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Posvet o tem vprašanju sta (v
okviru Tedna Univerze) organizi-
rali Fakulteta za družbene vede in
Filozofska fakulteta. Hribarjeva
dvorana v stari univerzitetni pala-
či je bila pretesna za vse, ki so ho-
teli o tem nekaj slišati, res pa je, da
bila kar polovica k besedi pova-
bljenih. Velik nabor diskutantov,
zlasti pa njihov pristanek na sode-
lovanje, kaže, da je problem v re-
snici narastel do tiste točke, ko ve-
čina »vpletenih« čuti, da je treba
nekaj storiti (čeprav je treba dopu-
stiti možnost, da je bil na posvetu
kdo tudi s figo v žepu). Monika
Kalin Golob s FDV (avtorica do-
kumenta o tem vprašanju, ki je v
javnosti zakrožil že pred meseci)
in Marko Stabej (FF) sta za posvet
pripravila osnovna stališča in v
uvod zapisala tole načelno ugoto-
vitev: »Kako zagotoviti nemoteno
sporazumevanje tako v mednaro-
dnem kot v narodnem in držav-
nem okviru? Sleherno apriorno iz-
ključevanje enega od potrebnih
polov komunikacije, bodisi slo-
venščine kot uradnega, državnega
in narodnega jezika, bodisi tujeje-
zične, zlasti seveda anglofonske
komunikacije, je nevarno ali vsaj
neproduktivno. Kako zagotoviti
plodno, trajno in nekonfliktno so-
žitje, pa zaenkrat ostaja odprto
vprašanje, ki kar kliče po odgovo-
rih.«

Dokončnih odgovorov včeraj-
šnji posvet seveda ni prinesel (niti
to ni jasno, kaj bi naj bil naslednji
operativni korak). Prav tako ni
prišlo do preočitne polarizacije
mnenj, a konfliktnost situacije se
je vsekakor izrazila. Prorektor
Ivan Svetlik, ki je zastopal »bo-
lonjski« interes ljubljanske uni-
verze, je njena stališča zajel v štiri
točke. Z retoričnim vprašanjem,
»ali je pravica do slovenščine na
slovenski univerzi v vseh prime-
rih tudi dolžnost«, je seveda pove-
dal, da ni. Drugič: študentje, ki pri-
hajajo na kratke izmenjave (dva

meseca), morajo imeti zagotovlje-
no tujejezično predavanje. Tretjič:
tujejezičnih predavateljev ni mo-
goče izključiti (daleč smo še do de-
setih odstotkov tujih študentov, ki
jih predvideva bolonjska refor-
ma). In četrtič: slovenščina kot ob-
vezen predmet na visokošolskih
programih, kar je pobožna želja
»slovenistov«, je (za moderno uni-
verzo) nesprejemljiva. Franci
Demšar, direktor Javne agencije
za raziskovalno dejavnost, je po-
dal razmeroma slabo sliko sloven-
skega družboslovja in humanisti-
ke v svetu, za razliko od naravo-
slovja in tehnike, ki se 70-odsto-
tno izražata v neslovenščini (a ta-
kšna »mehanska« primerjava se-
veda ne pove veliko o kakovosti
enega ali drugega). Nekateri
(Peter Tancig) so skušali dilemo
ali-ali (slovenščina-angleščina)
prikazati kot zgolj akademsko,
kajti potrebno je oboje, drugi
(Adrian Grizold) so za sistemsko
ureditev problema (to so pravza-
prav vsi!), pri čemer »finančni vi-
dik ne bi smel biti problem«.

