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Bolj za staro kot mlado
Peter Kolšek

Trpljenje mladega Igorja
režija Brane Bitenc
RTV Slovenija
sreda, 22. 11. 2006

televizijski celovečerni film

D a je bil televizijski
celovečerec, ki je po
strukturnih parametrih

mladinski film, predvajan v
terminu za odrasle filmoglede,
ne more biti samo stvar
pompozne nacionalkine
samozavesti (Poglejte, po
dolgem času smo naredili
kompleten film! Čeprav je treba
takšno ambicijo z vsemi štirimi
podpreti.), ampak gre za
notranjo logiko tvari. Kajti
Trpljenje mladega Igorja je v
resnici film za odrasle! No,
predvsem za odrasle. Načelno je
seveda tako, da je vsak dober
otroški ali mladinski film zmeraj
tudi (pedagoška, sociološka,
kulturološka) komunikacija s
svetom odraslih, toda za
obojestranskega gledalca mora

biti izpolnjen en pogoj: da
pripada ufilmani subjektivni
pogled na svet izključno
neodraslemu univerzumu. V tem
primeru se to ni zgodilo.
Gledamo sicer mladostnike in
tipizirane relacije med njimi, a
impulzi, ki jih poganjajo,
prihajajo iz sveta »nad« njimi.

Scenarij Zdravka Duše je
sociološko panoramski. Vključiti
želi čim več vzorcev moralnih in
družbenih ravnanj, v katere
odraščajo otroci: od
ljubezenskega varanja do
podkupovanja, od
konservativizma, vezanega na
lovsko mentaliteto, do
frajgajstovstva, kakršno
premore objezerski lokalec
Danilo. Ponudba je tukaj
vsekakor večja od
povpraševanja: mladi akterji je
večji del sploh ne opazijo, zato je
film fabulativno preveč
atomiziran (in predolg).
Iniciacija »trpečega« junaka
Igorja poteka skozi dve glavni
preizkušnji: realni situaciji mora

prilagoditi svojo indoktrinirano
ekološko zavest (ribe ne plavajo
v najlepši vodi, a vsaj ne kadijo),
in drugič, določeno koruptivno
ravnanje sodi v rutiniran
življenjski daj-dam (z izsiljenim
denarjem si Igor dokupi Nadjino
naklonjenost). »Cinično«
soočanje z realnostjo je
pravzaprav vznemirljivejši del
tega filma, a žal deluje tezno:
Igor do spoznanj ne prihaja po
poti notranjega dozorevanja,
ampak prek zunanje intervencije
(kako je z ribami v resnici, mu
spredava prodajalka rib).

Režija Braneta Bitenca je
skušala ekvilibrirati med tem,
kar si naj o odraščanju mislimo
odrasli, in tem, kako naj bi ga
čutili otroci. Srečno sožitje obeh
principov je redko; na primer
tedaj, ko se dekleta pogovarjajo
o tisti usodni »točki« na telesu
(morda je za ušesom), ki je fantje
ne smejo odkriti. Res pa je tudi to,
da je uspešen, emocionalno
empatičen mladinski film redka
dobrina.

Polje začetne artikulacije
Primož Jesenko

Ljubljana-Zagreb-Beograd-stop
režija in koreografija Alma
Glumac
BU teater in Gledališče Glej
premiera 18. 11. 2006

gledališka uprizoritev

A ktualno predstavo Alme
Glumac (nekdaj
Blagdanić) določa

emocionalni spomin.
Melanholično seganje za

minulim je vpeljano s posnetki
prizorov iz antologijskega
začetnega obdobja Betontanca,
kot jih kaže videokolaž Igorja
Dragarja (prav tako nekdanjega
člana Betontanca). Nato pripis o
želji po pozabi vsega že
ustvarjenega, pa hkrati o
nemožnosti preseženja praznine,
ki jo je ta fait accompli pustil za
seboj. Izkušnja sedanjosti poteka
na nekakšnem (travmatičnem?)
robu časa, saj je neimetje
izkušnje, njeno neobnavljanje

