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Elektra – Gostovanje nemškega režiserja Hansgüntherja Heymeja
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V mariborski Drami SNG, kjer
bo Hansgünther Heyme v priho-
dnji sezoni postavil na oder stare
dvorane prvo slovensko uprizori-
tev Evripidovega Oresta (v novem
prevodu Jere Ivanc), so režiserju
že pred ponedeljkovim gostova-
njem z Evripidovo Elektro (v me-
dnarodni koprodukciji Theatra im
Pfalzbau iz Ludwigshafna, NT Lu-
ksemburg in HNK Zagreb) omogo-
čili srečanja z igralci oz. potencial-
nimi soustvarjalci ter neposredno
pred predstavo najbolj zainteresi-
ranim ponudili predstavitveni po-
govor umetniškega vodje Drame
SNG Sama M. Strelca z gostom.

Po Heymeju terja ukvarjanje z
gledališčem že samo po sebi tudi
temeljito ukvarjanje z antičnim

izročilom, s katerim je povezana
celotna zgodovina Evrope. S staro-
grškimi dramami je po njegovem
prepričanju mogoče povedati vse
o današnjem času, toda če nam jih
ne uspe polnokrvno prenesti v so-
dobnost, ostajajo le zaprašen arhiv
oz. nezanimivo gledališče. Evripi-
dova Elektra ga je pritegnila kot
tragedija o propadajoči demokra-
ciji oziroma o obeh mladih, Elektri
in Orestu, ki zaradi podedovanih
družinskih bremen nimata nobe-
ne možnosti svobodno zaživeti. Z
večinoma mladimi odrskimi in-
terpreti, ki ne do antičnega izroči-
la in ne do njegovih velikih inter-
pretov niso imeli izdelanega
odnosa, je v gledališču v Ludwigs-
hafnu, s katerim poskuša po mno-

gih izkušnjah delovanja v velikih
institucijah vzpostaviti nov model
prilagodljivega teatra brez velike-
ga oz. stalnega ansambla, hotel
ustvariti »neokusno uprizoritev«,
ki naj gledalce zmoti, zjezi in pri-
vede do dejavnega revolta oz. po-
trebnega prebujenja. Ukvarjanje z
gledališčem je po njegovem privi-
legij, saj lahko umetniki na odr-
skih deskah povedo marsikaj proti
prevladujočemu mnenju in obla-
sti, ki vlada v družbi, in so za to na-
zadnje še plačani (teater je zanj
subvencionirana opozicija).

Za Heymejovo različico Evripi-
dove Elektre je na hitro rečeno
značilna poudarjeno neprijazna
temačnost in grobost uporablje-
nih elementov (režiser je bil tudi
scenograf ter z Danico Dedijer ko-
stumograf), ki daje primerni li-
kovni oz. odrski okvir zavratne-
mu vzdušju vse bolj očitno ne-
skončne in neogibne verige zloči-
na oz. zla, iz katere ni mogoče iz-
stopiti nikomur od akterjev, a tudi
rahlo potujitvena ironična paro-
dičnost, s katero presenetljivo ko-
stumirani in koreografirani zbor
žgečkljivo kostumiranih in z lasu-

ljami modno unificiranih deklet
interpretira povzetke in komen-
tarje dejanj v zanesljivih »a capel-
la« izvedenih večglasjih zboro-
vodje in korepetitorja Alfonsa
Nowackega ter na izviren način
premošča navidezno razdaljo
med izročilom starogrškega mita
in njegovo aktualno pomenljivo-
stjo. Mariborsko občinstvo je
zbrano sledilo poldrugi uri nadvse
ekspresivnega, disciplinirano
izvedenega in pomensko gostega
odrskega dogajanja ter na koncu z
močnim in dolgotrajnim apla-
vzom nagradilo zlasti Pilu Lydlow
v premočrtno samouničujoči na-
slovni vlogi maščevanju zavezane
Elektre, Marcusa Borna v vlogi
njenega bolj negotovo dvomljive-
ga in stalnih zunanjih spodbud
potrebnega družinskega mašče-
valca Oresta ter Petra Kaghano-
vitcha, ki je ob Jochenu Gießerju v
epizodni vlogi Pilada igralsko vir-
tuozno razločil in prepričljivo
izrisal domala vse preostale indi-
vidualne vloge (Poljedelca, Starca,
Sla, Klitamnestre, Kastorja in Po-
luksa).
Slavko Pezdir

