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UVODNIK -

Dragi bralci!

bralcem ponudila se bolj doseglj ive vsebine, ustvarjalcem pa
se eno mofoost za ustvarjanje vsebin. Ceprav se zdi, da
humanistika deluje analogno, se zavedamo, da je prihodnost
v digitalnem prostoru. Mi ohranjamo oba, ne enega ne drugega
ne izkljucujemo, pac pa oba zdruzujemo.

Hvala! Po izdaji prve stevilke smo bili ustvarjalci
izjemno veseli velikega odziva. Veseli smo, da je bila revija
sprejeta na najboljsi mofoi nacin. To je za nas velika potrditev,
da smo na pravi poti in da iscemo poti, da smo se boljsi. Zelo
smo veseli!

Vabimo vas k branju revije . Zelimo vam, da se tudi
vam odprejo novi svetovi. Zaklj ucujem pa s Cankarjevimi
besedami: »Srecna je pot, ce je ljubezen vodnik .. . Treba je
samo prijazne besede in prijaznega pogleda in ozdravljena je
vsaka bolezen in vsaka zalost je pri kraju.«

lmpresivno se zdi, da so revijo sprejeli tako mlajsi kot starejsi
bralci, vsem pa so bile skupne pohvale clankov, v katerih so
nasli tisto, kar jim je bilo res vsec. Najvec odmeva so povzrocili

Anika Veliscek, urednica revije Artepakt

prispevki v rubriki PRAVOPISNE DILEME, ki so ocitno napisani
v taki obliki, da bralci najdejo odgovor na tefave. Odlicen odziv
so doziveli tudi clanki 0 spletni, likovni in glasbeni umetnosti
ter seveda SKRABCI.

POJASNILA IN OPRAVICILA

A zgodba o Artepaktu ni le zgodba o studentski reviji,
je veliko vec. La hko bi rekli , da ima dve plati, zgodbo o artu,
epu, aktu in zgodbo o paktu. Res je, da je nas koncni izdelek

Zgodba Desetnica Marlen Alba: Sedemindvajset je za ena
prevec Mateje Konic v rubriki LITERATURA v tiskani izdaji 1.

revija, polna zanimivih clankov in nasega ustvarjanja, in lepo
je, da se tudi delo materializira. V teh clankih je videti predvsem
zanimanje studentov za najrazlicnejse stvari, za katere ne bi
nikoli slisali in vedeli, zato so veliko bogastvo. V reviji je vecina
clankov, ki so bili napisani prav za revijo in niso bili se nikjer
objavljeni, nekaj pa je tudi takih, ki so nastajali v okviru studijskih

stevilke Artepakta ni bila lektorirana, za kar se opravicujemo.
Lektorirana razlicica je dosegljiva na spletu.

Ker se je v cudovite haikuje Vanese Vodovnik v 1. stevilki
Artepakta prikradel tiskarski skrat, jih objavljamo se enkrat,

obveznosti. V tern primeru ugotavljamo, da je dela z njimi se

Vanesi pa se za napako iskreno opravicujemo.

enkrat vec, saj jih moramo prilagoditi v obliko, ki je bralcem
prijazna. Takrat se tudi vidijo vrzeli, ki jih za revijo izboljsamo.
Druga zgodba Artepakta pa je zgodba, ki je bralci ne
vidijo. lzdajanje take revije je velik organizacijsko-logisticni
podvig. Na nasi fakulteti je malo studentov, pri ustvarjanju
revije sodeluje vecina studentov razlicnih programov in stopenj.
Lepo, kajne? Vendar to pomeni, da se moramo toliko bolj
angazirati , da izdamo revijo. Premnogo prostovoljnega dela,
truda in kreativnosti ter iznajdljivosti je vlo:Zenega v ustvarjanje
revije. Artepakt v celoti napisemo, pregledamo, oblikujemo,
predstavimo in promoviramo. In ce trg zahteva ljudi z mnogimi
in raznovrstnimi kompetencami , lahko recemo , da z
ustvarjanjem take revije dobimo mnogo takih kompetenc.
Ustavimo se pri novi stevilki revije , ki smo jo
poimenovali kar Cankarjeva. V obsezni rubriki AKTUALNO z
vec razlicnih zornih kotov osvetljujemo Ivana Cankarja, velikega
slovenskega umetnika. Letos se ga se toliko bolj spominjamo,
ker praznujemo 100. obletnico njegove smrti, zato tole stevilko
posvecamo njemu v cast.
Motivacija drugih rubrik ostaja enaka: STROKOVNO,
UMETNOST, PRAVOPISNE DILEME in SKRABCI. Pri rubrikah
je opazno, da obravnavajo aktualne tematike v najrazlicnejsih
smereh.
Da ne pozabimo izpostaviti se najnovejse in najvecje
pridobitve. Revijo povzdigujemo na raven spletne revije, ki bo
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Naj dela Ivana Cankarja
po nasem izboru
Adrijana Berlot

Tudi studentke Slovenistike imajo svoja naj Canka~eva
besedila. Preberite, katera in zakaj.

Najbolj pri srcu mi je Cankarjevo delo Hlapec Jernej
in njegova pravica, saj je odraz zivljenja Slovencev v tistem
obdobju, hkrati pa lahko vlecemo vzporednice z danasnjim
casom, saj po svetu hodi se veliko hlapcev Jernejev, ki zaman

Lara Brankovic

iscejo svojo pravico.

Hlapci. Drama, ki je se danes aktualna in odpira oci
tistim, ki noeejo gledati proti oblasti. Delo, ki razkriva hlapcevske,
pokorne ljudi, ki se obracajo, kot piha veter, in zatirajo drugace

Vesna Bajc

misleee naprednjake. lzpod Cankarjevega peresa in Jermanovih
udarnih izjav je nastala vrhunska drama, ki jo z veseljem vidim
na odru , se raje pa si jo preberem.

Mislim, da je njegovo najbolj zanimivo delo drama
Pohujsanje v dolini sentflorjanski. V delu gre za konflikt med
narodom in svobodnim posameznikom. Pohujsanje simbolizira

Martin Kacur je delo, ki me navdihuje. Bodri me, naj

njegovo umetnost, dolina sentflorjanska pa simbolizira Slovenijo.
Mislim, da je problematika, ki je izpostavljena v delu, aktualna
se danes.

vztrajam in se ne prepustim rutini. Vedno se trudim doseci
zastavljeni cilj in se zavoljo njega tudi uprem. V sebi iscem
Kacurjevo mladostno vnemo in upam, da me njegov zaton ne
bo popeljal do razblinjenja mojih sanj.

Dijoneta Koca

Ivan Cankar je moj najljubsi pisatelj, saj me vsa
njegova dela nagovarjajo. Poleg tega mi je zelo vsec tudi

Cankarjeva besedila so zelo pomembna za slovenski
narod, saj zelo nazorno prikazujejo tefave in hkrati vrline

roman Na klancu. Tudi to delo me motivira in spodbuja po
klancu navzgor - do cilja.

naroda. Ceprav je Cankar Hlapce napisal ze na zacetku 20.
stoletja, je problematika v tern delu se danes zelo aktualna.

Brez tefav recem , da je bil Cankar car!

Zala Zbicajnik

Lionella Costantini

Najbolj zanimive se mi zdijo Cankarjeve Vinjete. Se
posebej me prevzema Epilog, v katerem napove prihajajoeo

Letos praznujemo Canka~evo leto. Najbolj mi je ostala
v spominu njegova pesniska zbirka Erotika, ki so jo v pisateljevih
casih zazgali zaradi njene vsebine. Pesmi v njej so ljubezenske,
opevajo nesrecno in minulo ljubezen. Motivi v zbirki so eroticni,

smer, jo oznaci s svojevrstnim pomenom. Pri Cankarju mi
ugaja to, da je ob prebiranju treba biti zbran, pripravljen na
drugacnost in nevsakdanjost.

zelo so poudarjena custva in telesnost, kar je bilo za tiste case
nekajnespodobnega.
Zbirka velja za zacetek obdobja, ki mu pravimo
moderna. Vsec mi je zaradi ljubezenske tematike. Zbirko bi

Ana Cukjati

priporocala vsem , ki jih branje taksne poezije zanima.

Zivel je v casu, ko mene ni bilo, rodil se je 118 let
pred tern, ko sem se rodila jaz, a napisal je brezcasne literarne
umetnine, ki odsevajo probleme preteklosti, sedanjosti in
zagotovo prihodnosti. V Hlapcih je brez dlake na jeziku opisal

Hana Bratina

slovenski narod, ki je v tern pogledu se vedno enak, to pa je
- kakor v drugih delih - naredil s taksnim besednim cveUicenjem,

V branje priporocam Hiso Marije Pomocnice, ker se
dotika tern , ki se vedno veljajo za tabuje. Mene je zgodba
pretresla, zelo se me je dotaknila. Je precej drugacna od zgodb

ki ga je zmofon samo pravi umetnik. Ivan Cankar - pisatelj,
umetnik in neizmerno vreden (zagotovo vec kot 10.000 tolarjev)
Clovek.

v drugih Cankarjevih delih.
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Po drugi strani pa Cankarja zaznamuje zivo zanimanje za

0 lvanu Cankarju z ddr.
lreno Avsenik Nabergoj

cloveka, se posebej za cloveka v stiski, za tistega, ki se v
zivljenju mora spopadati z revscino, brezdomstvom, za cloveka,
ki ga bogatejsi brez slabe vesti prepuscajo slabi usodi ali pa
taksno usodo celo zakrivijo. V tovrstnih delih, ki jih Cankarjev
opus vsebuje najvec, se pokaze njegova globoka ranjenost
zaradi usode, ki jo je dozivljal sam v svoji druzini, ko je njegov

Vesna Baj c in An ika Veliscek

oce izgubil sluzbo krojaca in vidno vlogo v vrhniskem javnem
zivljenju, Cankarjeva druzina pa se je zaradi pozara, ki je zajel
Letosnje leto je Cankarjevo leto. Obelefojemo 100. obletnico

domaco hiso, morala seliti iz enega v drugo - se siromasnejse

smrti velikega umetnika Ivana Cankarja. Ob tej priloznosti smo

- bivalisce. Ta osebna prizadetost je v pisatelju prebudila

se pogovarjali z raziskovalko na Znanstvenoraziskovalnem

mocno empatijo do vseh prikrajsanih ljudi in Cankar je nasel

centru SAZU in Teoloski fakulteti Univerze v Ljubljani ter

najgloblji vzrok za njihovo stanje v krivicni ureditvi druzbe, ki

profesorico na nasi fakulteti, ddr. !reno Avsenik Nabergoj .

pa se vselej zacne in konea pri cloveku kot posamezniku. Zato

Velik del njenega raziskovalnega dela je posvecen lvanu

je v svojih delih nagovarjal posameznika k temu, da odpre

Cankarju. V Sloveniji in tujini je izdala vec znanstvenih

svoje oci in srce za stisko ljudi okrog sebe, obenem pa kot
negativen pol prikazoval visje sloje, ki jih v njihovi volji po moci,

monografij v povezavi z njim in z njegovim obseznim opusom.

oblasti in vplivu vodi egoizem . Cankar se nikoli ni mogel
sprijazniti , da so na vodilnih mestih kar po vrsti ljudje brez

Ob takih obletnicah se navadno vellko govori o

obcutka za revne , egoisti, karieristi, izkoriscevalci, druzba pa

avtorju, se g a poskusa revitalizirati. Kaj pa, ko ni

take ljudi zaradi njihove moci podpira, obcuduje, s pomilovanjem

oblet nic? Koliksno je zanimanje za Ivana Cankarja

pa gleda na sibke, ki se prav zaradi svoje notranje obcutljivosti

in njegovo delo v Sloveniji in tujini?

in drugacne etike v taki druzbi ne znajdejo.

Mislim, da je za Cankarja (se posebej v zadnjih
desetih, petnajstih letih) vse vec zanimanja. To zanimanje med
ljudmi razlicne izobrazbene in starostne strukture z veseljem
dozivljam v pogovorih z ljudmi, ko se zivo zanimajo za
posamezne dogodke iz pisateljevega zivljenja, za izbrana dela
iz njegovega opusa ... lz arhivov obujajo stare, a se vedno
sveze in odlicne posnetke radijskih iger, posnetih po Cankarjevih
delih. Kot vselej so tudi v sezoni 2017/18 v slovenskih gledaliscih
na sporedu Cankarjeve drame. Vrstijo se tudi branja pisateljevih
del med mladimi, pa tudi med tistimi, ki so se v zivljenju s
pisateljem ze srecevali, a ga po dolgih letih odkrivajo z
drugacnimi ocmi in z zrelejso zivljenjsko izkusnjo - zelo dejavni
so posebej Cankarjevi rojaki Vrhnicani. Zdi se, da nas Cankar
vedno znova prijetno preseneca z vsebinami, ki so aktualne
za danasnjo dobo, in z deli, ki jih vecina Slovencev skorajda
ne pozna. Tudi v tujini je opaziti vecje zanimanje strokovne
javnosti za njegovo literaturo.