Vendar finance so problem!
Ada Vidovič Muha ga je najbolj
drastično ilustrirala z dejstvom, da
tujejezičnim študentom ponudi-
mo le enomesečni brezplačni tečaj
slovenščine (od kod ta »občutek za
ničevost našega jezika«, se je vpra-
šala), Marko Stabej pa je govoril o
slabi organizaciji in o tem, da je
Univerza vedno večja, denarja za-
njo pa zmeraj manj. Še prej smo
slišali, da »velik del Univerze živi v
prekršku« – glede na ustavo seve-
da. Govorilo je še veliko poklica-
nih (Tomo Korošec, Janez Strnad,
Majda Potrata, Nike Pokorn Koci-
jančič, Maca Jogan, Janez Dular ...).
Vseh bolj ali manj angažiranih su-
gestij in zlasti vseh jezikovnopoli-
tičnih problemov v zvezi visoko-
šolsko slovenščino na tem mestu
ne moremo predstaviti, a po vče-
rajšnjem posvetu je jasno, da se je
resna razprava o njih šele začela.
Peter Kolšek

Vroče vprašanje o jeziku

Del Univerze
»živi v prekršku«
Posvet o slovenščini ali/in angleščini
v objemu bolonjske reforme

Že nekaj časa se, ne pretirano glasno, govori – dogaja mnogo dlje –, da je
slovenščina v visokošolskem izobraževanju in znanosti zapostavljena.
Bolonjska reforma je (in zlasti bo) proces njenega izrinjanja na račun
znanstvene angleščine pospešila – če se to področje ne bo sistemsko
ustrezno uredilo. Zato pa je najprej potrebna volja: tistih, ki se počutijo
prizadeti v svoji »narodni biti«, odločevalcev na univerzi in predvsem po-
litike. Prvi malo daljši korak, ali vsaj osnovno sondiranje terena, je bil
storjen včeraj.

Novi Poetikon in Poetikonove lire

Poetično središče na Štajerskem širi svoje delovanje. Uredniško jedro revi-
je za poezijo in poetično Poetikon, ki ga sestavljajo Ivan Dobnik, Ivo Stro-
pnik in Zoran Pevec, je ustanovilo književno društvo Hiša poezije, to pa je
začelo izdajati novo literarno zbirko Poetikonove lire. Kot pojasnjuje Ivan
Dobnik, bodo v zbirki izdajali izvirno in prevodno poezijo, pa tudi dvojezič-
ne izdaje. Vsi avtorji, ki bodo objavljeni v Lirah, bodo predhodno objavljeni
v Poetikonu. Tako se bosta revija in zbirka dopolnjevali.
Za začetek so trije ustanovi člani društva v Lirah izdali kar svoje zbirke. Ivo
Stropnik je objavil pesniško zbirko Nate mislim, votlina v glavi. Gre za če-
trti del peteroknjižja, v njej pa je štirideset pesmi, ki jih je pesnik spisal ob
»štirih desetletjih svojega zrenja proti nebu«. Na zavihku knjige beremo, da
gre za »popotovanje skozi štirideset votlin v glavi, v katerih včasih odmeva
vsa pesem, največkrat pa od gluhih sten ne odmeva nič.« Zoran Pevec po-
šilja med bralce pesniško zbirko V neki točki. V njej je hotel osmisliti življenj-
ske dogodke, ljubezni, srečanja, prijateljstva ..., toda vsi verzi so se mu za-
pisali v oklepajih, tako da je na koncu tudi življenje v oklepaju. »Presenetlji-
va strast in nežnost Zoranovih v oklepaje postavljenih življenj dišita po le-
poti razpoloženja, po drhtenju notranjih pokrajin in hkrati miru, uravnote-
ženosti ...,« je zapisal Ivan Dobnik. Tretji naslov v zbirki pa je Rhapsodie
dans un hiver froid/Rapsodije v mrzli zimi Ivana Dobnika. Gre za dvojezič-
no izdajo – najprej je objavljen francoski prevod zbirke, ki ga je opravila
Nadja Dobnik, potem pa še iste pesmi v slovenščini. Uredništvo Poetikov-
nih lir napoveduje tudi že četrti naslov zbirke: Ukrivljene deske Yvesa Bon-
nefoyja.
Ob treh novih pesniških zbirkah je uredništvo Poetikona predstavilo tudi
novo številko te revije. Gre za zares obsežno, kar četverno številko. Po uvo-
dniku Ivana Dobnika o poetiki sanjarjenja sledi blok slovenske poezije, v ka-
terem so objavljene pesmi 26 pesnic in pesnikov. Prevodni del poleg preo-
stalega prinaša staro kitajsko poezijo, pa poezijo bolgarske pesnice Blage
Dimitrove in prerijsko poezijo kanadskega pesnika Johna Newlovea. O po-
eziji in poetičnem premišljujeta nemški pesnik Lutz Seiler in slovenska av-
torica Špela Brecelj. Objavljeni so tudi intervjuji z ustanovitelji Hiše poezije,
predstavitev nagrajenca in nominirancev za letošnjo Veronikino nagrado
ter predstavitev letošnjega Herbersteinskega srečanja v Velenju.
Valentina Plahuta Simčič