Dramilo človečnosti
V SNG Maribor bodo z gostovanjem Evripidove Elektre predstavili enega utemeljiteljev evropskega
režiserskega gledališča – Prihodnjo sezono bo tam postavil slovensko praizvedbo Evripidovega Oresta

Sodobni nemški režiser, gledališki organizator in pedagog Hansgünther
Heyme (r. 1935, trenutno intendant Theatra im Pfalzbau ter vodja Festspi-
ele v Ludwigshafnu), ki uživa ugled nekdanjega asistenta znamenitega Er-
wina Piscatorja ter velja od svoje »škandalozne« postavitve Schillerjevega
Wilhelma Tella (sredi šestdesetih let v Wiesbadnu) za enega najvidnejših
utemeljiteljev evropskega režiserskega gledališča, je s svojimi štirideseti-
mi postavitvami starogrških dram oz. njihovih sodobnejših literarnih ra-
zličic ali priredb tudi eden najvztrajnejših in najtemeljitejših odrskih inter-
pretov antičnega dramskega izročila v sodobnem gledališču.

Preprosta moč glasbe
Slavko Pezdir

Trio Kučma: Glas
režija Matevž Gregorič
KUD France Prešeren Trnovo
26. 11. 2005

glasbeni performans
za otroke

V soboto smo si v KUD
France Prešeren v
Trnovem lahko ogledali

ljubljansko premiero »glasbenega
performansa za otroke« Glas,
katerega idejno zasnovo in
odrsko izvedbo podpisuje Trio
Kučma (v katerem se občasno
združujejo Matevž Gregorič, Peter
Kus in Andrej Žibert),
koprodukcijo pa KD Priden možic
Kamnik ter Društvo za razvoj
gledališča v izobraževanju
Ljubljana.

Uprizoritev sodi med izredno
redke poskuse avtorsko svežega

in izvirnega glasbenega
gledališča s hudomušno radoživo
in nevsiljivo vzgojno vsebino za
otroke in mladino pri nas. Za
besedilno osnovo in dramaturško
vezivo ugledališčenja glasbeno
upodobljenega spopada med
harmonijo in disharmonijo,
redom in neredom, lepoto in
grdostjo, dobrim in zlim, v
katerega trio sproščenih igralcev,
glasbenikov in animatorjev
smiselno vplete in zaplete kot
prave dramske protagoniste
množico standardnih
instrumentov (brenkal, pihal,
klaviatur, tolkal) ter tudi številna
presenetljivo izvirno narejena
zvočila in glasbila (izdelali so jih
Peter in Jurij Kus ter Darko
Korošec), je režiser sam napisal
(priredil pa Boštjan Gorenc
Pižama) dovolj stereotipno
pravljico o zgledno pozitivnem

mladeniču, ki je poosebljenje
čarobnosti in mogočnosti glasbe,
ter o skrajno negativnem A-toncu,
ki s svojo nemelodičnostjo,
neharmoničnostjo in
neritmičnostjo nevarno ogroža
Kraljestvo harmonije. Ogroženi
kralj Ubran sicer ponuja rešitelju
pred zvočnim neredom pol
kraljestva in princeso Koro, a kot
pretkani politik obljube seveda ne
namerava uresničiti. Toda kot se
za pravljični konec spodobi,
mladeničeve čarobne melodije in
opojna sozvočja iz Kraljestva
harmonije nazadnje ne preženejo
le uničevalnega A-tonca, ampak
proti vladarjevi volji odločilno
razvnamejo tudi zmagovito
ljubezen princese Kore.