doživeto kot praznina. Prav tako
je trajna nostalgija za vsem, kar
je poznal prostor ob geografski
daljici iz naslova predstave, kar
(z več ezoteričnimi podtoni)
posredno tematizira zgodba
Jaste Prave, ki jo je v spikersko
brezhibnem tonu slišati iz offa.
Odnos dveh prijateljev je
razdejalo nadčloveško
nasilništvo tistega od njiju, ki ni
vedel, da je moč iluzija. Na nekaj
mestih je v besedilu pogrešiti
slovenista, sicer je pred nami
dogajanje v maniri razmeroma
zgodnje oblike performansa, ki
jo podpirajo na ozadje
projicirane risbe Žige Okorna in
živega slikanja z vodenimi
barvami, med abstrakcijo in
razločljivostjo ali do prekritja
platna s črnino. To je poglavitni
manevrski prostor tega (le
pogojno novega)
uprizoritvenega sloga, ki je
nagnjen v sinestetično spajanje
umetnostnih tehnik.

Gibalni material, gotovo eden
šibkejših elementov predstave, je
po drugi strani sila preprost,
mestoma klišejski in v učinku
neroden. Razstava nakazanih
telesnih gest, ki v intervalih seva
z odra, je na meji srednješolske
naivnosti (presega jo kostumska
podoba Milanke Fabjančič,
zlasti z markantno opravo
kraljevske figure, ki se okorno
sprehodi čez oder). Kolikor je
kriterij za učinkovitost predstave
uspešnost njenega
komuniciranja z občinstvom,
napoči razlog za zadrego. Bolj
kot prostor eksperimenta je
Ljubljana-Zagreb-Beograd-stop!
v dani obliki polje začetnega
artikuliranja občutka za
domišljeno odrsko podobo – kar
preseneča, saj avtorica ni
gledališka novinka. A najbrž je
Glej namenjen tudi tovrstnim
poskusom.

Kulturaža

»Stara« in »nova« Evropa
Slavko Pezdir
Andrzej Stasiuk: Ostmark
režija Christina Rast
Drama SNG Maribor
v koprodukciji s Schauspielhaus
Gradec
premiera 21. 11. 2006

dramska uprizoritev

V stari dvorani SNG
Maribor so predstavili
(večinoma z nadnapisi

Branke Nikl prevedeno)
slovensko premiero mednarodne
koprodukcije graškega
Schauspielhausa in mariborske
Drame, v kateri je nastala
svetovna praizvedba »črne
komedije o delavcih na črno«
Ostmark, ki jo je sodobni poljski
književnik Andrzej Stasiuk (r.
1960 v Varšavi) napisal po
naročilu graškega gledališča ter
jo je tam v nemškem prevodu
Olafa Kühla na oder postavila
švicarska režiserka Christina
Rast (avstrijska premiera je bila
28. septembra).

Angažirani dramatik se v
fragmentarnih prizorih,
gostobesednih monologih in
lapidarnih dialogih loteva
univerzalno stiliziranih
tragikomičnih prizorov in
grotesknih antagonistov
sodobne Evrope po padcu
berlinskega zidu oziroma
»železne zavese«. V medsebojne
stike, nesporazume in nasprotja
prihajajo na eni strani značilni
predstavniki z zahodnjaškim
potrošništvom zastrupljenih
mladih, lepih, zdravih, potentnih
ter na vse fizične in etične
preskušnje človekovega
dostojanstva trpno pripravljenih
priseljencev z evropskega
vzhoda. Na drugi strani pa v
vsakršnem pomenu ostareli in
jalovi predstavniki
samozadovoljne in samovšečne
zahodnoevropske civilizacije, ki
brez slabe vesti in do zadnjega
atoma (tuje) moči dobičkoljubno
izkoriščajo podcenjeno delovno
silo, ignorirajo in prezirajo njeno
avtohtono kulturo in življenjski
slog ter jih je pri vsem tem

neizrekljivo strah že slutenega
naslednjega vala s
potrošništvom omamljenih
mnogo večjih in še bolj tujih
procesij priseljencev z daljnega
vzhoda in »rdeče« Kitajske.