Veka Kokalj
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Rojena je bila leta 1927 v Kranju,
po maturi se je že leta 1947 prijavi-
la za delo v snemalni stroki in leto
pozneje (po večkratnih prošnjah)
vstopila v poklic, ki je bil rezervi-
ran izključno za moške. Svoje stro-
kovno izpopolnjevanje pri delu s
kamero je pričela pri tedaj znanem
in uglednem snemalcu in režiserju
Milanu Kumarju, kot asistentka je
delala z Metodom Badjuro, Fran-
cetom Cerarjem, Rudijem Vavpo-
tičem, z režiserjem Francetom Šti-
glicem je sodelovala pri filmu Ne
joči, Peter kot scenski fotograf, z
Boštjanom Hladnikom pa pri fil-
mu Sončni krik pa kot tajnica reži-
je. Do upokojitve leta 1982 je po-
snela več kot 90 dokumentarnih,
lutkovnih in risanih filmov in 20
dokumentacijskih filmskih zapi-
sov številnih kulturnih ustvarjal-
cev; pesnikov Mateja Bora, Mileta
Klopčiča, scenarista in režiserja
Franceta Kosmača, igralca Ivana
Jermana, slikarja Vladimirja Lako-
viča. Številni njeni posnetki so pri-
čevanje o izginuli slovenski indu-
strijski dediščini, kot je plavž v
Štorah ali jeseniška železarna,
med posnetki, ki imajo zgodovin-
sko vrednost, pa velja omeniti do-

kumentacijo o gradnji Kliničnega
centra v Ljubljani. Veka Kokalj je
sodelovala s številnimi slovenski-
mi filmskimi režiserji, s Črtom
Škodlarjem, Igorjem Pretnarjem,
Zvonetom Sintičem, Francetom
Kosmačem, Dušanom Povhom,
Milanom Ljubićem, Konijem Ste-
inbacherjem, Janezom Marin-
škom, Andrejem Mlakarjem. Med
njene najbolj znane filme sodi lut-
kovni celovečerni film Zvezdica
Zaspanka po scenariju Franeta
Milčinskega - Ježka in v režiji zna-
nega slovenskega lutkovnega reži-
serja Jožeta Pengova. Za svoje delo
je prejela več strokovnih priznanj.
»Kljub temu njenega imena ni v
nobeni slovenski ali jugoslovanski
enciklopediji, ne v splošni, ne spe-
cializirani filmski, ni je v leksiko-
nih, še v biografskih bazah podat-
kov jo bo bralec zaman iskal,« je
pred spominskim večerom zapisal
Milan Ljubić. Na njem bodo zavr-
teli lutkovne, risane in dokumen-
tarne filme, ki jih je posnela Koka-
ljeva, med drugimi Poroko v režiji
Janeza Menarta, Don Pedra Zvo-
neta Sintiča in Klativiteza Edvarda
Sturlisa.
Tanja Jaklič

Večer v Slovenski kinoteki

Filmski ustvarjalci v
spomin Veki Kokalj
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev pripravlja v ponedeljek, 11. de-
cembra, v Slovenski kinoteki večer, posvečen letos preminuli Veki Kokalj,
ki je bila dolga leta prva in edina slovenska in jugoslovanske filmska sne-
malka.

