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Novi dom za staro zbirko
Grad na avstrijskem Štajerskem – središče umetnosti prejšnjih stoletij

Majda Hostnik

GRADEC – »Gradec gre na-
prej,« bi lahko rekli po sinoč-
njem odprtju razstave v ob-
novljenem gradu Eggenberg.
Na odločitev, da bodo razvijali
tako imenovani kulturni tu-
rizem, tudi dve leti po tem, ko
so se izkazali kot pogumna
kulturna prestolnica Evrope,
niso pozabili.

V obnovo čarobnega gradu,
enega najlepših in najzname-
nitejših na avstrijskem Štajer-
skem, je deželna vlada od leta
1999 vložila 5,5 milijona evrov.
Po odločitvi pred slabima dve-
ma letoma, da v prvo nad-
stropje gradu preselijo zbirko
Alte Galerie, ki je pred tem
životarila v središču mesta, pa
so porabili še okoli dva mi-
lijona evrov sponzorskega de-
narja za restavriranje in teh-
nično opremo 22. soban. Tako
je na novo tematsko posta-

vljena zbirka, ki obiskovalca
sprejme v srednjem veku in
teši njegovo radovednost do
devetnajstega stoletja, zapus-
tila neprimerne prostore in
slabo postavitev v muzeju v
središču Gradca. Peter Pake-
sch, umetniški direktor dežel-
nega muzeja Joanneum, je
navdušen nad posrečenim so-
žitjem gradu in zbirke, saj so v
obdobju od srednjega veka do
baroka, ko so gradili grad, nas-
tajala tudi razstavljena dela.
Odločitev za selitev zbirke je
bila zelo premišljena, če vemo,
da si jo je v mestu ogledalo
okoli pet tisoč ljudi na leto, na
gradu pa jih naštejejo več kot
150.000 na leto.

Na številne obiskovalce, ki
vsak dan oblegajo grad, la-
pidarij, planetarij in razkošen
park, pa arhitekt Gi ova n n i
Pietro de Pomis ob koncu 16.
stoletja gotovo ni pomislil.
Okupirale so ga želje velikega

erudita in humanista princa
Hansa Ulricha von Eggenber-
ga, ki je svoje bivališče zas-
noval kot univerzum. Štirje vo-
gali gradu Eggenberg so orien-
tirani po štirih straneh neba
kot sončna ura, ki spremlja
dnevno potovanje sonca. Štiri
strani gradu se ujemajo z deli
dneva: jutrom, opoldnevom,
večerom in nočjo. 365 dni po-
nazarja prav toliko grajskih
oken. Vsako nadstropje ima 31
sob, toliko dni ima polovica
mesecev v letu. 24 ur sestavlja
venček 24 razkošnih soban,
dvanajst na vsaki strani graj-
skega poslopja; ta simetrija
deli dan in noč na 12 ur. 24 sob
ima skupaj 52 oken, za vsak
teden v letu po enega.

Na planetu Eggenberg, na
zahodni strani Gradca, se torej
poleg arheologije, numizma-
tike in klasičnih koncertov od
včeraj dogaja tudi likovna
umetnost. Izpraznjene pros-
tore v središču mesta bodo
obnovili, vanje pa naselili eno
največjih fotografskih zbirk v
tem delu Evrope. Zajema več
kot milijon fotografij iz ra-
zličnih obdobij, največ iz 50. in
60. let prejšnjega stoletja, ki so
na svojo priložnost čakale v
depojih.

Pri snovanju gradu Eggenberg sta imeli astrologija in alkimija pomembno vlogo.
Foto: Majda Hostnik

Peter Pakesch,
umetniški direktor
deželnega muzeja
Joanneum: »Umetnine so
končno našle pravi dom.
Nastajale so od srednjega
veka do baroka, sočasno
kot grad, ki jih gosti.«

Ulrich Becker, kustos
Alte Galerie: » Z b irke
nisem postavil kronološko,
pač pa tematsko.
Sestavljajo jo dela
pomembnih evropskih
umetnikov, med njimi tudi
Jana in Pietra Bruegla.«

V itas kop

Potrebovali bi še sto dni miru
Igor Bašin

LJUBLJANA – Teden dni po »šlam-
pastem« preklopu z MTV Evropa na
MTV Adria se je ta novi regionalni
program globalne televizijske korpo-
racije, ki pokriva območje bivše Ju-
goslavije, le znašel v Razvidu medijev in
ima vso pravno podlago za oddajanje
tudi na območju Slovenije. Pri tem
zbode v oči podatek, ki ga odkrivajo v
zadnji številki Mladine, da »je delniška
družba RGL d. o. o. za borih, neverjetnih
210.000 tolarjev prodala svoj odvečni
10-odstotni delež v Adrii d. o. o. čr-
nuškemu podjetju Max-invest d. o. o.«
Ali to pomeni, da je celotna MTV Adria
vredna samo dva milijona in 100 ti-
s o č a k ov ?