Avtorja glasbe Peter Kus in
Andrej Žibert sta v razmeroma
enakovrednem in virtuozno
sproščenem

multiinstrumentalnem ter
animatorskem triu z Matevžem
Gregoričem prepričljivo
pokazala, kako je mogoče
očarljivo glasbo izvabiti tako
rekoč iz vsakega akustičnega
telesa oz. zvočila in kako
mogočne so lahko presenetljivo
preproste historično ali ljudsko
»dehteče« melodije in sozvočja v
sodobnem spopadu z elektronsko
ojačanim truščem in hreščanjem
urbanih disharmonij današnjega
sveta. Za spremljevalni animirani
film, ki v kolažni tehniki tudi
likovno izraža dramatični spopad
med dvodimenzionalno
preprosto pravljično barvno
harmonijo ter vizualno nasilnimi
in rušilnimi eksplozijami
destrukcije, je poskrbel Gorazd
Bizjak.

V zasedbi Ethnodelia Jam je
dvanajst slovenskih glasbenikov
in glasbenikov drugih narodnosti,
ki živijo in delajo v Sloveniji in bo-
do predstavili svoj prvi album 100
% naravno. Vodi jo violinist, skla-
datelj, nekdanji redni gost orke-
stra Gorana Bregovića in pet let
član orkestra Slovenske filharmo-
nije Miloš Simić. Na novem albu-
mu je paleta desetih ljudskih ali pa
po ljudskim motivih napisanih
skladb, ki povzemajo tradicional-
no glasbeno izročilo narodov in
narodnosti od Vardarja in do Tri-
glava, od Đerdapa in do Jadrana.
Skladbe so aranžirane skoraj kot
komorne z močno nadzorovanimi

jazzovskimi improvizacijami, iz-
hajajoč iz ljudske tradicije. Glasbe-
ni izraz skupine tako temelji na
prepletanju klasično izobraženih
glasbenikov s tradicijo strastnih
balkanskih ljudskih godcev.

Po besedah Simića, ki je zasedbo
Ethnodelia ustanovil kot komorni
kvartet, se je za razširitev z glasbe-
niki, ki imajo široka obzorja kot
improvizatorji, odločil ravno zato,
da bi presegel omejitve klasične
glasbe. »Ko nekaj let živiš v tujini
kot "gost", postaneš nostalgičen do
melosa, ki ga nosiš v sebi in se zgo-
di, da popolnoma spremeniš odnos
do tovrstne – svoje ljudske glasbe,«
pravi Simić. Z glasbeniki, kot so
med drugim harmonikar Janez

Dovč (Jararaja, Terrafolk) s tradi-
cijo slovenske ljudske glasbe, sa-
ksofonist Vasko Atanasovski z jazz
in etno tradicijo Balkana in izrael-
ski kitarist Dror Orgad, ki razisku-
je sodobne načine komuniciranja

v glasbi, je Ethnodelia Jam pristna
mešanica, ki predstavlja energič-
no in izvirno glasbo Balkanskega
polotoka vesolja daleč od izume-
tničenega turbo folka.
Zdenko Matoz

Ethnodelia Jam – Pikantna ljudska glasba.

Ljubljana neizljubljena
Peter Kolšek

Ljubljana je ljubljena
režija Matjaž Klopčič
Slovenija 2005, 110 minut
Cankarjev dom
premiera 24. 11. 2005

film

K o Marjana spozna, da se je z
italijanskim oficirjem
zapletla bolj, kot je hotela

(in bolj, kot bi se smela), ji Klopčič
nameni sanjski prizor. Znajde se v
prazni cerkvi, za polodprtimi vrati
je megla, ki vdira tudi v
notranjost. Prišla je iz nejasnosti
in vanjo se bo za nekaj časa še
vrnila, zdaj pa v zadregi stopica
pred instanco pravičnega
sodnika, kakor da sama sebi ne
verjame, da je postala
okupatorjeva ljubica. Naslednji
tak sanjski prizor je kadriran
neposredno za besedami: »Konec
življenja, konec ljubezni!« Zdaj, ko
je Marjana kastrirala svojega
malovrednega ljubčka, jo vidimo,
kako ji veter razmetava lase, nad
njo bežijo oblaki, za njenim
hrbtom pa se odmika ladjica,
očiten izdelek preprostih
(otroških) rok. Minila sta mladost
in sanje, čeprav se je oboje komaj
začelo, ljubezen pa se je
preobrnila v dolžnost in pokoro.