Delavnica kiparskega ulivanja v aluminij Metamorfoze leta 2004
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Minuli četrtek je deložirana
skupina Art centra v Moderni ga-
leriji predstavila okoliščine delo-
žacije, zvečer je pripravila tudi po-
govor o umetniških rezidenčnih
centrih drugod po Evropi. Razi-
skavo o teh sta namreč za trienale
sodobne slovenske umetnosti U3
2006 opravila deložirana, preje-
mnika študentske Prešernove na-
grade, kiparja Julij Borštnik in Vi-
ta Žgur. Cilj raziskave je bil med
drugim vzpostaviti internetno ba-
zo podatkov, namenjeno umetni-
kom, ki potrebujejo informacije o
ponudbi rezidenc v državah EU in
širše, in ustvariti sliko o razvoj-
nem potencialu rezidenčnih cen-
trov v lastni okolici.

Centri se razlikujejo
Glavni izsledki raziskave so na-

slednji: takšni centri v Evropi se
med seboj zelo razlikujejo, druži
jih to, da domujejo predvsem v
prostorih, ki so bili prej zapuščeni.
Praviloma poleg osnovne dejav-
nosti prirejajo tudi druge akcije,
delavnice, vodijo galerijsko dejav-
nost itd. Glavni prednosti, ki ju po-
nujajo umetnikom, sta čas in pro-
stor za nemoteno delo v novem
okolju, kar jim omogoča inovativ-
no ustvarjalnost in izmenjavo po-
gledov. Kot nam je povedal vodja
Kapelice in kustos U3 Jurij Krpan,
bo raziskava koristila za osnovo
pri pripravi izvedbe projekta
SkUR (Skupnost ustvarjalnih rezi-
denc), ki se bo financiral iz struk-
turnih skladov prek ministrstva za
kulturo (MzK) v letih 2007–2013.
K temu dodaja: »Art center pri Sre-
dišču na Goričkem želimo pred-
staviti kot referenčni ali vzorčni
primer za vse nove art centre.«

MzK tako v prihodnosti načrtu-
je vzpostavitev novih umetniških
rezidenčnih centrov. Gre za del
kompleksnejših vsebin, ki jim bo-
do lahko namenjena evropska
sredstva v programskem obdobju
2007–2013. »Ker se vzpostavitev
novih umetniških rezidenčnih
centrov za zdaj veže predvsem na
objekte v državni lasti (dediščin-
ski objekti), ki naj bi se obnavljali v
istem obdobju, sama vzpostavitev
centrov ni umeščena v začetek
programskega obdobja, temveč
naj bi se začela leta 2008. V pripra-
vi so trije takšni projekti.« V nada-
ljevanju načrtujejo dopolnjevanje
mreže z objekti v lasti lokalne sku-
pnosti.

Na vprašanje, v čem MzK vidi
pomen teh centrov, odgovarja:
»Umetniški rezidenčni centri va-
bijo umetnike, da živijo in ustvar-
jajo v določenem obdobju v okviru
rezidenčne organizacije, oddaljeni
od ustaljenega okolja. Rezidenčni
centri s tem omogočajo umetni-
kom, da živijo in raziščejo svoj
'družbeni prispevek' v drugačnem
kulturnem okolju, s čimer se izrazi
pomen prave kulturne izmenjave
in dialog med kulturnimi vzorci.«

Uspešen model
Zaradi katerih referenc bi lahko

Art center Goričko postal vzorčen
model? Od začetka delovanja, leta
2000, je Art center od evropskih
skladov (Phare Credo, European
Voluntary Servis, Youth Program,
Artist in Context, European Cultu-
ral Foundation, DG Enlargement,
EU Parlament, Multimedijski cen-
tri) za vse projekte v petletnem de-
lovanju prejel dobrih 500.000
evrov! Za kakšne programe je šel
ta denar? Leta 2005 so na primer
prek zgoraj omenjenih skladov
izvedli enajst umetniških projek-
tov, katerih avtorji so bili pred-
vsem gostujoči umetniki iz tujine,
šest računalniških delavnic, pre-
davanje o biokmetovanju ipd. Ne-
formalno izobraževanje, delavni-
ce, prost vstop do interaktivne
tehnologije so tudi projekti, s kate-
rimi se poskuša Art center povezo-
vati s svojo okolico. Prav tako je bil
regijskemu povezovanju name-
njen mednarodni projekt ECF Gi-
banica, pri katerem je sodelovalo
sedem umetniških rezidenc. Po-
dobnih projektov je še več.