Režiserka Christina Rast je
prenesla angažirano črno
komedijo o vprašljivi
multikulturnosti sodobne
Evrope brez meja trpko
burleskno na abstraktno
vsečasno prizorišče scenografke
in kostumografke Franziske Rast
(igralni prostor je obložen s
pogrezljivo podlago, ki
onemogoča protagonistom
gotov in trden korak, za njim je z
brechtovskim napisom
naznačen »zid« oziroma pozneje
»gozd« iz črnih lamel, skozi
katere ti »breztelesno« vstopajo
in odhajajo, nad njim pa obešen
velik televizijski zaslon, na
katerem živo dogajanje
spremljajo in dopolnjujejo
videoposnetki, neposredni
prenosi in računalniške
animacije Katje Moll). Domala
sarkastično razdaljo do
protagonistov pospešuje z
uporabo burkaško stiliziranih
kostumov in izbranih rekvizitov
(kičastih vrtnih palčkov,

kolonialističnih, vojaških in
delavskih čelad), iz realnosti
izmaknjenega načina gibanja in
duhovitih glasbenih poudarkov
Antona Bermana.

Med protagonisti sta v
značilno temperamentnih
vlogah neprijavljenih
»fizikalcev« z Balkana (tudi s
pomenljivimi vdori
srbohrvaščine v govor in
nostalgične Selme Bijelega
dugmeta v sklepni prizor), ki vse
bolj izgubljata identiteto,
nastopila Tadej Toš in Ivica
Knez. V vlogi vsem neprijetne,
nadležne in nerazumljive žrtve
(kot Kristusa med njimi) je
nastopil Jonut Chiriac. Značilno
zahodnjaško ostarelo in
zapečkarsko družino so
karikirali Ishwara Erhard Koren
kot zavaljeni stoletni družinski
oče in organizator
inkriminiranega dela na črno (ki
zemeljskih bremen na koncu tudi
sam ne zdrži več), Margarethe
Tiesel kot njegova čistunska
stoletna žena in »večna« Barbika
ter Gerhard Liebmann kot nikoli
dozoreli 78-letni »mamin«
kratkohlačnik. Njegovo
izvoljenko »iz nove Evrope« je
karikirala Andrea Wenzl.

Ostmark – Od leve v ospredju Ivica Knez, Tadej Toš in Ionut Chiriac, v
ozadju Gerhard Liebmann in Ishwara Erhard Koren.
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Jan Fabre v SMG
Belgijski likovni in gledališki umetnik Jan Fabre (na fotografiji), zelo do-
bro poznan tudi našemu občinstvu – nazadnje je v Ljubljani gostoval s
predstavo Zgodovina solz –, se je v preteklih dneh mudil v Slovenskem
mladinskem gledališču. V okviru zelo dinamične enodnevne delavnice se
je seznanil z nekaterimi člani igralskega ansambla; delavnica je vključeva-
la paleto raznovrstnih telesnih in igralskih vaj, od plesanja striptiza do
»realistične« dramske improvizacije. Fabre za prihodnje leto pripravlja
gledališko predstavo Rekviem za metamorfozo, mašo za umrlimi, ven-
dar pravi, da bo šlo za gledališko mašo praznovanja, slovesa in novega
začetek, čaščenja smrti kot dela vedno znova obnavljajočega se cikla.
Režiser se je odločil, da bosta v predstavi nastopila tudi člana Mladinske-
ga gledališča Sandi Pavlin in Maruša Geymayer-Oblak, ki se bosta Fabrovi
skupini priključila maja prihodnje leto, Mladinsko gledališče bo koprodu-
cent predstave, ki bo krstno uprizorjena avgusta na Poletnem festivalu v
Salzburgu. Ž. L.
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Od naše dopisnice