To sta podobi, vredni najboljših
Klopčičevih filmov. Ne gre za
prosto lebdečo simboliko, ki bi
imela zgolj vizualno-estetsko težo,
ampak za način, kako se
nakopičena energija zgodbe
zaustavi, uravnovesi in implodira;

z njim avtor fiksira (dosedanjo)
naracijo in plete mrežo simbolov,
s katerimi gradi semantiko.
Vizualno učinkovit, le da bolj
abstrakten – kot da hoče povzeti
nekaj, česar v filmu ni – je tudi
prizor čaščenja Venere (Anite). To
je že primer osamosvojene
podobe, ki s fabulativnim
materialom ne korespondira več.
Ker je umeščena v časovno
sredino filma, ji nedvomno
pripada tudi položaj sporočilne
kulminacije – a žal ta estetizirana
scenska koreodrama ne kaže na
nič.

Zdi se, da v njem najlaže
prepoznamo osnovno Klopčičevo
intencijo: filmsko upodobiti
spomin, izraziti se v podobah.
Kajti – težko je misliti drugače –
Klopčiču ne gre za vojni čas, ne gre
mu za nacionalno zgodovino in
ne za spopad ideologij na tesnem
terenu malega uplenjenega
mesta, tudi mu ne gre za
pričevanje o usodah ljudi, ki jih je
poznal, niti za avtobigrafski
prikaz mladosti. Za nič
konkretnega, kar sodi v domeno
»historije« in, posledično,
zgodovinskega žanra mu ne gre.
Vse kaže, da je imel Klopčič s tem
filmom drugačen načrt, ki seveda
ni v neskladju z njegovim
dosedanjim opusom (še najmanj s
filmom Strah), a je, kot
načrt,najradikalnejši od vsega,
kar je v štiridesetih letih posnel. S
filmom Ljubljana je ljubljena je
nameraval transformirati

zgodovino in njene (tudi lastne)
zgodbe v lirične podobe, katerih
vsebina niso faktična dejstva,
ampak v spominu zabrisane
emocije, torej reminiscence;
narediti film, v katerem bi se
epska struktura pretopila v lirično
substanco vizualnih podob. Film
torej, v katerem naj bi kronologijo
zamenjala fluidnost spominskega
gradiva, resnične človeške zgodbe
zgovornost višje usode (življenja
ne vodi modrost, ampak usoda –
je rečeno v filmu z latinskim
citatom), izpričano dihanje
medvojnega mesta pa emocije,
melanholija in nostalgija. Če se na
tem mestu spomnimo
Fellinijevega filma Amarcord, to
seveda ni smiselno zaradi
neposredne primerjave, pač pa
zaradi sorodnosti na ravni
estetskih konceptov.

A žal lahko tu govorimo le o
tistem, kar naj bi bilo, a ni. Tudi na
začetku omenjene impresivne
podobe so le »ostanek« nečesa,
česar ni. Sluten, tu in tam tudi
nakazan, a v celoti vsekakor
nerealiziran koncept filma kot
sublimne strukture spominskih
podob razodeva scenarij, ki je prvi
in največji nesporazum tega
spodletelega avtorskega filma. V
njem je nekako vse odveč in eno
drugemu napoti. In bolj kot je
posamezno izjemno (zagotovo je
takšna zgodba Marjane in
Giorgia), manj se harmonizira s
celoto. V filmu je nagrmaden
fabulativni material, ki sam po

sebi niti nima ambicije, da bi
funkcioniral kot prezentacija
zgodovine (ali avtobiografske
intime; Oton, ki naj bi bil osrednji
kreator subjektivne projekcije, je
komaj opazen, tako v svojem
neposrednem akterstvu kot
komentiranju), hkrati pa nima
moči, da bi se sublimiral v podobe.
Najbolj nesrečen je lik, ki je, po
svoji metaforični funkciji,
pravzaprav osrednji: Anita,
načeloma kurba in svetnica,
patriotinja in univerzalka; Nataša
Barbara Gračner je ostala do
konca filma potlačena v
nerazvidnost streotipne figure.
Zaradi razlike med temeljno
avtorsko vizijo in scenaristično
preparacijo materiala (tudi
začetni, otroški del, je povsem
odveč) je film ves čas kot struktura
v nastajanju, pri kateri se vse
bistvene gradacije med seboj
blokirajo. Temu primerno
kastriran je tudi konec.