Trenutno so vse dejavnosti Art
centra ustavljene, saj njegova v. d.
direktorica Petra Pika Pevec ne
podpisuje pogodb in ne opravlja
tekočih obveznosti. Nastala fi-
nančna škoda je po izračunih Art
centra že zdaj deset milijonov to-
larjev, mogoče je, da bodo evrop-
ske fundacije zaradi neizvajanja
pogodbe terjale denar, ki so ga že
vložile v določene projekte. Ude-
leženci četrtkove tiskovne konfe-
rence, med njimi tudi arhitekt Ira
Zorko, kiparka Anja Šmajdek in
Jurij Krpan, so se strinjali, da za-
dnje povzroča veliko simbolno
škodo. Art center je po njihovo
izgubil ugled in kredibilnost v
očeh evropskih fundacij, skupaj z
njim pa tudi Slovenija.
Jela Krečič

Art center na Goričkem

»Model za vse
bodoče«
Od začetka delovanja za projekte pridobili
500.000 evrov – Deložacija pomeni simbolno škodo

Julija je evropska komisija predložila nov program za sodelovanje v kultu-
ri v letih 2007–2013. Njegove prioritete so mobilnost umetnikov in delav-
cev v kulturi, njihovih del in medkulturni dialog. Za ta program je predvi-
denih nekaj več kot 400 milijonov evrov. Mobilnost umetnikov je pove-
zana z izmenjavami umetnikov, infrastrukturna podlaga zanjo so ume-
tniški rezidenčni centri. V Sloveniji so edini takšen center pri nas – Art
center na Goričkem – deložirali pred dobrim tednom.

Enaki krogi
Ženja Leiler

Kratki stiki
scenarist in režiser Janez Lapajne
producent Triglav film
premiera 7. 12. 2006
105 min

film

V stopimo v stvar samo s
tole vnaprejšnjo sodbo:
Kratki stiki, po Šelestenju

(2002) drugi igrani celovečerec
Janeza Lapajneta, so povsem
soliden film. Naredijo ga dobra
(ponekod celo inventivna)
igralska zasedba, dramaturški
ritem, ki si ne jemlje preglobokih
predahov in premolkov,
namenjenih samim sebi, nekaj
odličnih prizorov (denimo dialog
igralskega dvojca Cavazza oče in
sin v avtu), sugestivna in zategla
godala, malo manj pa
nedomišljena scenografija in tu
pa tam dokaj siromašna
fotografija. Ni nič manj kot vse
to, pa tudi ne prav dosti več od
tega. Pod črto se celo zdi, kot da
smo ga že videli. Natančneje, kot
da nekaj zadnjih let gledamo en
sam – v dobrem in slabem –
slovenski film: njegovi
protagonisti, sodobniki,
večinoma na pragu tridesetih ali
malo čez (no, zdaj se že bližajo
štiridesetim), so zvečine
postavljeni v mikroklimo okolja,
ki je lokalno toliko, kolikor je
najpoprej univerzalno, poganja
pa jo predvsem od konkretnih
družbenih realij odpeta intima
posameznikov. Spoprijemajo se z
bolj ali manj navadnimi
življenjskimi zapetljaji
(partnerske krize, treba bo
odrasti težave, osamljenost ...), iz
njih pa ne izstopajo kaj dosti
zrelejši, kot so vanje vstopili.
Presežek te sheme je bil s
Šelestenjem prav Lapajne.