Dr. Mitja Velikonja s katedre
za kulturologijo ljubljanske fa-
kultete za družbene vede je med
predavanjem o nostalgiji po soci-
alizmu kot elementu kulturnega
pluralizma v slovenski tranziciji
svoje občinstvo v eni od neštetih
dvoranic velikega washington-
skega hotela Omni Shoreham na-
smejal in osupnil s posnetki Titu
naklonjenih grafitov, reklam, do-
godkov in celo spomenika na
dvorišču znanega politika, ki se
razglaša za nacionalista. Avtorju
se mu zdi še posebno zanimivo,
da se to dogaja v Sloveniji z raz-
meroma uspešno tranzicijo, svo-
jo razlago pojava pa začenja s teo-
retičnim razmišljanjem o raz-
merju med spominom in nostal-
gijo: »Če je za Fredrica Jamesona
zgodovina tisto, kar boli, potem
je nostalgija spomin minus bole-
čina. Je sončna stran osebne in
kolektivne zgodovine, kaže le
svetle strani.«

Jugonostalgija
Dober primer za to je jugono-

stalgija, ki jo je prevladujoči di-
skurz po letu 1991 popolnoma
odstranil, a kljub temu živi na-
prej v stari pop glasbi, modi, in-
dustrijskem oblikovanju, filmih,
značilnih proizvodih iz tistega
časa, komunistični ali partizan-
ski ikonografiji in na spletnih
straneh. Značilno je, da to obču-
tje potem instrumentalizirajo tu-
di nekatere politične stranke, ki
nočejo imeti nobenega opravka z
negativnimi dimenzijami socia-
lizma, zato pa toliko več s pozitiv-
no dediščino. Avtorju se zdi še
posebno zanimivo, da se »rdeča«
nostalgija v številnih postsociali-
stičnih državah meša s »črno«,
kot v Sloveniji kaže spominska
plošča Titu na dvorišču voditelja
nacionalistične stranke.

»Konec koncev ni bilo vse sla-
bo in nismo imeli ničesar, a smo
bili srečni!« je ob misli na polno
zaposlenost, visoko stopnjo
družbene in zdravstvene varno-
sti, poceni stanovanja, solidar-
nost ostalo tudi v osebnih prepri-
čanjih mnogih ljudi, ki so jih
zmedle hitre spremembe, a si
kljub temu ne bi več želeli nazaj v
stari režim. Nostalgija, Mitja Ve-
likonja v sklepu navaja Svetlano
Boym, je lahko tako družbena bo-
lezen kot ustvarjalno čustvo,
strup in zdravilo. In dodaja: »V
mnogih primerih je del novih hi-
bridnih identitet, kulturnih iz-
delkov, estetskih izbir, družbe-
nih strategij, zato je postala vpra-
šanje izbire, ne pa usode.«

Od islama do prostitucije
Obiskovalci so lahko konec

minulega tedna poslušali tako
vznemirljive razprave, kot so na
primer o ustvarjanjih medvojnih
in povojnih identitet v srednji
Evropi, odnosu med državo in
družbo v Rusiji Vladimirja Puti-
na, o postsovjetskem islamu in
krščanstvu, odnosu Danila Kiša z
Borgesom, Joycem in Naboko-
vom, tehnoloških spremembah v
tranzicijskih gospodarstvih,

ukrajinski politiki po oranžni re-
voluciji, terorističnih spektrih v
Bosni in Hercegovini, komuni-
stičnem odnosu do Katoliške cer-
kve v povojni Hrvaški, današnji
rusko-judovski perspektivi, Hr-
vatih v Bosni in Hercegovini po
Daytonu, politični satiri v nekda-
nji Jugoslaviji in državah nasle-
dnicah, jugorocku v osemdesetih
letih, vplivu evropskih integracij
na srednjo Evropo, Turčiji kot ob-
močni sili, postkomunistični ko-
rupciji in organiziranem krimi-
nalu, etničnem nacionalizmu in
separatizmu na Kosovu ter bra-
zgotinah komunizma. Slišali smo
še marsikaj: o vlakih, letalih in
množičnem potovanju v Sovjet-
ski zvezi, prostituciji v srednji

Evropi na prelomu devetnajstega
in dvajsetega stoletja, bibličnih
tekstih in podtekstih pri Dostoje-
vskem, umrljivosti dojenčkov
pod stalinizmom, spolnosti in
družini v Sovjetski zvezi, kultur-
nem vplivu hladnovojnih koz-
monavtov, poeziji gnusa v sodob-
ni ruski kulturi ...