Kaj je torej ostalo? Ostala je
Klopčič-Pinterjeva vizualizacija
Ljubljane; to niso sanjske, ampak
historično dovolj »ljube« podobe
mesta. Zapomnili si bomo filmični
obraz Ive Krajnc; v njeno vidno
podobo in psihologijo je uspel
Klopčič položiti še največ
sublimacije resentimenta, ki je
temeljni agens tega filma. Ostal
nam bo seveda tudi (ne)srečni
občutek, da se mojster s filmom, ki
je hotel biti njegova življenjska
izpoved, ni odrešil preganjavičnih
podob.

Ethnodelia Jam

Mešanica glasb Balkana
V hotelu Mons bo nastopila zasedba Ethnodelia Jam s strastno glasbo,
v kateri se klasična in etno glasba prepletata v jazzovskih improvizacijah

Kar razdeljujejo meje, gore, reke, vere, narodnosti in kulture, se lahko
združuje v neki novi formi, v glasbi pa z nekim novim zvokom. Takšna je
glasba mednarodne zasedbe Ethnodelia Jam, ki je nedavno pri založbi
Menart izdala prvenec 100 % naravno, danes zvečer ob 20. uri pa ga bo
predstavila v živo v okviru glasbenega abonmaja Glasba ... po naše v lju-
bljanskem hotelu Mons.

Gospod Bole, vrniva se v leto
1965, v postojnsko župnišče, kjer
ste kot župnik na ciklostil razmno-
žili prvo številko župnijskega glasi-
la Farno ognjišče.

S kaplanom Silvestrom Čukom,
ki je še sedaj v uredništvu, sva se ve-
liko ukvarjala s pastoralo mladih.
Na srečanjih ali poletnih taborih
smo poslušali o problemih mladih,
njihovih dvomih o cerkvi, o kateri
so v šoli slišali veliko negativnega.
Rekli smo si, da ni dovolj, da se le
pogovarjamo, hoteli smo tem mla-
dim ljudem nekaj napisati in zapi-
sano dati v roke. Ker nobena založ-
ba ni hotela sprejeti našega časopi-
sa in ker smo bili trmasti, smo se
spomnili ciklostila. Vztrajali smo
pri tem stroju in na njem razmnoži-
li šest številk. Naslednje leto nam je
uspelo prodreti v tiskarno, zato
smo časopis lahko širili po vsej Slo-
veniji. Začeli smo s pet tisoč izvodi,
konec leta smo jih imeli že 18.000,

pri nakladi 40.000 pa smo morali
odpotovati v ljubljansko tiskarno.
Leta 1985 je naklada zrasla do
85.000 izvodov in mislili smo, to je
to, toliko lahko naš trg prebavi. A
smo se ušteli. Tik pred osamosvoji-
tvijo so številke segle do 104.000
izvodov.

Na naslovnici prvega Ognjišča je
gorel plamen in vi ste zapisali: Naša
fara hoče iti v korak s časom, zato
se (starejši verniki) ne pohujšajte,
če bo obleka in vsebina našega lista
poskušala biti moderna. Kaj ste mi-
slili s tem?

To je bil razlog, zakaj so nas tako
radi brali. Mladi želijo zglede, kon-
kretne rešitve, ne marajo abstrak-
tnega razpravljanja. Posebno vez z
mladimi smo stkali že z osrednjo
rubriko Pismo meseca, v kateri še
danes sam odgovarjam.

Potem to niso sestavki uredni-
štva.