Pustimo ob strani prej cinično kot
realno opazko in se posvetimo do-
ločenim opažanjem ob gledanju novega
glasbenega televizijskega programa, ki si
je že na samem začetku postavil zelo
ambiciozen cilj, 20 odstotkov lastne
produkcije in 80 odstotkov tuje (MTV).
Teh 20 odstotkov so oddaje Adria Top 20,
MTV News in News Weekend Edition,
hiphopovska oddaja Blok, Dance Floor
Chart in Pure Adria, s katerimi skušajo
na MTV Adria ne le obveščati, ampak
tudi spodbuditi glasbeno in vizualno
ustvarjalnost ter pomagati glasbeni in-
dustriji na območju bivše Jugoslavije, da

s prestola dominantnega prežene »tur-
bofolk« mentaliteto, ki nam je zavladala
vsepovsod po jadranski regiji, in postavi
na to mesto predvsem izvajalce tako

imenovane urbane glasbe ter zanimira
večje zanimanje zanjo.

Če sodimo po programu, ki smo ga
videli doslej, mora uredništvo storiti še
marsikaj, da bi doseglo zastavljeni cilj.
Gledalci so prepuščeni goli intuiciji, če
želijo ujeti kakšno od lastnih ali tujih
oddaj MTV Adria. Brez objav sporeda v
dnevnem ali tedenskem časopisju, kjer
še vedno objavljajo kar progam MTV
Evrope, smo prisiljeni skočiti na spletno
stran tega novega televizijskega kanala.
A tudi tam ne najdemo preglednega
sporeda. Predstavitev vsake oddaje po-
sebej izmuči prste zaradi premikanja in
klikanja z miško, ob kupu vzporednih
informacij, ki nam jih ponuja spletni
svet, pa prejkone pozabimo, kdaj je
katera oddaja na sporedu. Uredništvo
MTV Adria se bo moralo z večino
voditeljev in letečih terenskih ekip za-
četi vesti bolj profesionalno in od-
govorno do svojih gledalcev, če želi, da
bodo ostali budni pred sprejemniki in
da bodo za povrh še dejavni.

Da ji nagovor ni uspel, je pokazal dan
MTV Adria minulo soboto v ljubljanskih
Križankah, kjer se je zbrala predvsem
»smetana«. Med številnimi plakati po-
kroviteljev in objekti ni bilo začutiti
identitete obiskovalcev. Pravijo, da je vse
to šele začetek. Torej je pred MTV Adria
še veliko trdega dela, kaže, da bi tudi oni
potrebovali sto dni miru.

Na sobotnem dnevu MTV Adria smo
lahko spremljali tudi nastop reške
skupine Let 3. Foto: Foto fa b io

Mokuš, film, ki
je in ga ni
Zdenko Vrdlovec

Pater Bonifacij pošlje župnika
Urskega na službovanje v za-
kotno vasico sredi močvirja.
Na robu vasice Urski naleti na
kovača, ki mu na goli podplat
prikuje konjsko podkev; Ur-
skega najde čolnar, ki ima
župnika za hudiča, a mu vsee-
no sname podkev in ga pri-
pelje v vasico. V zanemarjeni
in na pol podrti vaški cerkvi, v
kateri živi slepi fant Mali, Ur-
skega obišče skupina kraja-
nov: eden izmed njih župnika
napade z besedami »ne boš
nam klical Boga, ker nam je
dobro brez njega!«, drugi –
zlasti gostilničar Lanščak – pa
so pripravljeni pomagati pri
obnovi cerkve. Lanščak pove
Urskemu zgodbo o prejšnjem
župniku Talaberju, ki se je za-
pletel z Magdo, ženo svojega
prijatelja – ta se je obesil, ko je
to odkril – in imel z njo otroka,
slepega dečka Malega. Urski
ima halucinacijo, v kateri se iz
megle pojavi Magda in…

Pisatelj Feri Lainšček bi v
sicer le polovičnem opisu te
zgodbe morda prepoznal
zgodbo svojega romana Mo -
kuš, vendar je to tudi zgodba
istoimenskega filma, ki pa so
ga lahko videli le tisti, ki so
obiskali festival slovenskega
filma leta 2000 v Portorožu.
Mo k u š v režiji Andreja Mla-
karja (C h r i s t o p h o ro s , 1985,
Ha l g a t o , 1994) in produkciji
njegovega Pegaz filma ni do-
čakal kinematografske kariere,
marveč je pristal na sodišču
kot predmet spora med pro-
ducentom in Filmskim skla-
dom. Po Fe l i k s u (1995) Boža
Šprajca je Mo k u š tako že drugi
slovenski film, ki je narejen, a
ga vseeno tako rekoč ni, saj ni
prišel v kino, niti ne na te-
levizijo. In prvi, ki je namesto
na platno prišel v pravni po-
stopek, v katerem pa se je pred
kratkim znašel še en slovenski
film, Ne m i r v režiji Andreja
Žumbergerja in v produkciji
Emotion filma. Kako pride do
tega?