Društvo za slovenske študije,
ki ga vodi Metod Milač, je pripra-
vilo tudi vrsto odličnih preda-
vanj o Sloveniji in iz Slovenije,
najprej okroglo mizo o slovenski
zunanji politiki, na kateri so so-
delovali Joseph Derdzinski z den-
verske univerze, James Gow z
londonskega King´s College,
Mark A. Pekala iz urada za Evro-
po in Evrazijo ameriškega State
Departmenta in slovenski vele-
poslanik v ZDA Samuel Žbogar.
Za njimi so na predavanjih o libe-
ralizmu v Sloveniji in Hrvaški
med obema vojnama nastopili
Peter Vodopivec, Žarko Lazare-
vić, Jurij Jerovšek in Jerca Vodu-
šek Starič z Inštituta za novejšo
zgodovino, na predavanjih o Slo-
vencih v srednjeevropski per-
spektivi Marko Juvan in Alenka
Koron iz Slovenske akademije
znanosti in umetnosti ter Timot-
hy Pogacar z univerze Bowling
Green, Ohio. Peter Vodopivec je
sodeloval tudi v razpravi o srb-
skih, hrvaških in slovenskih uč-
benikih po propadu Jugoslavije,
Jože Prinčič in Jurij Fikfak na pre-
davanjih o strategijah slovenskih
podjetnikov pred letom 1990.

O zmagovalcih in
poražencih

Ob neznanski obilici odličnih
predavanj je na omejenem časo-
pisnem prostoru nemogoče
vsem posvetiti pozornost, ki bi si
jo zaslužili, vsaj med sobotnimi
predavanji pa je treba omeniti še
dr. Gregorja Tomca z ljubljan-
ske univerze s študijo o zmago-
valcih in poražencih slovenske
tranzicije na primeru kroga inte-
lektualcev okrog Nove revije, ki
so se iz oporečnikov pod sociali-
stičnim režimom spremenili v
pomembne artikulatorje konser-
vativne ideološke elite. Dr. Nina
Vodopivec z ustanove Institu-
tum Studiorum Humanitatis je
raziskala družbeni spomin te-
kstilnih delavk. »V primerjavi z
racionalizmom sedanjega svobo-
dnega tržišča je socializem razu-
mljen kot 'čustveni sistem'«. Av-
torica poudarja, da se ga delavke
spominjajo nepolitično, v luči
običajnih vsakodnevnih dogod-
kov, težav in veselij, zaradi seda-
nje negotove prihodnosti indu-
strijskega dela pa so razočarane,
nekatere bi svoje otroke raje za-
poslile kot smetarje ali pa kot de-
lavce.

Gregor Kranjc z univerze v To-
rontu je predstavil svoja razmi-
šljanja o antisemitizmu v sloven-
ski protikomunistični opoziciji,
Hassad Laurent s pariške uni-
verze je govori o izbrisanih, Peter
Jurgec iz Slovenske akademije
znanosti in umetnosti pa je pred-
stavil svoja raziskovanja akustič-
ne analize zvokov v sodobni
standardni slovenščini.
Barbara Kramžar

