – po dru-
gi strani pa so robovi med obema
svetovoma rahlo zabrisani, kar je
seveda dobro; prilika o morali je
tako podprta z zapleteno družbe-
no psihologijo. Konec je odprt:
on, japi, hoče vse in vse tudi dobi,
zaradi česar je izgubljen, ona v ri-
tualu žrtvovanja za umetnost
izgubi otroka, a najde sebe.

Želim vse je solidna tranzicij-
ska moralka, ki jo žal nekoliko
zanese bizarni lik kmečke fatalke
(Polona Juh se je zdela nekoliko
izgubljena v forsirani ruralni ži-
votopisnosti). S tem film ni izgu-
bil kompletne verodostojnosti,
izgubil pa je nekaj hladnega kri-
tičnega naboja, ki ga premore v
večinskem urbanem delu. Ten-
denca Bitenčevega filma je ned-
vomno prikaz brezobzirne člove-
ške pogoltnosti, a ta univerzali-
stični koncept se rahlo zatika tam,
kjer bi morali v njem prepoznati
poteze specifične slovenske tran-
zicijske zgodbe. A ne glede na to:
Želim vse je bil v prednovoletni
noči zanesljivo eden redkih po-
žirkov treznjenja.

O mostu, ki ga ni
Ženja Leiler

K
aj imajo skupnega Norman Foster, Ge-
orge Rothne in Marjan Pipenbaher?
Odgovorimo najprej z Andrićem: »Od
vsega, kar človek po svojem nagonu
postavlja in gradi, ni bilo v mojih očeh

nič boljšega in dragocenejšega od mostov. Mosto-
vi so pomembnejši od hiš in svetejši od svetišč. So
od vseh in do vseh enaki, koristni, vedno zgrajeni
tam, kjer se križa največ človeških potreb. So trpe-
žnejši od drugih zgradb in ne služijo ničemur, kar
prinaša skrivnost ali zlo.« Nobelovec, ki je mostu,
tako konkretnemu kot metaforičnemu, posvetil
enega najlepših literarnih spomenikov, roman
Most na Drini, je morda le malce preveč podlegel
užitku, ki ga nudi blagozvočje besed: trditev, da
mostovi ne prinašajo tudi zla, zruši že hitri pogled
v zgodovino. Ne tako daljno in geografsko ne ta-
ko oddaljeno. Konec konec je tudi Andrićev ro-
man, štiri stoletja obsegajoča kronika življenja
mostu, ki združuje pa tudi razdružuje dve civili-
zaciji, Vzhod in Zahod, poln nasilnih zgodb in
žalostnih usod. Denimo »proletarca« Radosava,
ki je skušal preprečiti gradnjo mostu, so Turki s fi-
ligransko natančnostjo, da bi njegovo umiranje
trajalo čim dlje, v svarilo drugim nataknili na kol.
Težav z delovno silo potem ni bilo več, most je bil
zgrajen, a sožitje med Vzhodom in Zahodom je v
tem predelu sveta še konec preteklega stoletja do-
bilo enega svojih krvavih obrazov. Na neki način,
simbolno, je bil razrušen prav Andrićev most;
brezbožno, brezobzirno, bestialno sovražno so
namreč poslali granato na sredo mostarskega mo-
stu – tega stoletnega simbola združevanja različ-
nih kultur.

To je bil le ovinek, ne prav pomemben za zgod-
bo. Na srečo so mostovi, vseh oblik in velikosti, v
svoji primarni funkciji predvsem fascinirajoč
gradbeni objekt z veliko družbeno in kulturno
vlogo: povezovati oziroma premagovati nepreho-
dne ali različne strani. Saj tudi pravimo, da gradi-
mo most do bližnjega, skušamo najti most med
ljudmi, narodi, nacijami, kulturami, civilizacija-
mi, med preteklostjo in prihodnostjo. Pa tudi pra-
vimo, da vse te mostove podiramo. In kot je s temi
rečmi, traja gradnja bistveno dlje od rušenja in po-
diranje nas običajno stane več od gradnje. Depo-
nije, fizične ali emocionalne, so draga reč.