Nedvomno je Ca nka r eden izmed najbolj plodovitih
slovenskih avtorjev 19. in 20. stoletj a. Kaj najbolj
zaznamuje njegova dela?
Pisatelj je dusevno in duhovno zelo kompleksna
osebnost. Po eni strani ga zaznamuje nenehna razpetost
»med duso in telesom« , med vezanostjo na telesno zivljenje
z vso obcutljivostjo , ljubeznijo , strastjo, trpljenjem,
samozatajevanjem, samomucenjem, iskanjem izpolnitve in
egom pred bolecino - in tipanjem za duhovnim svetom, ki ga

Irena Avsenik Nabergoj (Foto: Marko Cokan)

clovek komaj sluti, a se mu pogosto razkriva prek simbolov.
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V povezavi z njegovimi deli se ne moremo izogniti
krivdi, trpljenju. 0 tem ste napisali tudi odmevno

v Ljubljani. Ker ga je veselilo tudi risanje, se je odlocil za
nadaljnje solanje na tehniski srednji soli v Ljubljani oziroma

monografijo. Prav ta motiva sta prisotna pri
njegovem odnosu z materjo. Kaksen odnos je imel
Cankar z njo? Kaj pa z ocetom (o njem ni veliko
podatkov)? Kaksna sta bila njegova otrostvo in
mladost?

na ljubljanski realki. Njegova mati Neza ni mogla redno skrbeti
za placevanje najemnine, saj so vrhniski gospodje, ki so sprva
obljubljali podporo za solanje njenega sina, na to obljubo kmalu
pozabili. Tako je Cankar tudi v dijaskih letih, ko se je hotel
povzpeti z druzbenega dna in veljati za enakega med bolje

Res je, kljub temu da se je Cankar vse svoje zivljenje,

situiranimi sosolci, moral obcutiti stisko in osramocenost zaradi
stevilnih ponizevanj. Prav zato se krivda, ki si jo je dolgo ocital,

od svojih najzgodnejsih let pa vse do konca svojega zivljenja,
zavzemal za eticne in moraine vrednote ter jih tudi uresniceval

ko ga je v Ljubljani pred solo cakala njegova mati, oblecena

v svojem osebnem zivljenju, si je velikokrat ocital, da je naredil

v crtici Njegova mati) , zdi premocna. K slabsemu uspehu v

v revne raztrgane obleke, pa jo je zatajil pred sosolci (kot pise

premalo, da je za to imel premalo moci, pa tudi vpliva. Potem

poznejsem dijaskem obdobju pa ni pripomoglo le slabse

ko je :le v njegovih otroskih letih od doma za kruhom odsel

materialno stanje, pac pa tudi Cankarjevo vse intenzivnejse

njegov ace in svojo :Zeno Ne:Zo, Cankarjevo mater, pustil samo

ukvarjanje z literaturo.

v hudi revscini z osmimi nepreskrbljenimi otroki, je prav Ivan
postal materina najgloblja dusevna opora. V njem je mati cutila
vecjo globino in milino kot v svojih drugih otrocih in ga zato

Ni nerazumljivo, da je na Dunaju ze po nekaj
predavanjih opustil studij na Tehniski visoki soli, smer gradbeni

brezkompromisno podpirala v njegovih prizadevanjih, da bi

oddelek, saj je najbr:Z zacutil, da mu tehnicno podrocje ni ravno

s tern je izgubil stipendijo, ki jo je za

se uresnicil kot umetnik, kot pesnik in pisatelj. Zaradi tega

blizu.

njenega brezmejnega zaupanja se je Cankar ob hkratnem

kranjskega de:Zelnega odbora. Ker zaradi opustitve studija ni

globokem zavedanju materinega nezavidljivega polo:Zaja v
druzini in druzbi cutil se toliko bolj krivega, kadar jo je kot otrok

hotel veljati za »faliranega« studenta, se je nekaj casa ukvarjal
z mislijo, da bi se prepisal na Filozofsko fakulteto, kjer bi

studij prejel od

in mladostnik z besedami prizadel. Vsekakor Cankar do oceta

studiral moderne romanske in slovanske jezike. S tern

ni imel ves cas enakega odnosa. V mladosti ga je krivil, da je

namenom se je lotil studija francoske in italijanske slovnice,

s svojo nespametjo povzrocil druzinsko revscino, najbolj pa

vendar se na to fakulteto ni vpisal, saj je te njegove zelje kmalu

tega, da je pustil njihovo mater samo in v obupu odsel od

nadomestil njegov samostojni studij literature, intenzivno

doma, ne da bi se boril in skusal polo:Zaj izboljsati, v zad njih
letih zivljenja pa ga je zares sprejemal, ker je razumel njegovo

prebiranje vseh dosegljivih del klasicnih in sodobnih evropskih
pisateljev, pesnikov in dramatikov. Srecanje s temi deli ga je

sibkost in nemoc v nekem obdobju njegovega zivljenja. Vest

popolnoma za poslil o, omamilo, saj mu je pokazalo cisto

o ocetovi smrti ga je tako pretresla, da je jokal v zaporu na

drugacno, veliko sirse in svobodnejse literarno in duhovno

Ljubljanskem gradu.

obzorje, kakor pa ga je mogel spoznati in izkusiti iz redkih
evropskih literarnih del v domovini. Samoumevno je, da ob

0 pisateljevi socutni in usmiljeni naravi ter splosni

vsem tern, ko se je moral tudi prezivljati z literarnim snovanjem,

naravnanosti , da po svojih moceh pomaga sibkim in revnim,

za studij na univerzi ni ostalo veliko casa. Ce samo pomislimo,

prica tudi njegovo zivljenje v revnem dunajskem predmestju

kako silno bogat literarni opus je uspel ustvariti na Dunaju,

Ottakringu, kamor se je preselil po materini smrti leta 1897 in

kljub temu da je sam priznaval, da ne pise hitro, temvec s

tam s presledki bival skoraj 11 let. Zivel je v skromnem kabinetu

tezavo, potem si lahko mislimo, da ga je misel na literarno

pri druzini Loffler, ki jo je sestavljala mati s stirimi otroki. Potem

ustvarjanje zaposlovala ves cas.

ko je mater A lbino zapustil moz, je svojo druzino le stezka
prezivljala s sivanjem kravat. Cankar ji je kot student po svojih
moceh pogosto pomagal v financni stiski. Ne nazadnje o
Cankarjevi volji, da se v krivicni druzbi dose:Zejo konkretne
pozitivne spremembe, govori tudi njegova kandidatura leta
1907 na listi socialdemokratske stranke. Ceprav je dosegel
precej podpore, na volitvah v de:Zelni zbor ni uspel, zato je
svoja prizadevanja na podrocju politike in sociale nadaljeval
s svojo lite raturo , v kriticnih clankih, polemikah, esejih in
govorih.

Kaksne podatke imamo o njegovem studiju? Je
studij slavistike koncal?
Cankar je bil kot otrok odlicen ucenec, zato je dosegel
Spomenik lvanu Cankarju na Vrhniki

podporo pri vrhniski gospodi, daje svoje solanje lahko nadaljeval
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Seveda si je ocital, da ni koncal studija, cutil je, da
mu to tiho ocitajo tudi njegovi rojaki z Vrhnike, saj so na studij

vec let po njegovi smrti postavi ob bok pesnikoma Ketteju in
Zupancicu, pa pisatelj poseben odnos goji do Ketteja. Med

veliko dali in od njega ob vseh njegovih obetih pricakovali
»vec«. Cankar je sicer samostojno studiral vec, kot studira
povprecen student, ki bi opravil dva ali celo tri fakultetne studije.

spopadata z revscino, povezuje pa ju izje mna literarna

Studiral je namrec ves cas, in sicer iz cistega zanimanja, s
ciljem, da ustvari literature, ki je slovenski prostor se nima; za

ga primerja s Presernom. Posebej ga vznemirijo Kettejevi

to, da je stopil vstric s sodobno evropsko literature, pa se je
moral nauciti jezikov, prevajati dela razlicnih evropskih pisateljev,
dramatikov (tudi Shakespearja), preucevati sloge, teme, smeri

jih premore slovenska literatura, saj jih napolnjuje tisto

bivanjem v Vodmatu v Ljubljani se brez vsake podpore skupaj
nadarjenost. Cankar Ketteja kot pesnika tako visoko ceni, da
soneti Moj Bog, o katerih zapise, da so to najlepsi soneti, kar
hrepenenje po lepoti in vecnosti, ki je po njegovem mnenju
temeljna vsebina vsakega dela resnicnega umetnika.

in filozofije tistega easa, se uriti v pisanju, obiskovati gledaliske
predstave, pisati premisljene kritike, spremljati in usmerjati
postavitve svojih dramskih del na odru ... Ce vemo, da je umrl

casu? Kako so ga razumeli?

pri svojih 42 letih in do takrat ustvaril taksen opus, da ga
zberemo v 30 debelih knjigah Zbranih de/, nam mora biti jasno,
da je bil to genij, na katerega smo upraviceno lahko ponosni.

svojega dela. Se posebej tezko je bilo na zacetku njegove

Kaksen odziv so Cankarjeva dela dobila v njegovem

Cankar je v svojem casu moral dozivljati hude kritike
umetniske poti, ko je zacel ustvarjati po zgledu modernih

Veliko se je druiil in sodeloval z Murnom, Kettejem,

evropskih smeri dekadence in simbolizma, njegovi literarni

Zupancicem. Kaksen je bil njihov odnos? Kako in
ali sploh se njihovo sodelovanje pozna v njihovih
delih?

predhodniki, kot je bil denimo Fran Govekar, pa so nadaljevali
tradicionalne smeri realizma in naturalizma. Njegovih literarnih
»eksperimentov« niso sprejemali z razumevanjem , prav

Cankar je z omenjenimi pesniki in pisatelji sodeloval
ze v mladostnih letih, ko so skupaj deklamirali svoje prve
pesniske poskuse v dijaskem zdruzenju Zadruga. Skupaj so
utirali nova pota, prve poskuse novih umetniskih smeri modeme,

nasprotno, menili so, da je mladega in nadarjenega pisatelja
pokvarilo velemestno razpolozenje Dunaja in da slovenski
prostor taksnih dekadentnih poskusov noce in jih ne potrebuje.
Medtem ko je Cankar ze v Vinjetah napovedal, da bo pisal po

simbolizma, nove romantike. Gonilna sila v cetverici je bil Ivan
Cankar; gnala ga je vizija, da vnese povsem novega duha v

navdihu duse, »njene lepote, njenega socutja, njene ljubezni
in njenega sovrastva ... «, pa se je Govekar iz njegovega

dotedanje slovensko literarno in druzbeno dogajanje. Najprej
se je spoprijateljil z Zupancicem in nanj vplival, da je bil sprejet
v Zadrugo. V istem letu (1893) se je Cankar tam seznanil tudi
s Kettejem , z Murnom pa verjetno cez kaksni dve leti.

opisovanja ljubezenske teme grdo norceval in mu ocital, da

0 stikih in odnosih med njimi med drugim priea njihova
korespondenca, Cankarjevi umetniski sopotniki pa zivijo tudi
v nekaterih njegovih najboljsih literarnih delih, kot je denimo

je Cankar dozivljal pogosta zavraeanja. Tako je denimo cenzura

poeticna drama Lepa Vida. Avtorja globoko prizadene revscina,
ki sta j i podvr:Zena Kette in Mum, izjemna pesnika, ki zaradi
slabih zivljenjskih razmer in posledicne bolezni prezgodaj
umreta v ljubljanski Cukrarni. Dragotin Kette za tuberkulozo

oklestila na kar 62 mestih; uprizorjena je bila lahko sele po

so njegov milje le »ciparne, nocne kavarne in beznice«, ter
obzaloval, da je sicer nadarjeni in duhoviti umetnik »zasel v
to sifilisticno strujo«. Tudi v poznejsem obdobju ustvarjalnosti
njegovo dramo Hlapci, ki jo je napisal leta 1910 pri bratu Karlu
v Sarajevu kot izraz razocaranja nad volitvami leta 1907,
Cankarjevi smrti, leta 1919 v Trstu.
Kritiki so v svojih unicujocih kritikah veckrat izra:Zali

umre ze leta 1899, dve leti za njim pa v isti postelji v Cukrarni

upanje, da se Cankar vrne na prava pota, toda pisatelj je v

za jetiko umre tudi Josip Murn - Aleksandrov. 0 njiju Cankar
veckrat spregovori tudi v poglobljenih esejih, ki jih zapise po
prezgodnji smrti svojih prijateljev.

lahko nasel le potrditev pravilnosti svoje odlocitve. Prav zato

dunajskem okolju ob stiku z modernimi umetniskimi smermi
je razumljivo, da je na Dunaju s presledki ostal skoraj 11 let,
saj se je v tistem okolju cutil svobodnega, neobremenjenega,

Zupancic od vseh stirih zivi najdlje, on je edini od
cetverice, ki izvira iz bogatejse, mescanske druzine, kar ga
po svoje tudi locuje od drugih treh. Cankar ze mlad zacuti, da
je Zupancic v pesnistvu mocnejsi od njega, to pa je tudi eden

okolje v domovini pa ga je nasprotno dusilo zaradi svojega
ozkosrcnega moralizma in provincializma. Prav na Dunaju je
ustvaril vecino svojih najboljsih del in izpolnil svoje umetnisko
poslanstvo - ustvaril je prozo in dramo, ki se lahko merita s

od razlogov za njegovo prevladujoco usmeritev v prozo in
dramatiko, potem ko se je v pesnistvu preizkusal le krajse
obdobje.

takrat najvidnejsimi evropskimi literarnimi dosez ki, obenem
pa razkrivata tudi izrazito pisateljevo izvirnost, zaradi katere
je zlasti v zadnjem casu, ko je njegovo delo vsaj nekoliko
prodrlo v mednarodni prostor, prepoznan in obcudovan pri