Kratke stike nadnjo sicer
dviguje dejanska usodnost
polen, ki jih življenje meče pod
noge Lapajnetovim likom:
osamljen šofer mestnega
avtobusa (Grega Zorc), ki je
odraščal v rejniški družini,
odkrije zavrženega dojenčka, ga
vzame v (nelegalno) skrbništvo
in naveže stik z njegovo materjo
– klošarko, in zdi se, da ta stik ne
bo kratek; ločenec (Jernej

Šugman), sicer simultani
prevajalec, se za konec tedna s
sinom odpravi v vikend hišico in
sin se po nesreči ustreli s puško,
in ker očetu zmanjka bencina,
prodajalka na zaprti bencinski
postaji pa mu ne odpre vrat, sin
umre; mlada zdravnica se zbliža
s tertaplegikom (Sebastijan
Cavazza), mladim
povzeptniškim poslovnežem, ki
je sam kriv za svoje stanje, ob tem
pa tudi za to, da je spravil s sveta
moškega (Igor Dragar), zaradi
katerega je zdravnica ravnokar
zapustila svojega moža (Vito
Taufer). Zavrženi otrok, smrt
sina in popolna invalidnost, vse
skupaj cepljeno z občutki
tesnobne in trajne krivde, so brez
dvoma resna in dramatična
tematska tla, teren skrajnih
življenjskih situacij. Kot taka
zahtevajo zadosti
verodostojnosti, pa tudi zrelo
distanco, da ne zdrsnejo v klišeje,
stereotipe in prepatetično
simboliko.

Kar se tiče prvega, ima film
nekaj težko verjetnih zapletov.
Denimo: če že v usodnih
trenutkih zmanjka bencina, pa
menda živimo v dobi mobilne
telefonije. Nelegalno prisvojitev
zavrženega otroka je težko
jemati kot naravno in

neproblematizirano stanje
stvari, precej »izvirna« rešitev za
krpanje zgodbe pa je tudi
plačevanje dolga s
samomorilskimi vožnjami. Ti,
morda ne ravno čez platno
vpijoči konstrukti, jemljejo filmu
nekaj verodostojnosti. Kar se tiče
drugega, pa mu gre morda
resnejši očitek.

Nekajkrat smo prebrali, da so
Kratki stiki nekakšna slovenska
različica Altmanovih Kratkih
zgodb. Lapajne omnibusno
prepleta različne in med seboj
nepovezane »kratke zgodbe«, na
tej ravni gre gotovo za male
intimne etude, ki bi rade
zazvenele v močno simfonijo.
Kot puzzle jih niza časovno
nelinearno (dramaturška
podlaga filmu so premišljeni
suspenzi) in jih skuša kot celoto
povezati z idejo o fatalnosti
naključij, ki temeljno zamajejo
človekovo predstavo o življenju.
A prav tu so Kratki stiki
(pre)kratki, saj ostajajo na ravni
preprostih resnic in življenjskih
modrosti svojih junakov, ki se jim
vsem po vrsti sicer dogajajo
usodne stvari, pa jih te v ničemer
bistveno ne spremenijo.

Posebnost filma je, da
protagonistko v vseh treh
zgodbah igra ista igralka – Tjaša

Železnik, sicer pravo odkritje
velikega platna. Kot bi Lapajne
želel reči, da nas lahko življenje
spodnese kadar koli, ne glede na
to, kdo in kakšni smo – nekje
globoko smo vsi temeljno in
enako ranljivi ter negotovi. A to
je morda le premalo za usodnost
Lapajnetovih kratkih stikov. Ko
Altman, s Carverjevo pomočjo,
seveda, brska po drobovju svojih
vsakdanjih malih ljudi, jih
postavlja v različne družbene
kontekste in odnose, v živo, zelo
konkretno areno življenja. Tam
jih opazuje in od tam pripelje
gledalcu oprimke za
identifikacijo, pa tudi za
(samo)nasmeh. Na koncu jih, s
potresom, (pre)strese še
dobesedno: da bi jih zrahljal,
sprostil in omogočil distanco.
Lapajnetovi sleherniki ostajajo
ob tej – priznajmo, najbrž
neprimerljivi – primerjavi
nemalokrat papirnati,
nepolnokrvni. Krožišče, po
katerem večkrat zapelje šofer
avtobusa, je kar dobra
prispodoba takšnega stanja
življenjskih stvari – življenje gre
sicer naprej, a vrti se v enakem
krogu. Skratka, spet smo v leru.
No, še vedno smo v leru.
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