Odgovor na vprašanje, kaj imajo skupnega
Norman Foster, George Rothne in Marjan Pipen-
baher, je torej deloma razkrit. Mostove. In to ne
kakršnihkoli. Prvi, Norman Foster, je glavni pro-
jektant pred mesecem dni odprtega mostu Millau
čez dolino rečice Tarn v Franciji. Dolg je 2460 me-
trov, ima sedem stebrov, njegova najvišja točka pa
se ustavi na višini 343 metrov nad dnom doline,
zaradi česar velja za najvišji most na svetu. Močno
je skrajšal pot tistim, ki se iz severa Francije od-
pravijo proti jugu oziroma južnemu delu Evrope.
Drugi, George Rothne, je glavni projektant leta
2000 zgrajenega mostu (oziroma mostov) Øre-
sund, ki povezuje danski polotok Sjaelland in
švedsko pokrajino Skanijo. Dolg je 7845 metrov,
ima vmesni umetni otok, množico podpornikov
in štiri stebre, vsak od njih je visok 204 metra, med
mostom in vodno gladino pa je 57 metrov razda-
lje. Most ni le močno skrajšal poti med obema dr-
žavama, pred njim je bila Švedska tako rekoč
odrezana od ostalega dela Evrope, ampak ima
predvsem strateški, tako gospodarski kot kulturni
pomen. Tretji, Marjan Pipenbaher, je glavni pro-

jektant lansko jesen odprtega mostu Črni Kal (so-
avtor je arhitekt Janez Koželj, ki je pomagal
objekt umestiti v prostor). Most se v krivini pne
nad vzhodnim delom Osapske doline. Dolg je
1065 metrov, stoji na trinajstih podporah, najvišji
steber meri 95 metrov, viadukt pa prečka teren v
višini od 40 do 100 metrov. Pri nas velja za naj-
daljši most, njegova posebnost pa so prav osrednji
enoviti stebri, ki se na vrhu krakasto razcepijo,
kar je menda povsem nova, nikjer drugje na svetu
uporabljena rešitev. Kaj razen tehničnih podat-
kov in podobe ločuje te tri velikane in lepotce?
Dejstvo, da sta prva dva postala tako rekoč glo-
balna medijska senzacija že med gradnjo, po njej
pa sploh, večkrat celo zgodba s prve strani ugle-
dnih evropskih in svetovnih časopisov. Pred ka-
merami so ga občudovale kulturne, politične, celo
kraljevske elite. Tretjega, črnokalskega, ki v niče-
mer bistvenem ne zaostaja za njima, so ob njego-
vem odprtju pospremili s skromno prireditvijo lo-
kalnega značaja, na katero je tik pred volitvami si-
cer prišel rezat trak tudi bivši premier, česar mu
zdajšnji ni štel ravno v čast. Časopisna dokumen-
tacija z njegovim geslom pa je borna.

Pa vendar je Črni Kal v primerjavi s franco-
skim, dansko-švedskim in še kakim znamenitej-
šim kolegom nekaj posebnega. Ko se peljemo pro-
ti morju, ga sicer za kratek čas lahko občudujemo,
v nasprotni smeri pa niti to ne, a ko smo enkrat na
njem, nekako vsa njegova monumentalnost »izgi-
ne«: kot da ga ne bi bilo, kot da smo še vedno na
običajni cesti, obdani ne s protiveterno, ampak s
protihrupno ograjo iz jelka in akrila, vse naokoli
pa nas v vozni višini podpira trdno stoječa pokra-
jina. Občutek popolne varnosti, pa čeprav se na
enem delu vozimo sto metov nad dolino, je toliko
fascinantnejši, če vemo, s kakšno silovito hitrostjo
lahko tam mimo sune burja. Morda pa ravno s
tem, ko preprosto izgine, ko smo enkrat na njem,
črnokalski most, ta premalo občudovani domači
gradbeni in arhitekturni podvig, mnogoteremu
spektru simbolik mostov dodaja neko posebno,
čisto našo. Če namreč Millau kljub britanskemu
arhitektu s svojo estetsko popolnostjo govori o
francoski kulturni bahavosti (ki ima za to sicer vse
razloge), Øresund pa o pregovorni skandinavski
ali vsaj severnjaški velikopoteznosti in inovativ-
nosti, spregovarja Črni Kal o slovenski skromno-
sti. In sicer skromnosti tam, kjer zanjo ni nobene
potrebe.