Medtem ko Cankar Murna sprva ocenJUJe kot
plasnega, krhkega in premalo odlocnega pesnika ter ga sele

literarnih komparativistih in teoretikih.
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Cankar kot pesnik, Erotika. Ze samo ime je zanimivo

ljudska stranka, kar je povzrocilo, da je mnogo ljudi prevzelo

in klice po razpravi. Kaj so posebnosti in znacilnosti

njena nacela.

te pesniske zbirke? Se lahko po kvaliteti primerja
Koliko je Cankarja prizadel neuspeh na samih volitvah,

z njegovimi dramskimi in proznimi deli? In cemu

ne vemo, vsekakor pa v vec svojih delih izraza nestrinjanje s

tak odpor do Erotike?

pritiski, ki so se vrstili na liberalno uciteljstvo, ces naj opusti
Erotika kot pesniska umetnina verjetno res ne dosega

svoj svobodomiselni nazor, ker da ni primeren za vzgojo mladih.

najvisje umetniske vrednosti, a je vsebinsko mocna, se posebej

Vsekakor je Cankar tudi v poznejsih letih politicno deloval kot

v Cankarjevem casu. Malokdo si je ob koncu 19. stoletja drznil

literat. V slovenskem prostoru v 19. stoletju najdemo veliko

odkrito spregovoriti o bolecini zenske, ki jo rani telesna strast,

politikov med literati in nasprotno. Med takimi osebnostmi je

o moCi pozelenja in o neizpolnljivosti cutne ljubezni, o deklicah

prav gotovo tudi Ivan Cankar.

in zenskah, ki so se zaradi revscine v nekih zanje travmaticnih
okoliscinah znasle v prostituciji, ter do teh ubogih oseb izraiati

Kritiki , ki so zastopali razlicne slovenske stranke,

socutje, usmiljenje , ne pa prezira. Za svojo prvo pesnisko

predvsem klerikalno in liberalno, so Cankarjeve drame vecinoma

zbirko je Cankar izbral drzen naslov, Erotika, in s tern izzval

sprejemali negativno. Avtor v svojih dramah odkrito bica politicno

odpor in takojsnje odklanjanje pri marsikaterem svojih kritikov,

delovanje, ki ni v blagor ljudstva , temvec je namenjeno

tako da so celo zasegli vse dosegljive izvode prve izdaje in jih

doseganju lastnih koristi, bogastva in vpliva politicne elite (Za

dali uniciti. Toda vsebina pesmi sama v resnici sploh ni

narodov blagor). V takratni politiki prepoznava igro za oblast,

pohujsljiva. Kako pa bi bila, ko pa je pesmi, pozneje izdane v

ki se odigrava brez vizije, brez jasnih ciljev, brez prepricanja.

tej zbirki, obcudovala celo Cankarjeva pobofoa mati Neia in

Zelo zgovoren je znameniti dialog med zupnikom in Jermanom

prav v njih prepoznala sinovo nadarjenost. Prav paradoksno

iz tretjega dejanja Hlapcev, v katerem Cankar jasno zapise,

je, da je Cankar z denarjem, ki ga je vnaprej prejel za to svoje

da oblastnikom v resnici ni pomembno clovekovo »prepricanje,

delo, placal pogrebne stroske za svojo mater, ki izida sinove

naziranje, misljenje, vera in kolikor je se teh besed«. Zanje je

prve pesniske zbirke leta 1899 ni docakala.

pomembna le ena zapoved: »pokori se, ne upiraj se« - vse
drugo je »le privesek in olepsava« . Kdor se prilagodi, pokori,

V drug i izdaji Erotike leta 1902 je Cankar jasno izrazil

v tej druzbi lahko prezivi, ostali pa so za svoje upornistvo

svoje zavracanje dvojne morale ljudi, ki govorijo o krscanski

kaznovani. Cankar je razumel, da so se nekateri morali novim

morali in jo ucijo, hkrati pa sami ne zivijo skladno s tistim, kar

oblastem prilagoditi, da so lahko vzdrzevali svoje druzine,

v besedah zagovarjajo. Taksne kritike slovenskih ljudi je polna

cetudi se z njimi niso strinjali (ucitelj Hvastja v Hlapcih), bolj

tudi Cankarjeva poznejsa satira, kot jo med drugim izraia

kriticen pa je bil do tistih, ki so zaradi politicnih in drugih koristi

avtorjeva znana farsa Pohujsanje v dolini sentflorjanski - vsi

menjali prepricanja in izdajali prijatelje. V pismu bratu Karlu je

prebivalci doline sentflorjanske, to je slovenske domovine,

zapisal svoje mnenje, da so stranke v resnici »tolpe«, v katere

gojijo skrite ielje, da bi »gresili« z Jacinto, prispodobo

se vstopi zaradi »koristi «, nikoli pa »iz srcnega nagnjenja«.

Cankarjeve umetnosti; skrivaj jo obcudujejo, toda v besedah
jo zavracajo in se nad njo pohujsujejo. Cankar s svojimi deli

Ocitno je menil, da v slovenskem prostoru politika in

v njih prebudi zatrto strast, ki pa si je ne upajo priznati, saj ni

politiki niso posteni, pripisoval jim je celo zlocinska dejanja

skladna z »vrednotami« in »ideali« sentflorjanske druzbe. Za

(Kralj na Betajnov1), ko se potegujejo za obrambo svoje oblasti.

Cankarjevo umetnost ta druzba se ni zrela in Sentflorjanci se

Najbolj presenecen pa je bil nad tern, da mnozica »mocne«

pocutijo varnejsi v vlogi neiskrenih, ponifoih, neustvarjalnih in

ljudi podpira, tudi ce ve za njihova zlocinska dejanja, da jih

nesvobodnih hlapcev.

celo potrebuje in obcuduje, posteni in resnicoljubni ljudje, ki
prisegajo na vrednote, pa so delezni kvecjemu socutja in

Ze pri teh prizadevanjih za gledalisce so se kazale

pomilovanja . Kadarkoli je Cankar v leglo licemerstva in

Cankarjeve zelje po napredku za skupno dobro. Bil

ozkosrcnosti poslal cloveka, ki je imel samo postenje in nic

je tudi politik. Do kaksne mere se je realiziral kot

zvijacne taktike - tak je na primer Maks iz drame Kralj na

politik? Seveda je bilo politiko cutiti tudi v njegovih

Betajnovi - , je ta clovek ali umrl ali bil izgnan. Tako se je

delih ... Kako so takrat oblasti oziroma pristojni

Cankar domislil lika umetnika in prevaranta obenem ter ga

gledali na njegova dela, predvsem dramska?

upodobil v liku razbojnika Kristofa Koblarja - sele ta lik lahko
s svojo resnicoljubnostjo, ki pa je zdruzena z intuicijo in

Kot politik Cankar ni dosegel tistega, kar je folel, to
je zmage na dezelnozborskih volitvah leta 1907, kamor je bil

premetenostjo, zmaga nad zlocinci, razbojniki in dvolicnezi

povabljen, ker se je zavzemal za podobne cilje in vrednote kot

doline sentflorjanske. Cankar sam je kot »upornik« proti vsaki

Jugoslovanska socialdemokratska stranka. Volilni sistem

zlaganosti in nesvobodi skusal vplivati na to , da bi se ljudje

manjsim strankam ni dopuseal uspeha in zmagala je Slovenska

zavedeli svoje moci, s katero lahko vplivajo na dogajanje.
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Veliko smo ie povedale o njegovem delu, kaj pa
njegovo zasebno iivljenje? Cankar ni imel otrok.

obenem pa tudi mojster psihologiziranja, cetudi je morda
naslikal manj raznovrstnih literarnih likov kot denimo eden
njegovih velikih miselnih in literamih vzornikov F. M. Dostojevski.

Druzine si Cankar ni ustvaril, imel pa je ljubezenska
razmerja z vec dekleti in tudi starejsimi fonskami. Nekatera
razmerja so bila skoraj izkljucno duhovne narave, bolj
obcudovanje in custvena vznesenost, pri katerem drugem pa

0 Cankarjevi velicini prica tudi dejstvo, da je kot
klasik in kanonski avtor prisoten v osnovnosolskih
in srednjesolskih berilih, ucbenikih. Se vam zdi,
da je na podrocju obravnave Cankarja treba kaj

je verjetno slo tudi za kaj vec. Ce vsaj navedemo nekaj zensk,
ki so se vtisnile v knjigo Cankarjevega ljubezenskega zivljenja,
ne moremo mimo Helene Pehani, Anice Lusin in njene sestre
Minke, prav gotovo pa tudi ne mimo njegove dunajske

spremeniti?
Vsekakor je na podrocju obravnave Cankarjevih del
v osnovnosolskih in srednjesolskih ucbenikih mogoce marsikaj
spremeniti, obogatiti - to bi v resnici morali napraviti. Cankar
namrec otrok se vedno ne pritegne. Kot vidim , si ravnatelji,
ucitelji in profesorji marsikatere osnovne in srednje sole zelijo,
da bi o Cankarju tudi sami izvedeli vec - tako bi ga namrec
veliko laze priblizali svojim ucencem in dijakom. Predmeti, kjer

gospodinje Albine Loffler in njene hcerke Stefke, s katero je
bil na Dunaju zarocen in se je z njo celo res nameraval porociti,
priskrbel ji je celo ze porocno obleko. A od te namere se je
odvrnil, delno tudi pod vtisom nove, sicer neuslisane ljubezni,
mlade Mici Kessler, na katero se je custveno navezal med
svojimi obiski v domovini.

bi obravnavali Cankarja, bi bili potrebni tudi na fakultetah, kjer
je po mojih izkusnjah ogromno zanimanje za to temo. Ti
predmeti bi zlasti studentom Slovenistike - gotovo pa tudi

Da se vrnemo v sedanjost. 0 Cankarju kot osebnosti
in avtorju vemo precej. Obstajajo zanimivosti iz
njegovega iivljenja, ki so znane, pa v resnici niso
take, kot jih poznamo, kot so nas ucili v solah?

Primerjalne knjizevnosti ali sorodnih podrocij - lahko ponudili
enega temeljev za njihovo nadaljnje pedagosko in raziskovalno
delo, obenem pa bi prenesli znanje na cele generacije
profesorjev na slovenskih osnovnih in srednjih solah.

Kot znanstvenica in raziskovalka ste morda naleteli
na kaksna taka zanimiva odkritja, resnice, dokaze.

Kaj se bo letos dogajalo na driavni ravni ob
obletnici? Prireditve, simpoziji, predstave, izidi

V resnici o Cankarju ne vemo toliko, kot se morda
zdi. Osebno se mi je pogled nanj zacel cisto drugace kazati,
ko sem prebrala celoten opus njegovih del. In ne le enkrat.
Ce njegova dela skusamo ocenjevati izolirano, brez vpogleda
v celoto, so interpretacije veckrat lahko pomanjkljive, vcasih
celo napacne, vsekakor pa povrsne. Po drugi strani pa se nas

novih knjig ... Kaj napovedujete?
Zelim si, da bi slovenska javnost v letu 2018 sprejela
Cankarja kot resnicno svojega avtorja , na katerega smo
upraviceno lahko ponosni. Mislim, da do danes marsikdo o
njem se vedno nima prave podobe, stevilnim se njegovo
pisanje zdi tezko, morece. Morda se bo ravno letos tak povrsen
vtis pri marsikom popravil. Kot vodja delovne skupine za

pogled na literarno umetnost Ivana Cankarja lahko poglobi in
bogati s sirjenjem vpogleda v kulturno, umetnostno in literarno
dogajanje tistega easa v slovenskem prostoru in sirse v Evropi.
Avtor, kot je Ivan Cankar, ohranja nezmanjsano aktualnost
tudi v danasnjem casu, to pa zato, ker je na cloveka in
zgodovino, ki se je odigravala pred njegovimi ocmi, gledal
vecnostno. Zdi se, da je vedno znal prepoznati bistvo stvari,
resnico, ki se skriva za videzom in zunanjim potekom stvari,

organizacijo drzavnega Cankarjevega leta pri predsedstvu
Republike Slovenije imam vpogled v vrsto prireditev, razstav,
predavanj, okroglih miz, simpozijev in drugega, kar bomo letos
lahko spremljali.

tisto resnico, o kateri je v Beli krizantemi zapisal, da je »posoda
vsega drugega - lepote, ljubezni in vecnega zivljenja«. Ogledalo
te resnice je razkrival v svojih delih.
Cankar je se vedno aktualen, da ne recemo, da je
bolj aktualen kot kadarkoli. Veliko slovenskih
igralcev, pesnikov, pisateljev, ustvarjalcev ga
uporablja kot navdih za dela.
Res je, prodorni pisatelji, pesniki, dramatiki, igralci,
reziserji, pa tudi stevilni bralci njegovih del in gledalci gledaliskih
predstav v njem zacutijo resnico cloveskega zivljenja, upanja
in hrepenenja, ki jo je razkrival v najrazlicnejsih odtenkih, z
znacilno sugestivnostjo in pogosto melanholijo, ki bi jo morda

Portret Ivana Cankarja

nas u mrli pesnik Ivan Minatti poimenoval »bolecina
nedozivetega«. Cankar je bil mojster slikanja razpolozenja,

Celotni intervju si preberite na http://projects.ung.si/artepakt.
10
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sole in dijake.