Večkrat so bili kolegi sumničavi,
da sam pišem ta pisma. Toda veste,
moral bi biti genij, da bi si lahko vse
te konkretne, največkrat pretreslji-
ve zgodbe kar izmislil. Poleg tega
vodimo dokumentacijo vsega gra-
diva. V rubriki Gost meseca pred-
stavljamo ljudi z ideali, ljudi, ki
imajo kaj povedati, podobno pote-
ka dopisovanje z mladinskimi sku-
pinami. Zadnja leta se je revija po-
svetila družinam, čeprav je osnov-
na nota namenjena mladim. Še da-
nes se spomnim pisem dekleta, ki je
opisovalo svoje razočaranje nad ži-
vljenjem, slabo družbo, v kateri se
je znašla, brezizhodnost svojega po-
ložaja. Spomnim se, da je večkrat
odgovorila na moje nasvete, a šele
po petnajstih letih sem jo srečal –
kot poročeno gospo in mamico.

Kdaj je bilo vaše duhovniško po-
slanstvo preusmerjeno v založni-
ško?

Prvi dve leti sem še deloval kot
župnik v Postojni in potem blizu
Kopra, pozneje pa je škof ugotovil,
da pri reviji s 50.000 naklade to ne
gre. Razrešil me je župnijskega dela,
odšel sem v Koper, dobil sodelavce,
založba pa se je širila tudi s knjižni-
mi izdajami. Začeli smo z Žepno
knjižnico in Malo knjižnico Ognji-
šča, ki sta vsako leto sproducirali tri
do štiri naslove. A potem smo knji-

žne izdaje potrojili, do danes pode-
seterili. Naša največja uspešnica je
Kratko Sveto pismo s slikami. To
knjižico smo okoli leta 1970 prevze-
li od škofijskega urada, do danes pa
smo jo natisnili v 140.000 izvodih.

In že se lahko dotakneva karita-
tivne dejavnosti.

Revija je izoblikovala mrežo za
oglaševanje knjig ali napovedanje
romanj invalidov na Brezje, ki je do
danes preraslo v največje sloven-
sko romanje. Podobno je bilo s Pre-
dalom dobrote, zaradi katerega pa
sem bil s škofom klican na različne
komisije, odvzeli so mi potni list in
rekli, da dobrodelnost ne sodi v de-
lovanje verskih skupnosti. Rekel
sem jim, da kot kristjan vem, da je
naša osnovna dejavnost skrb za
druge – in to ne samo z besedami,
temveč z dejanji. Zaradi večletnega
nadzora in napetosti takrat nismo
izdajali nobenega naslova, sčasoma
pa smo tudi to preboleli. Nekaj let
sem bil pozneje celo predsednik
slovenske Karitas.

Z osamosvojitvijo Slovenije pa
niso prišli tako dobri časi, kot ste se
nadejali.

Res je. Pričakovali smo veliko, že
od prodaje v kioskih smo si obetali
večjo naklado. Toda v resnici se je
trg zelo razširil, pridobil veliko no-
vih časopisov in revij, denarna spo-
sobnost pa je ostala omejena. Na-
klada se je znižala na zdajšnjih
64.000, a branost raste. Glede na
to, da smo zadnja leta najbolj bran
slovenski mesečnik, si Ognjišče oči-
tno veliko izposojajo, saj ima po ra-
ziskavi branosti 270.000 bralcev.

Na septembrski prireditvi ob 40-
letnici Ognjišča so vam izročili po-
dobo svetega Marka, katerega sim-
bol je glas leva.

Mislim, da je bila to simbolna na-
vezava na prvi studio radia Ognji-
šče, ki smo ga pod imenom sv. Mar-
ko postavili na koprskem griču
Markovec in leta 1994 od tam tudi
poskusno oddajali.

Ni naključje, kajne gospod Bole,
da ste, kjer ste.