Po pripovedi Andreja Mla-
karja, režiserja in producenta
Mo k u š a , nekako takole: pro-
jekt Mokuš so na Filmskem
skladu odobrili leta 1994, do
realizacije pa je prišlo šele čez
štiri leta, in to po predračunu,
sprejetem leta 1994. To naj bi
bil glavni vir problemov, na-
mreč prenizek predračun ozi-
roma dejstvo, da se je tako
zahtevnega projekta, kot je
Mo k u š , tvegano lotiti po pre-
dračunu, ki ne upošteva in-
flacije in podražitve stroškov v
razponu štirih let. Tega se je
zavedal tako producent, kot je
to vedel takratni direktor Fil-
mskega sklada Filip Robar -
Dorin, a sta vseeno pristala na
re a l i z a c i j o.

Kako to, vprašam Andreja
Mlakarja. »Ker sem kot pro-
ducent imel že kar nekaj stro-
škov s pripravo tega projekta,
in če bi se mu odrekel, tega
filma nikoli več ne bi mogel

posneti, niti ne bi dobil nazaj
že vloženih sredstev. Tako so
tedaj menili tudi na Filmskem
skladu, kjer so mi obljubili
pomoč pri realizaciji filma.« A
brž ko je bil film posnet, so se
začele težave, povezane s pre-
nizkim predračunom. Andrej
Mlakar pravi, da je sam pri-
nesel še »toplo« kopijo iz la-
boratorija v Budimpešti, ker
da mu je direktor Filmskega
sklada obljubil, da s porav-
navo stroškov ne bo nobenih
problemov, če bo le predstavil
film na festivalu v Portorožu.
Mokuš je bil prikazan na fes-
tivalu v Portorožu, kjer prejel
nagrado za scenografijo, toda
z obljubljeno poravnavo stro-
škov potem ni bilo nič. Razen
honorarjev sodelavcem ni bil
poplačan niti račun za labo-
ratorij, tako da je negativ filma
še danes v Budimpešti. Sam
Andrej Mlakar pa še danes
obžaluje, da je po sporih s
Filmskim skladom v intervjuju
v Magu »po neumnem« izjavil,
da bo tisto edino kopijo filma,
ki jo je prinesel iz madžar-
skega laboratorija, javno uni-
čil in iz tega naredil »spek-
takel«. Na Filmskem skladu so
to razumeli kot grožnjo z uni-
čenjem filma, ki je nastal s
pomočjo proračunskih sred-
stev, in s tožbo na sodišču
dosegli zasego vsega materia-
la, ki ga je imel producent
filma Mo k u š . Onemogočen pa
je bil tudi sam producent in
režiser Mo k u š a Andrej Mlakar,
saj na Filmskem skladu ni mo-
gel več dobiti nobenega pro-
jekta.

Nadzorni svet Filmskega
sklada, ki bdi nad porabo pro-
računskih sredstev, namenje-
nih nacionalni filmski produk-
ciji, je vse doslej odrival re-
ševanje »zadeve Mokuš«,na-
tančneje do letošnjega leta, ko
je Filmski sklad prejel od mi-
nistrstva za kulturo 150 mi-
lijonov tolarjev v okviru re-
balansa proračuna. Direkto-
rica Filmskega sklada Ire n a
Os t ro u š k a je pripravila načrt
porabe teh dodatnih sredstev:
20 milijonov tolarjev je na-
menila producentu filma L kot
ljubezen za sanacijo tega pro-
jekta, enako vsoto za sanacijo
Mo k u š a , 10 milijonov tolarjev
za »podaljšanje« filma Hi die (v
produkciji En Knap) iz sre-
dnjemetražnega v celovečer-
nega, in 90 milijonov tolarjev
za realizacijo prvenca. Po sis-
temu točkovanja, ki ga ima
programska komisija Filmske-
ga sklada, imajo namreč pr-
venci zelo malo možnosti za
uvrstitev v program, zato so na
skladu objavili razpis za pr-
vence in že prejeli deset pre-
dlogov. Po mnenju nekaterih
članov nadzornega sveta in
tudi njegove predsednice Jelke
Stergel je 20 milijonov tolarjev
premalo za sanacijo Mo k u š a ,
saj bi to zadostovalo komaj za
pridobitev negativa iz budim-
peštanskega laboratorija. Rea-
listična sanacija tega filma bi
zahtevala 37 milijonov tolar-
jev, o njej pa naj bi odločali
prihodnji teden na seji na-
dzornega sveta.