Napovednik dogodkov v
Cankarjevem letu

V letu 2018 namerava NUK pilotno vzpostaviti vec
tematskih zbirk, sklopov, vezanih na obletnice dolocenih
dogodkov. Tako bodo poeastili tudi stoletnico smrti pisatelja
Ivana Cankarja z zbirko Ivan Cankar Digital Classroom.

z zbiranjem gradiva 0

doloceni tematiki zelijo pritegniti

Precej zanimivih dogodkov na temo Ivana Cankarja,

lastnike artefaktov k njihovi digitalizaciji in oddaji

njegovega zivljenja in dela se je 2e odvilo v razlicnih institucijah
po Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo krajsi izbor nekaterih
dogodkov, ki se bodo zgodili v naslednjih mesecih, za celotni

relevantnega gradiva v trajno e-hrambo ter spodbuditi
izgradnjo tematskih zbirk, objavo na portalu dlib.si in
posredovanju na Europeano.

seznam pa obiscite http://www.mk.gov.si/si/cankarjevo_leto/.
Ne pozabite tudi na dogodke na Cankarjevi Vrhniki, kjer se

-

Na portalu dlib.si je ze dostopna spletna ucna zbirka

o lvanu Cankarju za potrebe ucnih procesov v osnovni

vedno kaj dogaja. Vee na povezavi http://www.visitvrhnika.si/si/kajpoceti/vrhnika-cankarjevo-mesto/cankarjevo-leto-2018/dogajanjev-cankarjevem-letu.

Splosne knjiznice

POOBLASCENI MUZE.JI

razstave o zivljenju in delu Ivana Cankarja. Te so Osrednja

in srednji soli (spletni naslov: www.dlib.si/html/cankar.html).

Vecina slovenskih splosnih knjifoic nacrtuje tematske
knjiznica Srecka Vilharja Koper, Goriska knjifoica Franceta
Osrednji projekt pripravlja Muzej in galerije mesta
Ljubljane (MGML) v sodelovanju s Cankarjevim domom in

Bevka Nova Gorica, Pokrajinska in studijska knjiinica

Narodno in univerzitetno knjifoico (NUK). MGML se usmerja
v Cankarjevo zivljenje, njegovo pot od Vrhnike do Dunaja in
nazaj. Cankarjev dom se bo posvetil vplivom na njegovo

Cankarjeva knjiznica Vrhnika, Knjifoica slepih in

Murska Sobota, Knjiznica Mirana Jarca Novo mesto,
slabovidnih Minke Skaberne.

misljenje in delo, NUK pa korespondenci. V okviru projekta
Muzej v malem, ki poteka pod okriljem MGML, bodo sodelujoci

.JAVNI ZAVOD ARBORETUM VOLC.JI
POTOK

v sodelovanju z Drustvom za izvajanje filmske vzgoje Slon
pripravili tri animirane filme Cankarjevih Crtic, v pomladnih
mesecih pa bodo posneli tudi zabaven crno-beli filmcek na

V okviru Cankarjevega leta bodo pripravili predavanje

temo zivljenja in dela Ivana Cankarja.

z naslovom Bela krizantema, na katerem bo predstavljena
krizantema kot Cankarjeva prispodoba, sirse pa kot cvetlica

S prilofoostnimi razstavami bodo Cankarjevo leto
obelezili se Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski muzej Kocevje,
Muzej Velenje, Galerija Bozidar Jakac, Mednarodni graficni

s pestro in zanimivo kulturno zgodovino. Predavanje bo
izvedeno v sklopu prireditve Ta veseli dan kulture 2018.

likovni center v Svicariji.
Tudi drugi muzeji po Sloveniji bodo v okviru rednih
tedenskih ali mesecnih srecanj pripravili poseben dogodek na
temo Cankarja in njegovega dela.

.JAVNI
SKLAD
DE.JAVNOSTI

ZA

KULTURNE

Programsko bodo Cankarjevo leto v okviru JSKD
obelezili po vsej Sloveniji, predvsem v sklopu gledaliske in

KN.JIZNICE

literarne dejavnosti, smiselno pa bo obelezen tudi v Tednu

Narodna in univerzitetna knjiinica (NUK)

ljubiteljske kulture.
V Cankarjevem letu bodo gledaliske skupine

Razstava Jaz sem Cankar - in to ti pave vse bo na
ogled med septembrom 2018 in januarjem 2019 v

spodbujali k ustvarjanju predstav, nastalih po dramah ali motivih

razstavni dvorani NUK in bo ena osrednjih razstav v
Sloveniji. NUK v spremljevalnem programu razstave
organizira tudi interaktivna vodstva za solarje in dijake,

populaciji v okviru projekta StudenTeater, kjer bodo skupine

del Ivana Cankarja. Posebno pozomost bodo posvetili mladinski
za izhodisce vzele motive Cankarjevih dram, Crtic, novel .. .
Tako nastala dela bodo dopolnili s projektom Lepljenke -

oglede Cankarjeve Ljubljane, uprizoritve za razlicne ciljne
skupine in drugo. Mlade zelijo spodbuditi, da se tudi sami
preizkusijo v vlogi ustvarjalcev, zato bodo organizirali

kolazne pesmi , nastale na mladinskih literarno-likovnih
delavnicah, ki bodo snovi in motive jemale iz Cankarjevih del.

literarni in video natecaj za ucence tretje triade osnovne

Koncna produkcija obeh projektov bo na ogled v sklopu
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Festivala VIZIJE - festivala mladinske kulture - maja 2018 v

Ivan Cankar in Evropa/Med Shakespe arom in Kafko

Novi Gorici.
Velika pregledna razstava ob 100. obletnici pisateljeve
Odraslo populacijo bodo v Cankarjevo leto pritegnili
z literarnim nateeajem V zavetju besede. Namenjen bo literamim

smrti (od 21. 6. 2018 do 28. 2. 2019)
Predavanja ob razstavi Ivan Cankar in Evropa - v

ustvarjalcem nad 30 let, v letu 2018 pa bo posvecen predstavitvi
slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika Ivana Cankarja

okviru festivala Cankar o Cankarju

ob njegovi 100-letnici smrti. Vse avtorje bodo povabili na sest

Razstavo v Galeriji CD bo pospremil niz predavanj za

regijskih srecanj, kjer bomo poleg literarnih delavnic besedo
dali Cankarjevi literaturi - v interpretaciji in razmisleku o

razlicne javnosti. Na dan Cankarjeve smrti, 11. decembra,
pa bo v Cankarjevem domu celodnevni mednarodni

njegovem ustvarjalnem opusu. Drzavno srecanje V zavetju

simpozij.

besede bo simbolno potekalo na Cankarjevi Vrhniki v soboto,
24. novembra 2018.

.JAYNA AGENCl.JA ZA KN.JIGO RS

Teden ljubiteljske kulture se bo Cankarju poklonil z
veliko nacionalno otvoritvijo, ki bo 10. maja 2018 na Brdu pri

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem
s knjigo, namenjen motiviranju osnovnosolcev in srednjesolcev

Kranju.

za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter
spodbujanju obiskovanja splosnih knjifoic, bo v letu 2018

CANKAR.JEV DOM

posvecen Cankarju.

Cankarjevo leto bodo obelezili z zelo bogatim
programom v okviru festivala Cankar o Cankarju (od januarja

GLEDALISCA

do junija 2018), ki bo povezal skoraj vsa umetniska podrocja
programa Cankarjevega doma. Predstave bodo smiselno
uvrscene tudi v abonmaja, ki ju mladim ponuja Cankarjev dam

SNG Drama Ljubljana

(abonma Ivan in abonma Cankar).

Iva n Ca n kar: Hlapci ; reziser Janez Pipa n,

Festival Cankar o Cankarju :

- Ivan Cankar: Pohujsanje v dolini sentflorjanski; reziser
Eduard Miler (koproducenta Mestno gledalisce ljubljansko,
Cankarjev dam).

iCankar, gledaliska predstava za solarje in dijake
Rezija: Marusa Kink; koprodukcija: Cankarjev dom, Zavod

SNG Nova Gorica

Margarete Schwarzwald, Mestno gledalisce Ptuj (premiera:
30. 11 . 2017)

-

Ivan Cankar - Pohujsanje v dolini sentflorjanski

Ivan Cankar: Za narodov blagor.

SNG Maribor

Priredba, rezija: Eduard Miler; koprodukcija: SNG Drama
Ljubljana, Mestno gledalisce ljubljansko, Cankarjev dam

-

V sodelovanju z Bostjanom Gorencem - Pizamo: Maj

lajf, trpljenje mladega Cankarja. Drzna, hudomusna in
aktualizirana interpretacija Cankarjeve povesti Maje

(prem i era: 26 . 1 . 201 8, G al l u sova dvora n a )

i ivljenje.

Cankar v stripu, gledalisko-stripovski performans za
solarje tretje triade in dijake

Presernovo gledalisce Kranj

Avtorji: Bostjan Gorenc - Pifama , Ziga X Gombac in
Andrej Rozman Roza; produkcija Zavod Skrateljc v

-

Cankar ob zori (kompilacija).

sodelovanju s Cankarjevim domom
lz lepih casov (1898- 1907)

SLOVENSKI GLEDALISKI INSTITUT

lz pi sem Ivana Cankarja Anici Lu sinovi, koncertna
uprizoritev (premiera: 10. 5. 2018)

letu 2018 partner dveh osrednjih razstav. Cankar bo tudi ena

Slovenski gledaliski institut (SLOGI) je v Cankarjevem

Hlapec Jernej - gledaliska predstava

od osrednjih vsebin predstavitve gledaliskega podrocja na
Kulturnem bazarju 2018, ki jo pripravlja SLOG I. Cankarjevi

Dramatizacija: Primoz Vitez; rezija; Ziga Divjak; ostali
ustvarjalci so mladi diplomanti treh umetniskih akademij

Hlapci in razlicne uprizoritve ene nasih najpomembnejsih dram
(v slovenskih profesionalnih gledaliscih se je v 100 letih zvrstilo

(predvidoma od 21. do 28. 10. 2018)

vec kot 30 uprizoritev) bodo osrednja tema novembrskega
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12. 5.

znanstvenega simpozija SLOGI in Akademije za gledalisce,
radio film in televizijo UL. SLOGI - Gledaliski muzej pripravlja

Pod jasnim nebom rdeca rofa - 2. mednarodni festival

tudi tematski pedagoski program in posebno Cankarjevo

zborov in drustev z imenom Ivana Cankarja, 1. del

vodstvo po stalni razstavi Hoja za gledaliscem - Od jezuitov
do Cankarja.

14. 5.
Kurent - Javno predvajanje radijske igre

Dogajanje na Vrhniki

15. 5.

MAJ 2018

Poj z menoj - Letni koncert Kustravcev in Miskolinov

3. 5.

17. 5.

Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob

Rimaraja - 7. festival otroske poezije

posameznih obelezjih
19. 5.
5. 5.
19. pomladni gala koncert MePZ Mavrica in Orkestra
Po poteh Cankarjeve matere - Pohod s kulturnim programom

Simfonika

5. 5.

21. 5.

73 let osvoboditve Vrhnike - Proslava s pevskim zborom

Vrhniski razgledi 18 -

Predstavitev zbornika

Pinko Tomazic iz Trsta

22. 5.
8. 5.
Erotika - lzid ponatisa Cankarjeve Erotike, odprtje razstave
Cankar v stripu - Razstava ilustracij

skic Bojana Mavsarja

10. 5.

24. 5.

Po poteh Cankarjeve mladosti - Brezplacno vodenje po

Zakljucek festivala simbioze -

Literarni vecer

Vrhniki
26. 5.

10. 5.
3. Festival kave - Dan za skodelico kave
Postavljanje vogalnih kamnov na Klancu in na hisah,

29. 5.

povezanih z zivljenjem Ivana Cankarja

Odprtje razstave Lada Jakse

10. 5.

30. 5.

Dan odprtih vrat Cankarjeve spominske hise na Klancu z
diseco kavo, eokoladnimi hruskami in vrhnisko igro Brkljc

Zakljucni koncert Glasbene sole Vrhnika

10. 5.

Vsako sredo v mesecu: Branje Cankarjevih tekstov

Dan odprtih vrat Muzejskega drustva Vrhnika in stalne
razstave akademskega slikarja Florisa Oblaka

JUNIJ 2018

10. 5.

7. 6.

Slavnostna akademija Obcine Vrhnika - Podelitev priznanj
s kulturnim programom

Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob
posameznih obelezjih

11 . 5.

15. 6.

Pihalni orkester Vrhnika - Koncert

Odprtje festivala Argonavtski dnevi 2018

12. 5.

19. 6.

Slavnostno odprtje nove planinske koce na Planini nad
Vrhniko

Odprtje razstave Simpozij Zaplana
13
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NOVEMBER 2018

21. 6.
Tradicionalno srecanje v Cankarjevem lazu

1. 11.

Vsako sredo v mesecu: Branje Cankarjevih tekstov

Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob
posameznih obelezjih

Mednarodni kiparski simpozij Forma V: lvanu v spomin

6. 11 .
Emilija Erbeznik - Slikarska razstava

JULIJ 2017
20. 11.

5. 7.
Zakljucek natecaja Crtice
Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob
posameznih obelezjih

22. 11 .

Vsako sredo v mesecu: Branje Cankarjevih tekstov

Teden trajnostnega razvoja -

Vsak petek v mesecu: Knjifoica pod krosnjami v Parku
samostojnosti

Sejem, razstava

24. 11 .
V zavetju besede - Drzavno srecanje literatov senjorjev

AVGUST 2018

DECEMBER 2018

9. 8.

3. 12.

Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob
posameznih obelezjih

Veseli dan kulture - Dan odprtih vrat Cankarjeve spominske
hise in predavanja lvanovo zivljenje

Vsak petek v mesecu: Knjifoica pod krosnjami v Parku
samostojnosti

4. 12.
Boljka in Cankar - Razstava
6. 12.

SEPTEMBER 2018

Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob
posameznih obelezjih

6. 9.
Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob
posameznih obelezjih

7. 12.
Pod jasnim nebom rdeca roza 30 let - 2. mednarodni festival
zborov in drustev z imenom Ivana Cankarja, 2. del

18. 9.
Klekljani Cankarjevi motivi

11 . 12.

25. 9.

J akob Ruda -

Drago Leskovar & Stanislav Makuc - Razstava, performans

Javno pos l usa nj e radijske igre

26. 12.
Po poteh Cankarjeve matere - tradicionalni pohod

OKTOBER 2018
4. 10.
Cankarjeva obelezja - Pohod s kulturnim programom ob
posameznih obelezjih
16. 10.
Bela krizantema - Razstava keramike in nakita (Erika Pavlin)
23. 10.
Nocno z ivljenje - Fotografska razstava Martina Jelovska
14
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v prazno in si po predstavi posledicno tudi izzet. Rad igram

Veliki intervju s Klemnom Slakonjo

v predstavah, ki me polnijo.

»Rad igram v predstavah,
ki me polnijo«
Anika Veliscek

»Kaksen mora biti v resnici?« je bilo vprasanje, ki se
mi je veckrat podilo po glavi, ko sem svojega tokratnega
sogovornika kot osnovnosolka pred desetimi leti gledala po
televiziji. Zares dozivela sem ga leta kasneje, ko sem ga
gledala v gledaliscu. Kako briljira. Kako je natancen. Duhovit.

Predstava Cucki je zlahtna komedija po izboru obcinstva leta 2017
(Foto: Marko Pigac)

Prezenten. Dih jemajoc. Pozivljajoc. Navdihujoc. S stiskom

Videli smo te v vlogi psov. Kako je igrati pse v

roke po eni izmed predstav sem ga nedavno tudi spoznala.

primerjavi z ljudmi?

Ne Zupnika, zlate prinasalke, Tulpenheima, Lidije, Putina,
Sakesvilija, ampak njega osebno. Zapletla sva se v zanimiv

Gre za personifikacijo psov, tako da kaksnih posebnih

klepet o njegovih predstavah in videih. Odgovora na moje
besede sta bila veckrat »hvala« in »hvala lepa«. Tezko je biti

razlik, razen kaksnega lajefa ali kaksne druge pasje posebnosti
tu pa tam, ni.

nenavdusen nad njegovimi stvaritvami in nad njim samim.
Prijeten , razmisljujoc, iskren. Kar sledi v nadaljevanju, je

Zanimiv mi je bil tvoj psicek carinik, ki govori

posledica besede »seveda«, ko sem ga takrat prosila za

breiisko, tvoje domace narecje. Zakaj si se odlocil

intervju . Svoje kolege rad predstavi tako, da zacne z »eden

za to jezikovno posebnost lika?

in edini«. Z njegovimi besedami, eden in edini Klemen Slakonja.
Klemen Slakonja je vsestranski umetnik, clan

V originalu gre za beagla (angleski brak, lovski pes,
op. avt.), ki dela oziroma voha na ameriskem letaliscu. Z

igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, igra pa tudi v
predstavah izven maticne gledaliske hise. Je televizijski voditelj,

reziserjem Matjazem Latinom se nama je zazdelo, da bi se
obcinstvo lahko bolj identificiralo z njegovo zgodbo, ce bi prizor

ustvarjalec video vsebin, posojevalec glasu junakom iz risanih

poslovenila. Tako sem besedilo spremenil, beagla postavil na

serij in filmov, pevec, avtor besedil. Za svoje delo je prejel vec

takrat zelo aktualen breziski mejni prehod in mu dodal se

nagrad, med drugim naziv zlahtnega komedijanta, viktorje in

breziski naglas. V predstavi Gojmir Lesnjak • Gojc, Nenad
Neso Tokalic in jaz igramo razlicne pasme psov, prav vsak

gong popularnosti. Nagrajene so bile tudi predstave, v katerih
igra. Svojevrsten uspeh pa dozivlja tudi na Youtubu, kjer si je

od nas pa enega interpretira v svojem domacem narecju.

njegove videe, v katerih imitira domace in tuje zvezdnike,

Vrniva se v tvoje Breiice, kjer je odrascal sprva
tih in miren fantic. Kdaj se je zgodil klic za igralski

ogledalo vec kot 48 milijonov gledalcev. S Klemnom sva se
pogovarjala o njegovi odlocitvi za igralski poklic, njegovih
talentih, predstavah, povezavi z lvanom Cankarjem , pa se o

poklic?

i'.:em.

Ze kot fantic sem doma rad pripravljal koncerte in
predstave ter pobiral vstopnino (smeh). Poleti pred svojim
prvim gimnazijskim letom pa smo doma kupili kamero in zacel
sem snemati razne filmcke. Vsakic ko sta prisla bratranec in

Nazadnje sem te gledala v predstavi Cucki, kl je
bila odlicno sprejeta. Kaj po taki predstavi, polni
bucnih aplavzov in lepih odzivov, cutis?

sestricna na obisk, sem zanju ter sestro in zase napisal kaksen
scenarij in vse nagovoril k snemanju. V gimnaziji sem se v

Sploh kadar igras komedijo, je pozitiven odziv

sepetalec, naslednje leto pa sem igral tako v solski gledaliski

obcinstva zelo pomemben. Gre za pretok energije. Prav
neverjetno je, kako te energija obcinstva lahko ponese do

skupini kot tudi v gledaliski skupini - danes Zal ze pokojnega
- Slavka Cerjaka. Slavko je bil moj prvi mentor. Po vseh

novih nians v interpretaciji in kako po fizicno precej naporni
predstavi ne cutis nobene utrujenosti, ravno nasprotno. Ce

pozitivnih odzivih , ki sem jih dobil za svoje gimnazijsko
gledalisko ustvarjanje, je bil AGRFT takrat zame edini logicen

prvem letniku pridruzil gimnazijski gledaliski skupini kot

taksnega odziva ni, hitro lahko dobis obcutek, da igras nekam

korak.
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Kaksen je bil tvoj bojni plan za Akademijo za

Koliko je pri tvojih - predvsem televizijskih - uspehih

gledalisce, radio, film in televizijo (AGRFT)? 5 cim

trdega dela in koliko talenta?

Si ocaral komisijo? Ker Si bil sprejet, predvidevam,
Sploh pri televizijskih uspehih je bilo na tone trdega

da imas lepe spomine na tako opevane sprejemne

dela, prevec. Zato se potem clovek tudi vprasa, ce ima poceti

izpite.

to na tak nacin sploh kaksen smisel. Hvalezen sem za vse te
Slavka Cerjaka ter Dunjo Zupanec in Borisa Kosa,

izkusnje do zdaj, a novih bi se definitivno lotil na bolj human

ki sta takrat sodelovala pri Slavkovi gledaliski skupini, sem

nacin. Navsezadnje sem zdaj tudi oce, prioritete so druge, kot

prosil, da z mano podelijo svoje izkusnje s sprejemnih izpitov,

so bile pri 22 letih.

da bi si vsaj priblifoo lahko predstavljal, kako vse skupaj

Je slovensko televizijsko obcinstvo zahtevno

izgleda. Potem sem si kar iz ucbenika slovenscine izbral vsa

obCinstvo? Bi lahko glede na izkusnje z vec razlicnih

potrebna besedila, ki jih je bilo potrebno interpretirati na pamet

televizij lahko rekel, da iscemo gledalci na eni

in se vsak dan pripravljal. Sarni sprejemni izpiti so bili zame

nekaj, na drugi nekaj drugega?

lepa iz ku snja . lnterpretiral sem pripravljena besedila,
improviziral, kar je bilo treba, povedal sem vse, kar so me

Vsaka televizija vzgaja svojo publiko. Medtem ko so

prosili, nobenih velikih pretresov. Vrhunec pa nepopisno veselje

bili moji imitacijski vlozki v oddaji Misija Evrovizija na RTV

ob sprejetju. Ko si se niti ne znas predstavljati, kaj te pravzaprav

Slovenija najbolj gledani del oddaje, so bile imitacije v oddaji

caka.

na POP TV-ju najmanj gledani del oddaje. To je presenetilo
tako mene kot odgovorne na POP TV-ju, sploh ker so ti isti

Si imel plan B, ce ne bi bil sprejet? Kaj te je se

posnetki na Youtubu dosegali in se vedno dosegajo velik

zanimalo?

uspeh. Mogoce bi bilo zdaj, po oddaji Znan obraz ima svoj
glas, kaj drugace, a tega ne mores nikoli zagotovo vedeti.

Niti ne. Vpisal sem se novinarstvo in anglescino, a

Tako da bi slovensko televizijsko obcinstvo lahko oznacil kot

to ne bi bila moja prava pot.

nepredvidljivo.

Kaksen je bil takrat tvoj pogled na igralski poklic?

Postal si simbol za dobro vodenje Eme. Me obcutek

Verjetno se precej razlikuje od danasnjega.

vara, ce recem, da se odlicno pocutis v oddajah,
kjer vodis, pojes in kaj zabavnega poves? In da si

Takrat sem na igralski poklic kot breziski fantic gledal

seveda tudi avtor scenarija.

z velikim strahospostovanjem. To me je spremljalo se leta in
leta. Potem pa sem v nekem trenutku ugotovil, da me prav to

Res je, v takem formatu se pocutim odlicno. Nasploh

strahospostovanje zelo omejuje. Najprej si clovek Ze mora

pa sem zelo rad avtor.

nabrati nekaj znanja o igralskem poklicu in nekaj kilometrine
na odru, a prej ko se preprosto vrfos noter in se ne

Kaj ti je televizija dala (v dobrem in slabem smislu)

obremenjujes, bolje je.

kot osebi in ustvarjalcu?

Se kot student si zacel delati na RTV Slovenija kot

Uf, ogromno. Tudi tisto, kar je bilo na prvi pogled

voditelj in imitator. Siroko so se ti odprla vrata

slabega, me je na nivoju sole zivljenja ogromno naucilo. V

nacionalne televizijske hise in podeljene so ti bile

oddajo Hri-bar sem prisel kot en otrok v tovarno cokolade, vse

velike odgovornosti. Uau, a ne?

sem gledal z veliki ocmi in vpijal kot spuzva. Skozi razlicne
oddaje sem se naucil, kako se dela razvedrilno oddajo, kje so

Ja, spominjam se, kako sem kaksno leto pred tern

prednosti in slabosti posameznih slovenskih televizijskih his,

gledal oddajo Hri-bar in si rekel: »Jaz bi pa v tej oddaji imitiral

naucil sem se postaviti zase, predvsem pa verjeti vase. Dobil

slovenske pevce.« Potem se je po spletu okoliscin kar zgodilo.

sem ogromno samozavesti.

Proste rake pri pripravi triminutne tedenske tocke pri 22 letih.
Kmalu si dobil tudi delo v ljubljanski Drami. Kaksen

In potem se vodenje oddaje NLP. Neprecenljive izkusnje.

je bil obcutek, ko so postali tvoji kolegi tisti, ki si
Je bila prav televizija tista, ki je v tebi prebudila

jih od dalec sam opazoval in obcudoval?

vse te talente, ki jih poznamo danes?
Tudi za Dramo sem si rekel: »Oh, kako bi bilo super
Talenti so bili prebujeni ze prej, pred tern sem imitiral

biti del tega ansambla,« kar se je leta 2010 dejansko zgodilo.

na lokalnem radiu , pa na srednjesolskih prireditvah, jih vodil,

Neverjetno, se ena uresnicitev sanj . In res se clovek ogromno
nauci Ze samo ob gledanju igralskih velikanov.

televizija pa mi je omogocila , da sem jih lahko nadgrajeval.
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Kaj si pricakoval od dela v gledaliscu? Kaksne
vloge naj bi bile zate?

Tudi sam cutis to ljubezen do komedije?
lgral sem ze v veliko komedijah, tako da je izjava gospe
povsem razumljiva. Cutim ljubezen do dobre komedije, seveda,
a imam enako rad tudi resnejse fanre.

Pripravljen sem bil na kakrsnekoli vloge, ki bi mi
omogocile igralsko rast, in po dveh vlogah pred zaposlitvijo
sem bil preprican, da bo tako. Taksnih vlog do zadnjih let ni
bilo prav veliko . Ravno toliko, da sem lahko videl, kaksna
razlika v kilometrini je, ce imas konkretno vlogo ali ce nosis
cez oder trugo.

v

cem se kot igralec cutis nadvse dominantnega?
Kje cutis, da so tvoje rezerve?

Predvsem sem se izven Drame precej uril v
komedijskem zanru. S Tadejem Tosem ze od leta 2013 igrava
predstavo TAK SI, odigrala sva jih 2.e 170. S Cucki smo v treh
sezonah ze tudi cez 70, tako da so to vse pomembne odrske
izkusnje, ki pa ti pridejo prav tudi v ostalih fanrih. V resnejsih
predstavah je zagotovo se veliko neizzivetega potenciala.