Črni Kal ne premaguje nič takega, kar bi bilo
prej neprehodno oziroma nepovezljivo. Tistih do-
brih deset minut, ko smo zaradi njega prej na
Obali, no, vsaj dobrih devet mesecev na leto, tudi
kaj pretirano ne vpliva na udobnost vožnje. Nobe-
na kultura, nobena civilizacija si zaradi njega ni-
sta bliže. Če pustimo ob strani, da se vozečemu
odpre povsem nov pogled na pokrajino. A morda
ga ravno zaradi tega, ker ga imamo, zdaj spreje-
mamo kot nekaj samoumevnega. To lahko pome-
ni, da imamo toliko dobrih stvari, da smo na do-
bro preprosto navajeni. Dalo pa bi se govoriti še o
nečem drugem. O notorični nesamozavesti. Zanjo
pa je značilno tudi to, da jo ambicije, še posebno
uresničene ambicije drugih, strašijo. Rada jih zato
skuša zatreti že v kali. Tule bo to na srečo težko.
Ne le zato, ker je črnokalski, ampak ker bo, upaj-
mo, stal še, ko nas že dolgo več ne bo. Pa srečno
vožnjo!

Kulturama
Plesna premiera v Mariboru

Plesna izba Maribor pripravlja 5. januarja, ob 19.
uri, na velikem odru SNG Maribor premiero plesne
predstave 8 shorts, v koreografiji Mojce Ussar in
Astrid Ussar Workman. V predstavi nastopajo Ta-
mara Divjak, Maša Okorn, Nuša Solar, Maja Pažon,
Nina Klaučič, Katarina-Barbara Kavčič, Jana Juvan,
Andreja Šraj, Jure Masten, Tanisa Sabo Turner in
sodelujoča plesalka Kaja Valenti. Ideja za projekt je
nastala na podlagi dolgoletnega delovanja Compa-
ny II pod umetniškim vodstvom Mojce Ussar, ki le-
tos vstopa v peto sezono. S projektom bo skupaj s
svojim mladim »kadrom« Company II predstavila
pregled širokega plesnega repertoarja in koreograf-
skega ter plesnega ustvarjanja, ki je nastajal in ra-
stel skozi vsa obdobja umetniške rasti. Predstava
nosi osem različnih življenjskih zgodb posamezni-
kov. K. R.

Mariborski simfoniki v Ljubljani
Simfonični orkester SNG Maribor bo svoj otvoritveni
koncert odigral 7. januarja, ob 19. uri, v veliki dvora-
ni SNG. Koncert bo ponovil na gostovanju v dvorani
Slovenske filharmonije v Ljubljani že takoj naslednji
dan, 8. januarja, ob 19. uri. Pod taktirko Israela Yi-
nona se bo z orkestrom predstavila priznana mari-
borska violončelistka Karmen Pečar, na sporedu pa
bo tudi skladba Demetrija Žebreta (1912–1970)
Bacchanale, s katero se bodo mariborski simfoniki
poklonili očetu koncertne dejavnosti v mestu ob
Dravi. Na sporedu bodo tako poleg Bacchanala še
Shelomo (hebrejska rapsodija za violončelo in orke-
ster) Ernesta Blocha (1880–1959), Simfonija št. 2
v D-duru (Theresienstadt KZ, 1944) Victorja Ullman-
na (1898–1944) in Ravelov La Valse. M. Z.