Če pomislim, kako sem že kot
študent iz Francije namesto suve-
nirjev nosil polne torbe verskega ti-
ska, potem res ne. Vedno sem veli-
ko bral. V internatu sem namesto
sprehodov raje čas prebil ob knjigi
in ko me je učitelj nagnal na zrak,
sem s sabo spet vzel knjigo. Odpr-
tost za knjige in tehniko – tak sem
bil in tak sem še vedno.
Tanja Jaklič

21. slovenski knjižni sejem

Nobenega filozofiranja,
pridig, uvodnikov!
Schwentnerjeva nagrada za prispevek slovenskemu založništvu je šla letos
v roke Francu Boletu, direktorju založbe Ognjišče

Multimedijski človek je. Ko nekaj začne, to razvije do neslutenih razse-
žnosti. Po reviji Ognjišče, istoimenski založbi s knjižnimi uspešnicami, ra-
diu Ognjišče, je nekako neuspeli projekt zanj samo televizijska postaja.
Žirija mu je Schwentnerjevo nagrado za prispevek slovenskemu založni-
štvu podelila kot zaslužnemu za nastanek in razvoj pomembne sloven-
ske cerkvene založbe. »Kljub pogosto neprijaznemu okolju do verskega
tiska je vztrajal do danes.« Sam pravi, da je revija Ognjišče nastala iz no-
tranje potrebe, da bi mladi brali o rečeh, ki jih zanimajo. Prvo vodilo je bi-
lo: Nobenega filozofiranja, pridig, uvodnikov!

Nagrade 21. knjižnega sejma
Najboljši knjižni prvenec leta 2005 je napisala Stanka Hrastelj, njeno pe-
sniško zbirko Nizki toni (založba Goga) pa so med dvajsetimi prvenci izpo-
stavili žirantje predsednik Josip Osti, Lenart Zajc in Dušan Šarotar. Nagra-
do za mladega prevajalca Društva slovenskih književnih prevajalcev je
prejela Barbara Juršič Terseglav za prevod romana Joséa Saramaga Evan-
gelij po Jezusu Kristusu (Cankarjeva založba).
Priznanja za izjemno raven oblikovanja slovenske knjige in spodbudo za
nenehno skrb založb za dvigovanje te ravni je žirija Strokovnega združe-
nja založnikov in knjigotržcev (predsednik Lucijan Bratuš, Boris Balant in
Jože Zupan) uvrstila celotno izdajo Goethejevega Fausta (založba Sanje) v
opremi in oblikovanju Veronike Saje, med knjigami za otroke in mladino
so najlepše Svetovne pravljice (Nova Revija), pod oblikovanje se je podpi-
sal Peter Skalar, pod ilustracije pa Alenka Sottler. Med znanstvenimi knji-
gami in učbeniki je žirija izbrala sociološko študijo Če ne boš priden, te bo-
mo dali Slovencem (Mirovni inštitut) oblikovalca Roberta Žvoklja, na ob-
močju stvarne literature pa izstopa Veliki angleško-slovenski slovar (DZS),

oblikovanje je bilo delo Tomata Koširja. Med umetniškimi monografijami
in bibliofilskimi izdajami je nagrajen Partizanski tisk Brede Škrjanec, Do-
novana Pavlinca (Mednarodni grafični likovni center) in spet oblikovalca
Roberta Žvoklja, žirija pa se je soglasno odločila, da podeli tudi priznanje
za unikatno bibliofilsko knjigo Bukva, ki jo je oblikovala avtorica Andrejka
Čufer (avtorica v sodelovanju z zavodom P.A.R.S.I.T.E in MGLC).
Nagrade krilati lev Strokovnega združenja grafičarjev Slovenije pri GZS, ki
so namenjene najvišji kakovosti izdelave knjige v tekočem letu, je žirija
(Andrej Lešnjak, Pavle Skalar, Leopold Schiecher, Miran Joger in Marjan
Pavčnik) podelila MKT Print za knjižni faksimile Iconotheca Valvasoriana
VII (velika plaketa), MKT Print pa je prejel še malo plaketo krilati lev za gra-
fično pripravo knjige Srebrenica in za najboljšo knjigoveško dodelavo
knjige Njemačko-hrvatski univerzalni riječnik. Tiskarna Gorenjski tisk pa
je malo plaketo krilati lev prejela za najboljši tisk knjige Severstal's Half -
Century.

France Bole
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