Kaksen je tvoj pogled na slovensko gledalisce
danes?
Seveda je kaksno leto preseznih predstav vec, kaksno
leto manj , ampak imamo odlicne domace reziserje, odlicne
gostujoce reziserje, odlicne igralce in gledalce. Ko pridemo
do teme, koliko sred stev se vlaga v gledalisca, je pa druga
zgodba.
Za nas, gledalce, je svet igralca vedno zanimiv in
tako skrivnosten. Kaj cutis pred in med predstavo?
Kako skocis v lik?
Na lik se pripravis med samimi vajami, pred predstavo
se enkrat pogledas tekst, ko pa je enkrat cas, da stopis na
oder, je najpomembnejse to, da se prepustis in ne razmisljas
vec. Takrat je po mojih izkusnjah najboljse.
Ko sva ze pri skakanju v lik ••• V predstavi Kralj
Ubu si igral samega sebe. Z zalostjo govorim v
pretekliku o predstavi in o Jerneju Sugmanu, ki je
igral naslovno vlogo. Z njim s i sodeloval v vec
predstavah. Kaksni spomini te vezejo na Jerneja?

Za vloge potnikov v predstavi TAK SI je Klemen
prejel naziv zlahtnega komedijanta (Fote: Peter Uhan)
Omenil si predstavo TAK SI. Mislim, da si prav s
to predstavo nadoknadil ves »zaostanek«. Si
odlicne vloge v tej predstavi sprejel po besedah,
baje, tvoje najljubse pesmi Slovenije na Evroviziji:
»v zivljenju mnogo je poti, ne isci srece, kjer je ni,
le poslusaj, kar srce ti govori«?

Ja, clovek kar ne more dojeti, da ga ni vec. V Drami
je zazevala gromozanska praznina. Ne samo, da je bil velik
igralec, bil je tudi velik clovek. Pozoren, srcen. Nikoli ne born
pozabil, kako mi je leta 201 1 po tisti Emi, ko sva se se zelo
bezno poznala, poslal SMS in mi eestital. Ni imel moje telefonske
stevilke. lzbrskal jo je in mi pisal. Ne bi mu bilo treba. Pa je.
To mi j e takrat ogromno pomenilo. Pogresam ga . Vsi ga
pogresamo.

Tako je, prav predstava TAK SI je b ila zame velika
prelomnica. V Drami pa sem igralski poklic dojel predvsem v
predstavah Ljubezen in drfava v reziji Dragana Zivadinova
in Tugomer v reziji Diega de Bree.
Ali drzi, da i gralec zelo uziva v likih, ki so zelo

Ce se vrneva k vlogi Klemna Slakonje. Meni je bilo
zanimivo, ko sem te poslusala, ko si nasteval svoje
vloge v Drami: Godrnjavcek, Orlic, Drugorojeni sin
••• Stranske vloge z malo replikami. Obcinstvo se
ti je ob tem monologu smejalo, kar nakazuje na
to, kako z besedami lahko poves grozljive stvari,
pa delujejo neverjetno smesno ••• Kar je bilo nam
smesno, pa je tebi povzrocalo razocaranje, zalost.
Ne nazadnje kot igralec zelis »biti« in igrati.

drugacni od njega samega v resnici ali njegovo
popolno nasprotje?
Seveda, igrati svoje popolno nasprotje je najvecji
izziv in najvecji uzitek.
Se je obcinstvo kdaj odzvalo s smehom, ko si igral
resnejse vloge? Namigujem na legende o tem, da
so se Juriju Zrnecu smejali, ko je igral Vronskega
v tragediji Ana Karenina, prav tako je obcinstvo
komentiralo Jerneja Sugmana, ces da na odru stoji
Veso. Pri tebi ni bilo nikoli: »0, glej, Putin!«?

Seveda.
Prav s te predstave se spomnim ene gospe, k .i je
sedela za mano in rekla: »A Slakonja igra? To bo
sigurno smesno.« Vecina te povezuje s komedijo.

Niet.
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Kaksen humor najraje podajas gledalcem?

Ne nazadnje gre za drugacno besedilo, drugacno
zasedbo, drugacnega Klemna •••

Rad se poigravam z malo zahtevnejsim humorjem.

Prva slovenska komedija oziroma dramsko
besedilo, Zupanova Micka. Kako si ti bral to
pregovorno, lahkotno besedilo? Te preseneca
zanimanje ljudi za to predstavo?
Zanimanje mora biti, saj gre za prvo slovensko
dramsko besedilo in prvo komedijo. Je svojevrsten zalogaj,
saj ni grajena kot novodobne komedije. Ze takoj na zacetku
se ve, kaj se bo zgod ilo in ni veliko besedne komike. Je pa
zato toliko vec situacijske.

Tulpenheima si oblikoval clovesko, kljub temu da
velja za negativca. lzjemno hinavski, preracunljiv
moski, ki ga, sodec po zadnjem delu in ocaranostjo
nad gledalko v prvi vrsti, nic ne nauci ••• Tvoj
Tulpenheim bi ocitno se naprej osvajal dekleta,
izkusnja z Micko ni bila dovolj?
Nikoli ni dovolj. Za vsakim grmom se skriva nova

Klemen kot Zupnik v predstavi Hlapci (Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan)

Micka.

Pri tej izjavi je slo za lapsus, ki pa ga niti ne zamerim,
ker je bil nas predstavnik za odnose z javnostmi takrat na
dopustu in je odgovornost padla na osebo, ki tega ni vajena.
Ja, v predstavi Kralj Ubu sem potozil, da sem odigral ze pet
duhovniskih vlog in da je ocitno na meni nekaj posvecenega.
A vsaka je bila seveda se kako razlicna. Tudi sesta je. A ocitno
je na meni res nekaj posvecenega.

Cankarjev Zupnik ni tak kot tvoj duhovnik v
Misteriju buffo, ko pojes nekaj takega: »0, o, moj
Bog, tresejo se mi kolena ••• « Za Zupnika bi lahko
rekli, da se nikogar ne boji. Ali pac?
Cankarjev Zupnik ima moc. In jasno vizijo, veliki nacrt.
Nikogar se ne boji. Jerman mu predstavlja grofojo, zato ga je
potrebno dobiti na svojo stran ali ga odstraniti. Ce ne zlepa,
pa zgrda.

Glazek, Tulpenheim in Monkof v predstavi Zupanova Micka
(Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan)

Od komedije k satiri, ki prerasca v tragedijo. Hlapci.
Kako si dobil vlogo Zupnika in kako si se je lotil?

Kako interpretiras te besede, ko pravi Zupnik
Jermanu, da ga spostuje in da bi naredil isto kot
on? Ga spostuje ali ne? Ali morda samo tako rece?

Ravnatelj Igor Samobor me je na zacetku januarja
poklical po telefonu in mi ponudil vlogo. V soku sem si izboril
nekaj dni za premislek. Odigrati Zupnika po Sugmanu se mi

Ga spostuje. In na koncu mu tudi da vedeti, da bi sam
ravnal enako. In na nek nacin mu ga je hudo. Ker je konec

je zdelo nepredstavljivo. Reziser Janez Pipan mi je obrazlozil,
kako si je vse skupaj zamislil, in na koncu sem vlogo vendarle

koncev edini, ki mu lahko parira v razmisljanju .

sprejel. Sugmana seveda ni mogoce nadomestiti. Koncept
samega lika pa je bilo potrebno spremeniti ze zaradi vizualne

Jerman bolj ali manj konca tragicno, ucitelji se ti
pokorijo. Po tvojem mnenju Zupnik zmaga ali doiivi
poraz? Bi lahko rekel, da je Zupnik v Hlapcih pravo
nasprotje tega, kar bi iupnik oziroma duhovnik
moral biti?

razlike.

V Drami so napisali, da si se ie izkazal v vlogi
duhovnikov. Res drii, kar si rekel, da je ocitno v
tebi nekaj posvecenega. Mislim, da je ta argument,
da si se izkazal v vlogi duhovnikov, nenavaden. Ce
duhovnika odigras prepricljivo enkrat, se ne pomeni,

Zupnik je vsekakor zmagovalec. Ne gre mu za vero,
ampak preprosto samo za oblast. Tako je, mislim, da zupniki
ne bi smeli biti taki (smeh).

da ga bos tudi v drugo, tretje, cetrto. Ali pac?
18

AKTUALNO -

S Cankarjem imata skupno lastnost, da so vajina
dela pogosto satiricna. V mislih imam tvoje

Najlepse je, ko navdih, ideja, pride sama od sebe.
Ko imas na voljo, kolikor casa si pac sarn zazelis, da jo

imitacije politikov. Kaj je po tvojem mnenju danes
satira? Kaksna je njena naloga? Ima satira danes
sploh se tako funkcijo kot v preteklosti, glede na

realiziras. Tako je minilo leto in pol od prve ideje do realizacije
spota Putin, Putout. Zame je bil do zdaj se najmanj inspirativen
del te zgodbe nabrati sredstva za snemanje.

to, da kar je vcasih veljalo za satiro, danes v
realnosti delajo politiki?

Pomemben - da ne recem glavni - del tvojih imitacij
je glasba. Ce bi bili v antiki, bi rekli, da si Orfej.

Dandanes so politiki res z.e sami po sebi najboljsi
satiriki. Se vedno pa se mi zdi, da je satira en tak odmik in
pogled na enako stvar z druge, zabavnejse plati, ki ti lahko

Opazas, da lahko z glasbo prepricas, raznezis ljudi,
da je tvoj glas velik adut in da je veliko bolj
prisoten?

pokaze marsikaj, cesar prej sploh nisi opazil.
Glasba me privlaci ze od nekdaj in sele v zadnjih letih
sem temu klicu resneje prisluhnil. Prek interneta sem se ze
naucil igrati kitaro, zdaj se ucim se klavir in kdo ve, kje se born
ustavil.

lz videov se vidi tudi tvoje razmisljanje, poglabljanje
v druzbene, politicne teme. Kaj zelis z njimi doseci?
Gledalce zelim zabavati in jim hkrati dati misliti.

Orfeja nisem omenila brez razloga, igras in pojes
tudi v opereti Orfej v peklu. Kako si zacel sodelovati
z ljubljansko Opera? In kdo je pravzaprav John

Kako locis pravo igro od imitacije?
lmitacija je po mojem ena izmed podzvrsti igre, ena
izmed igralskih vescin . In je prav tako prava kot katerakoli
druga. Koliko oskarjev je bilo l.e podeljenih za vloge, ki so
temeljile na imitaciji resnicne osebnosti.

Styx?
Predstavo so obnavljali po dveh letih neigranja in ker
Gojmir Lesnjak - Gojc in Blaz Set, ki sta vlogo Johna Styxa
igrala pred tern, tokrat nista imela casa, so kontaktirali mene.
Na sreeo sem imel cas in z veseljem sem sprejel to vlogo
zapitega slu2abnika boga podzemlja. V cast mi je bilo tudi
zapeti z orkestrom in ansamblom.

Si se ze kdaj zalotil, da prinasas like s seboj domov?
Se tudi kdaj zgodi. Predvsem opaZam, da v vsakdanjih
situacijah kdaj prepoz nam kaksne stavke iz predstav.

Veliko sva govorila o tvojem delu. Pa receva se
kaj o tistem casu, ko nisi na odru, v studiu, ko
imas relativno prosti cas.
Prosti cas prezivljam s svojo druzino. Ob treh otrocih
ni nikoli dolgcas. Gledati, kako odrascajo pred tvojimi ocmi,
je nekaj, cesar nocem zamujati. Navdihujoci so. Otroci so res
nase najvecje bogastvo in najvecji ucitelji. Dokler jih nimas,
se tega niti ne mores zavedati.

Zasledila sem, da premisljeno ins srcem govoris
o zivljenju, odnosu do drugih in sveta. Katera
modrost, izkusnja ti najbolj pomaga doumeti svet
in se po njej tudi ravnas?
Predvsem se trudim ziveti zdaj, v tern trenutku. Ne
obremenjevati se s preteklostjo in niti s prihodnostjo. Smo
samo zdaj. Zato moramo ta zdaj kar najbolje izkoristiti. Poceti
to, kar nas osrecuje.

Klemen kot ruski predsednik Vladimir Putin v videu Putin, Putout
(Foto: Facebook profil Klemna Slakonje)

lz tvojih videov je videti veliko dela in odrekanja.
Je tezje dobiti koncept, narediti pesem ali video
posneti?
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V vsakem besedilu pa se, zaradi skladenjskih zadreg, dvospolne
oblike ne morejo uveljaviti, a so to jezikoslovci vseeno poskusali.
Dr:Zavni zbor je sprejel sklep o obojespolni redakciji solske
zakonodaje, za izvedbo le-te pa je moral poskrbeti predlagatelj
zakonov, Ministrstvo za solstvo in sport. Kjer je bilo mogoce,
so Stabej in ostali jezikoslovci neujemalne samostalniske
prilastke pretvorili v pridevniske ujemalne, uveljavili so posebno
distribucijo veznikov, izogibali so se posebnim locilom, recimo
posevnici, kjer je bilo mogoce (Stabej 1997 , 249-254 ).

Enakopravnost moskega
in .zenskegC! spola. pri
po1menovanJu pokhcev
Ana Cukjati

Uvod

v clanku predstavljam poimenovanja razlicnih poklicev.

Stabej zakljucuje s tern, da je na podrocju odpravljanja
seksizma v jeziku ostal dejaven le Urad za zensko politiko.
Navaja tudi, da je 22. maja 1997 v Uradnem listu Republike
Slovenije izsla »standardna klasifikacija poklicev, opravljena
skoraj dosledno v obojespolni redakciji« (Stabej 1997, str.
256). Ce njegova trditev dr:Zi, se bo pokazalo v raziskavi, ki
sem jo opravila in strnila v clanek.