Nina Vodopivec: »V primerjavi z
racionalizmom sedanjega svobo-
dnega tržišča je socializem razu-
mljen kot 'čustveni sistem'«.
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Mitja Velikonja: »Če je za Fredrica
Jamesona zgodovina tisto, kar bo-
li, potem je nostalgija spomin mi-
nus bolečina. Je sončna stran oseb-
ne in kolektivne zgodovine, kaže le
svetle strani.«
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V Galeriji Kresija je na ogled
(prodajna) razstava 28 fotografij
malih formatov (30 x 45 cm) in 12
fotografij velikih formatov (100 x
66 cm) že uveljavljene avtorice,
slikarke Mateje Sever (Ljubljana,
1970), ki se je doslej v Sloveniji od
prve razstave leta 1993 v KUD
France Prešeren predstavila na
nekaj samostojnih razstavah v ga-
lerijah Škuc, Equrna, Kapelica,
Ivana Groharja, ZDSLU in drugih
ter na ducat skupinskih razstavah.

Ves čas se posveča subtilnim
prostorom človekovega bivanja, ki
ga tematizira v različnih oblikah

in medijih. Velik del njene ustvar-
jalne pozornosti je namenjen sve-
tlobi, ki jo lahko razumemo kot
prapočelo ali esenco bivanja, kot
vir življenja in porajanja. Zato jo
tudi predstavljajo kot avtorico, ki
je ustvarila številne nepozabne
mentalne krajine, oddaljena ob-
zorja in nadnaravne horizonte,
uvrščajo pa jo v polje abstraktnega
slikarstva oziroma med slikarje
sublimnega.

V pričujoči razstavi fotografij se
svetloba v dimenziji svoje metafi-
zičnosti, nadčutnosti odraža že v
naslovih, ki spremljajo izrazito si-

metrično, urejeno, linearno, sko-
rajda matematično natančno po-
stavitev fotografij v galerijskem
prostoru, to so, recimo, naslovi
Nekje v času, Na koncu sveta, Za-
mrznjeni čas, Nebesa, Svetloba
svetišč, Človek-čas in drugi. Na fo-
tografijah se razprostirajo odble-
ski svetlobe, bleščavice sončnih

žarkov, ki se zrcalijo na vodni po-
vršini, na prostranem morju, ki se
širi v neskončnost in utripa v mo-
drikastih, belkastih, srebrnih in
zlatih odtenkih. Dopolnjujejo jih
človeške figure ali detajli stavb, re-
cimo stebri templja ali rokodelsko
izdelan kos železne ograje. To so
slike svetlobe, prostora in časa, su-
blimno ali vzvišeno, kar se zrcali v
zunanjem, a pravzaprav odslikava
notranjost, človekove intimne
svetove, njegova razpoloženja,
stanja, zrenja.

Zato je tudi horizont, tanka črta
stika zemlje in neba, materialnega
in nematerialnega, simboličen od-
tis celote našega dualnega sveta,
življenja in smrti, aktivnega in pa-
sivnega, belega in črnega, tudi mo-
škega in ženskega. Kar nas žene, je
tisto, kar stoji za tem. In zdi se, da
poskuša avtorica prodreti, ujeti,
začutiti ravno te prostranosti.
Maja Megla

Kresija
14. 11.–2. 12.

Nekje v času

Fotografija Mateje Sever

Festival pripravlja Mestna galeri-
ja Nova Gorica v sodelovanju z Za-
vodom Masovna in DAMS – Uni-
verzo iz Gorice, ki pripravlja celo-
dnevni dogodek Pixxel Music, v
sklopu tega pa tudi mednarodni
simpozij. Na razstavnem delu festi-
vala, katerega kurator je letos že
drugič zapored Igor Španjol (sicer
kustos za medijsko umetnost v lju-
bljanski Moderni galeriji), so dela že
od leta 2003 (4. Pixxelpoint) izbira-
na na dva načina, z javnim razpi-
som in neposredno s povabilom.
Letos so bili z mednarodnim razpi-
som izbrani Igor Bošnjak (Sloveni-
ja), Joris Clerté (Francija), Dubrav-
ka Pavičić (Hrvaška), Jovita Pristo-
všek (Slovenija), Sejma Prodanović
(Srbija), Milica Rakić (Srbija), Tanja
Vergles (Slovenija), Tadej Vobov-
nik (Slovenija), njim pa se pridru-
žujejo še povabljeni domači in tuji
ustvarjalci, to so Vuk Ćosić in Matej
Andraž Vogrinčič (Slovenija), Regi-
na Möller (Nemčija), Tadej Pogačar
(Slovenija), Marija Mojca Punger-
čar (Slovenija), Jane Štravs (Slove-
nija).