Splošne knjižnice v letu 2003
Slovenske splošne knjižnice so povezane v mrežo,
ki jo sestavlja 61 osrednjih knjižnic, njihovih 167
krajevnih knjižnic in 11 bibliobusov. Slednji imajo
skupaj 644 postajališč v 565 krajih. V Sloveniji to-
rej deluje 1019 izposojevalnih mest (če je zraven
prištetih še 166 postajališč premičnih zbirk, ki jih v
13 krajih oskrbuje 28 osrednjih knjižnic), kljub te-
mu knjižnice poročajo še o 73 krajih, kjer bi bilo po-
trebno organizirati novo knjižnico. Vsa izposojevali-
šča so bila v letu 2003 odprta 326.907 ur, v pov-

prečju 589 sekund na prebivalca. Povprečno števi-
lo enot knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev je
4081, med knjigami in serijskimi publikacijami je
dobrih deset odstotkov gradiva v tujih jezikih, slabih
šest odstotkov gradiva pa je neknjižnega. V knjižni-
ce je včlanjenih nekaj več kot 25 odstotkov prebi-
valcev, med vsemi člani pa je kar 27 odstotkov mla-
dih do 15. leta starosti. V povprečju knjižnico obi-
šče vsak prebivalec 4,25 krat na leto, na uro se v
knjižnici zadržuje približno 26 uporabnikov. Vsak
član si je izposodil 42,89 enot knjižničnega gradi-
va, knjižnična zbirka pa se je izposodila 2,66 krat.
Zbrane podatke so Državni matični službi za knjižni-
čarstvo, ki deluje pri Nuku, poslale osrednje splo-
šne knjižnice. T. J.

Priprave na podelitev oskarjev
Ameriška filmska akademija, ki organizira podelje-
vanje prestižnih oskarjev, je svojim 5808 članom
poslala glasovalne listke za nominacijo filmov za
77. podelitev, ki bo 27. februarja v Los Angelesu.
Seznam filmov, ki bodo prišli v ožji izbor, bo obja-
vljen 25. januarja. Filme, ki pridejo v poštev za
oskarja, so morali javno predvajati v kinih v Los An-
gelesu najmanj sedem dni v obdobju pred 31. de-
cembrom. S tem producente in režiserje spodbuja-
jo k temu, da svoj film zadržijo do zadnjega možne-
ga termina, da bi tako članom akademije ostali v
najbolj svežem spominu. K. R.

Slovenija odprta za umetnost
Trinajstič je bila Slovenija odprta za likovne ustvar-
jalce iz vsega sveta. Likovna delavnica je potekala
na slikovitem Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Številni
sponzorji so jo tudi letos podprli z odprtimi rokami.
Sodelovalo je 34 avtorjev iz 11 držav. Udeležence
je izbralo 8 selektorjev. Sodelovali so Črtomir Fre-
lih, Janez Suhadolc, Boris Zaplatil, Rudi Skočir, Ivo
Mršnik, Todorče Atanasov, Janko Kastelic, Igor Pu-
stovrh, Etko Tutta, Klementina Golija. Vodja projek-
ta je Anamarija Stibilj-Šajn, umetniški vodja pa Klav-
dij Tutta. Izbor del je vsako leto na ogled v treh ga-
lerijah: v sežanskem kulturnem centru Srečka Ko-
sovela, v velenjski muzejski galeriji in radovljiškem
muzeju. V galeriji Velenje bodo razstavo odprli v pe-
tek, 11. januarja, na ogled pa bo do 2. februarja.
K. R.

Stoletnik za klavirjem
Stoletni berlinski pianist Willy Sommerfeld, spre-
mljevalec nemih filmov na klavirju, se niti v visoki
starosti ne more odreči svoji veliki strasti. Tako bo
8. januarja nastopil v kinu Arsenal na Potsdam-
skem trgu, so sporočili iz združenja Prijatelji Nem-
ške kinoteke. V Arsenalu bo Sommerfeld na klavir-
ju spremljal enega svojih najljubših filmov, Berlin,
simfonija velemesta, režiserja Walterja Ruttmanna
iz leta 1927. »Slika narekuje glasbo,« se glasi Som-
merfeldov moto. Ta Ruttmannov dokumentarni film
kronološko, v petih časovnih blokih, popisuje doga-
janje enega samega dne v velemestu Berlin. K. R.
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Prizor iz filma Želim vse