Preverila sem, ali so ti v razlicnih gradivih zapisani v moskem
ali v tenskem spolu. Na zacetku clanka opredeljujem vlogo
spolno obcutljivega jezika, potem pa se osredotoeam na analizo
poimenovanja poklicev. Gradivo za obravnavo sem pridobila
3. novembra 2017 z intemeta, in sicer iz razpisa prostih delovnih
mest na Zavodu RS za zaposlovanje in iz besedilnega korpusa
Kres.

Vloga spolno obcutljivega jezika
Oris Stabejevega clanka Seksizem kot
jezikovnopoliticni problem

V jezikoslovju je vprasanje o nezaznamovanosti
moskega spola zelo prisotno. Moderne raziskave spola in
jezika so se razcvetele v zgodnjih 70. letih, sprozil pa jih je
drugi val zenskega gibanja na zahodu (Kranjc s sod. 2013,
str. 233).

Pred nekaj leti je bilo v povezavi z gibanjem za
neseksisticno rabo jezikov najvec povedanega in menda tudi
ukrenjenega. Stabej je v clanku iz leta 1997 oblikoval temeljna
izhodisca prizadevanj za odpravo seksisticne rabe jezika
(Stabej 1997, str. 245). V slovenscini naj bi bil moski spol proti
zenskemu nezaznamovan, kar po Toporisicu pomeni, da »Se
v primerih, ko je jasno, za kateri spol gre, samostalniske besede
in oblike moskega spola lahko rabijo namesto zenskih: Ana
(to dekle) je arhitekt« (Toporisic 1976, str. 202). Pobudo za
obojespolno izrazanje v jeziku je Stabeju dal ljubljanski mestni
svet. Profesorica B. Pogorelec je namrec prejela telefaks, v
katerem so jo prosili, da odpravi redakcijo poslovnika mestnega
sveta tako, da se v vseh odlocbah uporabi dvospolna oblika.
Stabej in profesorica B. Pogorelec sta zadevo obrazlozila z
zapisom z izhodiscno mosko obliko in dodanim obrazilom za
zenski spol, locenim od moske oblike s posevnico, in ta ko
pokazala, da je taksna oblika nesmiselna (Stabej 1997, str.

Novinarka Nina Meh je v svojem clanku pisala o tern,
kako jezik kaze na podrejenost zenske:
Kadar zenska in moski v baru skupaj sedeta za mizo
ter zenska naroci pivo, moski pa kavo, se prav /ahko
zgodi, da bo natakar, zatopljen v dnevno rutino, pivo
postavil pred moskega. [. . .] Skrite pomene druzbenih
praks, kot je recimo pitje piva, clovek dojema predvsem
na nezavedni ravni. Ceprav se na videz vcasih zdi,
da je jezik le sredstvo za sporazumevanje, je v resnici
njegov vpliv veliko sirsi. Diskurzi, ki so sestavljeni iz
besed, izjav, pomenov in drugih reprezentacijskih
oblik, vsak dan ustvarjajo naso druzbeno rea/nost.
Sporocajo nam druzbene normative in subtilno
usmerjajo nas pogled na svet. Dolocajo tudi, da
moramo iensko in moskega dojemati razlicno.1

245-246).
Kolumnist Marko Cmkovic je v svojem clanku izpostavil
politicno korektnost, ces da javno izrafanje ne bi smelo
privilegirati nobene skupine dr:Zavljanov, v tern primeru moskih,
zato se s pobudo ljubljanskega mestnega sveta strinja. Stabej
je na provokativni clanek odgovoril z drugim clankom, v katerem
je povsod uporabil obojespolno izra:Zanje s posevnico in stern
dokazal, da dvojne oblike nicesar ne resujejo , ampak so
kvecjemu nepregledne (Stabej 1997, str. 247-249).

V Nomotehnicnih smernicah je zapisano, da se za
oznako oseb, katerih spol ni vnaprej znan, uporablja moski
spol. V Sloveniji Poslovnik dr:Zavnega zbora v besedilu clenov
zakona doloca »(obvezno) uporabo zenskega in moskega
spola v prvih clenih oziroma (posameznih) poglavjih predloga
zakona, ki dolocajo temeljne subjekte predloga zakona, z
navedbo, da se v nadaljnjem besedilu uporabi 'naslavljanje'
[ ... ] v moskem spolu.«2

Stabej je nekoc sodeloval z Uradom za zensko politiko
pri Vladi Republike Slovenije in skupaj so se ukvarjali z vprasanji
jezikovne enakopravnosti zensk in moskih. Avtor na tern mestu
omeni, da moski spol ni povsod nezaznamovan, saj so se
obojne oblike deloma ze uveljavile na nekaterih podrocjih,
denimo v primeru spostovane pos/usa/ke in cenjeni gledalci.

1 Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/zensko-podreja-tudijezik/338214 (dostop 3. november 2017).

2 Vir: http://www.svz.gov.silfileadminlsvz.gov.si/pageup/oads/
Dokumenti/Nomtehnicne_smer.pdf (dostop 3. november 2017).
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Problem pa nastane recimo pri Kazenskem zakoniku,
saj vsebuje stevilne subjekte, ki se v slovenskem jeziku lahko
zapisejo z uporabo zenskega ali moskega spola. V posebnem
delu so tako uporabljene samo moske oblike pri poimenovanjih,
ki niso temeljni subjekti predloga zakona (sodnik, driavni
toii/ec, zdravnik, voznik motornega vozila . .. ), medtem ko je
pri temeljnih subjektih potrebno uporabljati tudi zenski spol
(storilka, oskodovanka, obsojenka ... ). Vendar je »Odlocitev
redaktorja oziroma predlagatelja o tern, kateri so v konkretnem
zakonu ti sub~ekti , [ ... ] vsakokrat razmeroma zahtevna in tudi
odgovorna.«

V obeh gradivih sem izbrane poklice poiskala in
izpisala, kolikokrat se pojavlja katera oblika. Podatke, ki sem
jih dobila iz raziskave, sem tudi analizirala in komentira la.
V razpisu prostih delovnih mest na Zavodu RS za
zaposlovanje se za poimenovanje poklica medicinska sestra
uporablja samo zenski spol (torej medicinska sestra) , ne
najdemo pa izrazov za moske, recimo zdravstveni tehnik. Za
poimenovanje osta lih pokli cev, torej zidar/zidarka ,
voznik/voznica, tajnik/tajnica, c i stilec/cistilka,
mehanik/mehanicarka, zdravnik/zdravnica, visokosolski
ucitelj/visokosolska uciteljica in direktor/direktorica, se uporablja
samo moski spol (torej zidar. voznik, tajnik, cistilec, mehanik,
zdravnik, visokosolski ucitelj, direktor), zraven pa pise M!Z,
kar pomeni, da poklic lahko opravljajo tako moski kot tudi
zenske.4 Kot je razvidno iz podatkov, so seksizem v
nomenklaturi poklicev ocitno zeleli odpraviti tako. da so zraven
poklica v moski obliki samo dodali M/Z, kar pomeni, da tudi
ce je poklic zapisan v moski obliki (zaradi genericnosti moskega
spola). ga lahko opravljajo tako moski kot tudi zenske, vseeno
pa ostaja dejstvo, da so poklici (razen v primeru medicinske
sestre) zapisani v moski obliki.

Raziskava
Raziskavo o tern, ali se pri poimenovanjih poklicev
uporablja moski ali zenski spol (ali oboje), sem zacela 3.
novembra 2017 z zbiranjem gradiva iz razpisa prostih delovnih
mest Zavoda RS za zaposlovanje, nato pa sem preverila tudi
dejansko rabo poimenovanja poklicev v spletnem besedilnem
korpusu Kres (www.korpus-kres.net). Raziskala sem
poimenovanje devetih poklicev, ki sem jih izbrala nakljucno
(raziskala sem tiste, na katere sem najprej pomislila):
- medicinska sestra,
- zidar/zidarka;
- voznik/voznica;
- tajnik/tajnica;
- cistilec/cistilka;
- mehanik/mehanicarka;
- zdravnik/zdravnica;
- visokosolski ucitelj/visokosolska uciteljica;
- direktor/direktorica.

Za razpisom prostih delovnih mest Zavoda RS za
zaposlovanje sem pregledala spletni besedilni korpus Kres,
saj v korpusih lahko preverimo dejansko rabo besed. V iskalnik
sem vsak poklic v imenovalniku ednine najprej vpisala v moski
in nato se v fonski obliki. Pridobljeni podatki so razvidni iz
Tabele.

3 Vir: prav tam.

4 Vir: https:llwww.ess.gov.siliskalci zaposlitevlprosta delovna
mesta (dostop 3. november 2017J.
-

STEVILO ZADETKOV
MOSKI SPOL
ZENSKISPOL

POKLIC
- Medicinski tehnik, zdravstveni tehnik, zdravstvenik,
*medicinski brat,
- medicinska sestra. 5
-Zidar,
- zidarka.

145

1.237

871

3

- Voznik tovornjaka,
- voznica tovornjaka .6

169

1

1.670

1.7 41

256

324

1.391

I

20.184

1.233

559

19

18.228

2.988

- Tajnik,
- tajnica.
- Cistilec
- cistilka.1
- Mehanik,
- mehanicarka.
- Zdravnik,
- zdravnica.
- Visokosolski ucitelj,
- visokosolska uciteljica.
- Direktor,
- direktorica.

Tabela: Poimenovanje poklicev v spletnem korpusu Kress

5 Zvezdica (*) oznacuje neslovnicen primer.
6 Poklic vozniklvoznica je sporen, ker se v korpusu pojavljata tudi besedi voznik in voznica, kine predstavljata pok/ica, pac pa
osebo1 ki nekaj vozi (veltko fjudi ima vozniski izpit, a voznik/voznica ni njihov poklic), zato sem se odlocila za primerjanje zadetkov
beseane zveze voznik tovonjaka in voznica tovornjaka.
7 /z zadetkov sem iz/oci/a cistilce zraka in podobne predmete, ki vsebujejo besedo cistilec, saj v tovrstnih primerih ne gre za pok/ic.

8 Vir: www.korpus-kres.net (dostop 3. november 2017).
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Za poimenovanje poklica medicinska sestra v tocno
taki obliki, torej medicinska sestra, se uporablja samo zenski

Sklep

spol, saj imamo za moskega, ki ta poklic opravlja, drugacna
poimenovanja, in sicer zdravstveni tehnik, medicinski tehnik,
zdravstvenik in slovnicno neuveljavljeno obliko medicinski brat

lz rezultatov raziskave iz leta 2017 je razvidno, da
odprava seksizma v jeziku ni bila ravno uspesna. Genericnost
moskega spola se vedno prevladuje - v razpisu prostih delovnih
mest Zavoda RS za zaposlovanje popolnoma, v dejanski rabi
pa vecinoma. Nezaznamovanost moskega spola je torej se

- za vse te oblike sem v korpusu dobila precej manj zadetkov
kot za zensko obliko . Za poimenovanje poklica
mehanik/mehanicarka se v korpusu Kres pojavlja le oblika za
moski spol , torej mehanik, kar lahko razumemo kot
namigovanje, da zenske teh poklicev ne opravljajo oziroma
da te poklice opravlja vec moskih kot zensk; podobno velja za

vedno problem, ki se ga vecina ljudi sploh ne zaveda. Dandanes
naj bi veljala enakopravnost obeh spolov, pa vendar je v jeziku
skritih nekaj dokazov, ki ka:Zejo ravno nasprotno.

poimenovanje poklicev zidar/zidarka, voznik/voznica ,
zdravnik/zdravnica, visokosolski ucitelj/visokosolska uciteljica

Literatura

in direktor/direktorica, saj oblika za moski spol neprimerno
prevladuje (zidar, voznik (tovornjaka), zdravnik, visokosolski
ucitelj, direktor). Za poimenovanje poklica tajnik/tajnica se

Kranjc, Simona s sod. 2013. Vloga spolno obcutljivega jezika
v slovenscini, anglescini in italijanscini. V: Obdobja 32: Druzbena
funkcijskostjezika (vidiki, merila, opredelitve) (uredila: Andreja
Zele). Ljubljana: Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, sir.
233-237.

uporabljata bolj ali manj obe obliki, torej tajnik in tajnica, enako
velja za poimenovanje poklica cistilec/cistilka, saj se obliki
cistileclcistilka pojavljata pribli:Zno enako.

Predlogi izogibanja vecinski rabi moskega spola
v poklicih

Stabej, Marko. 1997. Seksizem kot jezikovnopoliticni problem.
V: 33. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (uredila:
Aleksandra Derganc). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, str. 245-256.