Festival Pixxelpoint je namenjen,
kakor nakazuje že izbira imena pi-
ksel, vizualni kulturi elektronskih
medijev. Sprva se je imenoval festi-
val računalniške umetnosti in je na-
to poimenovanje spremenil v festi-
val digitalne umetnosti. Zato – ka-
kor pojasnjuje direktorica Kultur-
nega doma Nova Gorica in vodite-

ljica festivala Pixxelpoint Pavla Jarc
– ker se je koncept razširil. »Sprva
smo imeli razstavljeno vse tisto, kar
nastaja s pomočjo računalnika. Zdaj
smo festival zastavili širše, z vklju-
čitvijo tudi drugih medijev (videa,
instalacij, performansov), zato se je
izraz digitalen zdel primernejši.«
Spremenilo se je še marsikaj druge-
ga. Na prvih treh festivalih je komi-
sija izbrala nagrajence, katerim se je
podelilo nagrade, nato so od četrte
izdaje nagrajevanje opustili in uve-
dli bolj profesionalen kuratorski
pristop. Izbrani kurator (doslej so se
zvrstili Jurij Krpan leta 2003, Dunja
Kukovec in Nataša Petrešin leta
2004, od leta 2005 Igor Španjol) iz-
bere temo festivala in tudi avtorje,
ki so razstavljeni.

Od vsega začetka ima festival po-
leg vizualnega dela tudi glasbeni
del. Glasbeni dogodki so bili sprva v
spremljevalnem programu festiva-
la, lani se mu je v sodelovanju z go-
riškim oddelkom DAMS Videmske
univerze dodalo še glasbeni simpo-
zij in se ga letos razširilo v celodnev-
ni glasbeni dogodek Pixxelmusic.
Poudarki festivala so zlasti odprtje
festivala in osrednje razstave v Me-
stni galeriji Nova Gorica (petek, 24.
november ob 20. uri), glasbeni dan
s simpozijem Pixxelmusic (sreda,
29. novembra, Kino Vittoria, itali-
janska Gorica) in sklep festivala z
modnim performansom Dressco-
de:passion. Maja Megla

Festival digitalne umetnosti

Kodi oblačenja
Pixxelpoint in pixxelmusic – v slovenski Novi Gorici
in italijanski Gorici – vizualni in glasbeni del

Pixxelpoint je mednarodni festival digitalne umetnosti, ki bo potekal na
več lokacijah v Gorici in Novi Gorici, letos pod naslovom Dresscode, v te-
dnu dni od petka, 24. novembra, do petka, 1. decembra, že sedmo leto.

Delo gostujoče nemške umetnice Regine Möller iz leta 2004 z
naslovom Wendemantel.
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O Sloveniji v Washingtonu

Ni bilo vse tako slabo!
Zanimiva predavanja na konvenciji Ameriškega društva za slovanske študije
Slovenski predavatelji nastopili v organizaciji Društva za slovenske študije

Washington – Na 38. nacionalni konvenciji AAASS in med stotinami predavanj v washingtonskem hotelu Omni
Shoreham je Društvo za slovenske študije pripravilo tudi vrsto predavanj o Sloveniji s predavatelji z ameriških
in slovenskih univerz.

Gregor Tomc – Predstavil je študi-
jo o zmagovalcih in poražencih slo-
venske tranzicije na primeru kroga
intelektualcev okrog Nove revije,
ki so se iz oporečnikov pod sociali-
stičnim režimom spremenili v po-
membne artikulatorje konserva-
tivne ideološke elite.
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