Renata Sribar v svojem clanku navaja nekaj predlogov,
kako bi se lahko izognili vecinski rabi moskega spola v poklicih.
Prvi predlog je uporaba mnozinskega samostalnika v formalnem
tekstu (de/avstvo namesto de/avci) in v tekstu , ki vkljucuje

Sri bar, Renata. 2010. lnterne smernice za spolno obcutljivo
rabo jezika. Ljubljana: Komisija za zenske v znanosti.

osebni slog (studentarija namesto student1). Drugi predlog je
uporaba glagolnika kot samostalniske besede ali uporabo
nadomestnega samostalnika, ki ni v moskem spolu, a ta raba
je mozna samo v dolocenih kontekstih (arhivarjenjelarhivarstvo
j e pomembno opravi/o namesto arhivarji opravljajo pomembno

Toporisic, Jo:Ze. 1976. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

opravilo). Tretji predlog je raba samostalnikov, ki oznacujejo
osebe v zenski in moski obliki, in sicer v formalnem tekstu
(pos/usalstvo) . V tekstu, ki vkljucuje osebni slog , lahko
uporabimo tudi obe obliki, torej mosko in zensko (poslusalke
in poslusalci), v tekstu, ki pa je administrativne narave, lahko
uporabimo okrajsave za drugo spolno zaznamovano obliko
samostalnika (ucenec! ka) (Sribar 2010 , sir. 1- 6).
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tega ozemlja in sele nato od dejanske politicne in posledicno

Rojstvo slovenskega
tolarja

tudi kovne oblasti nad tern ozemljem. Tako so bili po letu 1500
italijanski kovanci na Slovenskem :Ze tako mnozicno razsirjeni,
da je bilo v razmerju do habsburskih kovancev treba uvesti
posebno kranjsko valuto. Zlasti problematicen je bil beneski
drobiz, katerega kovinska vrednost je bila manjsa od kovinske

Vojko Ferlet ic

vrednosti nominalno enakovrednega avstrijskega drobifa.
Prebivalci so raje placevali z manjvrednim tujim kot z vecvrednim
domacim drobi:Zem. Zato je tudi prepoved beneskega drobifa
iz leta 1723 ostala brez vecjih ucinkov. Habsburski oblasti

Uvod

v clanku prikazujem razlicen denar, ki je bil v uporabi
na slovenskih tleh do nastanka tolarja, prve slovenske denarne

naposled ni preostalo nic drugega, kot da so za Gorisko se
sami zaceli kovati manj vreden bakren drobiz, ki se je po

valute. Najprej opisujem denar od rimskih casov do dinarja,
potem pa pot do uvedbe tolarja. Osredotocam se na driavne

italijanskem zgledu imenoval soldo. Kovali so ga od 30. let 18.
stoletja vse do zacetka 19. stoletja. V 18. stoletju pa so
Habsburiani uspeli postaviti prve temelje, na podlagi katerih
jim je nato v naslednjem stoletju uspelo poenotiti denarni sitem
na vsem svojem driavnem ozemlju. Od leta 1753 je bila na

va lute, izpustil pa sem razne obveznice, bone in zacasen
denar, ki je bil tiskan predvsem v vojnem casu. lzpostavljam
le slovensko lipo, ki je bila v omejeni uporabi vzporedno z
dinarjem, in bone, ki so zamenjali dinarje pred uvedbo tolarja.
Tako predstavljam denar, uporabljen v casu Habsburske
monarhije, dinar v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (v
nadaljevanju Kraljevina S HS) in dinar v Jugoslaviji.

vecini habsburskega ozemlja v veljavi konvencijska valuta,
katere temeljna denarna enota je bil goldinar. Habsburiani so
;Ze od zacetka imeli skoraj povsem centraliziran sistem izdajanja
papirnatega denarja in tako so ;Ze od leta 1762 na svojem

Denar na slovenskem ozemlju

ozemlju zaceli izdajati drfavn i papirnati denar. Po koncu
inflacijskega financiranja vojn proti francoski revoluciji in
Napoleonu je od leta 1816 papirnati denar izdajala Privilegirana
avstrijska narodna banka s sede:Zem na Dunaju (Pancur 2008,
str. 28-29).

Na ozemlju danasnje Slovenije so prvic prisli v stik
z rimskim denarjem priblifoo sredi 2. stoletja pred nasim
stetjem, ko se je zacelo trgovanje med rimskimi trgovci iz ltalije
in domacim i Kelli. Prav redni stiki z rimskim denarjem so
verjetno spodbudili keltsko aristokracijo, da se je odlocila za
kovanje svojega denarja. Kovali so velike srebrnike

Ceprav je Habsburska monarhija imela v primerjavi
z ostalimi driavami v prvi polovici 19. stoletja dokaj poenoten
denarni sitem, je morala do monetarnega ozemlja prehoditi
se dolgo pot. Samo na ozemlju nekdanjih llirskih provinc je bil

(tetradrahme) in kot drobiz male srebme novcice. Ko so Rimljani
anektirali ozemlje Noriskega kraljestva, je bil v veljavi samo
se rimski denar. Novec najvisje vrednosti je bil zlatnik (aureus),

se kar nekaj let po ponovni prikljucitvi k Avstrijskemu cesarstvu
leta 1813 poleg starega in novega avstrijskega denarja v
obtoku se denar iz najmanj naslednjih obstojecih in tudi ne
vec obstojecih evropskih drfav in drfavic, kot so Avstrijska
Nizozemska, Bavarska, Benetke, Bologna, Dubrovnik, Francija,
Genova, Salzburg, Kraljevina ltalija in Wurttemberg. Ta pisana

ki je bil po vrednosti enak 25 srebrnikom - denarijem (denarius).
V vsakdanjem zivljenju so prevladovali bronasti novci treh
vrednosti. Najvisjo vrednost je imel sesterc (sesterius), ki se
je delil na dva dupondija (dupondius) oziroma na stiri ase, ki
so bili najpogosteje zastopani v denarnem obtoku na nasih
tleh. Po vpadu Vzhodnih Gotov in Langobardov je od 6. do

denarna sestava je bila posledica pravkar minulih vojnih viher
in vkljucitve nekaterih slovenskih de:Zel v francoski denarni
sistem. Kot dediscina preteklosti so v tern casu po avstrijskih

12. stoletja nasega stetja postal denar v vsakdanjem zivljenju
brez vecjega pomena, prebivalstvo se je vraealo k naturalnemu
gospodarstvu (Javornik 1988, sir. 229-230).

dezelah krozili se kronski tolarji, ki so jih na Slovenskem po

Habsburska monarhija

navadi imenovali krifasti tolarji. Kronske tolarje so v drugi
polovici 18. stoletja zaceli kovati na Avstrijskem Nizozemskem,
na koncu stoletja pa so jih mnozicno kovali se v habsburskih

Ko so s prevlado Habsburianov na Slovenskem v
14. stoletju prakticno prenehale delovati domace kovnice, je
bil v denarnem obtoku samo se denar, ki so ga kovali v ostalih
habsburskih dezelah, predvsem na Dunaju. Poleg tega denarja

kovnicah na Dunaju in v Milanu. V prvi polovici 19. stoletja so
kronski tolar prevzele juznonemske driave. Poleg vseh teh
regionalnih in tujih valut so bili sredi 19. stoletja na celotnem
ozemlju v obtoku se zadnji ostanki dunajske va lute.

je bilo v obtoku se veliko razlicnega denarja iz tujine, predvsem
iz blifojih italijanskih in nemskih dezel ter Ogrske. Zaradi tesnih
trgovskih stikov z ltalijo je bilo na Slovenskem veliko italijanskega
denarja. Tako se je jasno pokazalo, da je bil v srednjem in
dobrsnem delu novega veka denarni promet na posameznem
ozemlju v prvi vrsti odvisen od dejanskih gospodarskih stikov

Dunajska valuta je bila driavni papimati denar, ki je po driavnem
bankrotu leta 1811 zamenjala inflacijsko povsem diskreditiran
drfavni papirnati denar. Po ustanovitvi Avstrijske narodne
banke so dunajsko valuto zaeeli zamenjevati z njenimi bankovci
- konvencijska valuta - , vendar je zamenjava potekala le
zlagoma in sta v naslednjih desetletjih bili istocasno v obtoku
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obe valuti. Do marcne revolucije 1848 je drfava iz obtoka

2012, str. 104). Z uvedbo sestojanuarske diktature leta 1929

umaknila veliko vecino dunajske valute, vendar je nekaj tega

se je drzava preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, natisnili

denarja uradno se vedno krozilo povsem brez tezav. lz obtoka
je bilo zlasti tezko umakniti bakreni drobiz dunajske valute

pa so tudi nave bankovce z novim imenom dr:Zave. Uveden
je bil koncept jugoslovanskega naroda, na denar pa so se

(Pancur 2008, str. 30-31 ).

prenesle oblike dinasticnega principa s portreti vladarjev in
alegorijskega principa s podobo zenske v vlogi Jugoslavije.

Leta 1857 so se nemske drzave odlocile uskladiti

Napisi na bankovcih so se v tern obdobju pojavili v samo dveh

svoje denarne sisteme. Odslej je bil avstrijski goldinar vreden

jezikih - srbskem in hrvaskem. Med leti 1929-1936 so bili

213 severnonemskega tolarja in 1 1/6 jufoonemskega goldinarja.

izdani bankovci po 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 in 10.000

Tako je morala Avstrija razvrednotiti svojo konvencijsko valuto

dinarjev. Ti bankovci so bili tiskani ze v tiskarni v beograjski

za 5 %, zato je leta 1859 uvedla nova avstrijsko valuto. Ceprav

soseski Topcider.1

je Avstrija s to reformo poenotila svoj denami sistem, je menjava
Po razpadu Avstro-Ogrske novembra 1918 je ltalija

starega denarja za novega potekala zelo pocasi. Nekateri

zasedla zahodne dele slovenskega naselitvenega obmocja.
Sprva je obdr:Zala krone kot zakonito placilno sredstvo, a je

srebrniki stare konvencijske valute so se v obtoku obdr:Zali vse
do nave valutne reforme leta 1892, s katero so srebrno avstrijsko
valuto zamenjali z zlato kronsko valuto. Za 1 goldinar avstrijske

obenem Ze 26. novembra 1918 prepovedala uvoz kron in
dolocila menjalni tecaj med krona in lira (10 kron

valute so prebivalci dobili 2 goldinarja kronske va lute.

=4 lire ali

10 kron = 6 lir). 5. aprila 1919 je uvedla lira kot edino zakonito

Navsezadnje pa je tudi pri tej reformi zamenjava denarja

placilno sredstvo, dokoncno pa je sele leta 1922 monetarno

potekala zelo pocasi, se dolgo so bili v obtoku razlicni kovanci

anektirala vsa na nova pridobljena podrocja. 3. maja 1941 je

in bankovci obeh valut. Kot zadnje so sele do konca leta 191 O

italijanski okupator iz na nova okupiranih obmocij Slovenije

zamenjali stare bankovce za 1.000 goldinarjev. Zaradi zlate

ustvaril Ljubljansko pokrajino in jo prikljucil Kraljevini ltaliji.

denarne podlage je imela kronska valuta fiksni menjalni tecaj

Uveden je bil zacasni tecaj med jugoslovanskim dinarjem in

z vsemi ostalimi zlatimi valutami (Pancur 2008, str. 31-33).

lira (10 dinarjev

= 30 lir). ltalijani so 26. aprila kot placilno

sredstvo (poleg dinarja) uvedli tudi italijansko lira, dokoncno

Obdobje med obema vojnama

pa so lire zamenjale dinarje sredi junija 1941 (100 dinarjev

=

38 lir). Nemski okupator slovenskih zasedenih dezel formalno

Kraljevina SHS je zacasno prevzela bankovce, ki so

ni nikoli vkljucil v svojo dr:Zavo, ceprav so bile v praksi v vseh

bili do tedaj v obtoku v novonastali Dr:Zavi Slovencev, Hrvatov

pogledih del nje. Sprva so bili jugoslovanski dinarji se naprej
zakonito placilno sredstvo, junija 1941 pa so ves denar zamenjali

in Srbov (v nadaljevanju Drzava SHS) - zigosani kronski
bankovci so bili v obtoku samo v tej dr:Zavi. Sprva so jih zigosali

za nemske dr:Zavne marke (100 dinarjev =15 mark), ki so bile

z zigi obcin in davcnih uradov, kasneje pa tudi kolkovali s

ad 15. junija 1941 edino zakonito placilno sredstvo. Z denarno

posebnimi koleki, kar je izvedla Kraljevina SHS. Zadr:Zanje 20

aneksijo je najbolj pohitel madzarski okupator, ki je zamenjavo

% vrednosti kolkovanega denarja je predstavljalo ukrep za
omejitev obsega kron v obtoku, izdane pa so bile pobotnice
(kronski bani), ki so se lahko vnovcile ob zamenjavi kron za
dinarje. Kolkovali so se bankovci po 1.000, 100, 50, 20 in 10
kron, za 2- in 1-kronske bankovce pa kolkovanje ni bilo potrebno
(Potocnik s sod. 2012, str. 85).

jugoslovanskih dinarjev v madfarski pengo ( 100 dinarjev = 1O
pengov) izpeljal ze v drugi polovici maja 1941 , torej se pred
uradno prikljucitvijo Prekmurja Madzarski 16. decembra 1941
(Pancur 2008, str. 35- 36).

Povojna Jugoslavija
V celotni Kraljevini SHS je na podrocju financ vladalo
kaoticno stanje. V obtoku so bile velike kolicine razlicnega

Z odlokom Ministra za finan ce Demokratic ne

denarja (avstro-ogrske krone, dinarji Kraljevine Srbije, cmogorski

federativne Jugoslavije bankovci, ki jih je pripravila Narodna
banka v Londo nu , niso prisli v obtok in so bili unice ni.

perperji in bolgarski levi), zato je Narodna banka Kraljevine
SHS narocila izdelavo novih bankovcev - dinarjev. Ministrski

Demokraticna federativna Jugoslavija je tako leta 1944 izdala

svet vlade Kraljevine SHS je menjalni tecaj kron za dinarje

serijo bankovcev z apoeni po 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 in

dolocil na seji 13. septembra 1920 v razmerju 1 : 4, za srbski

1.000 dinarjev z likom partizana. Vseh osem apoenov je imelo

dinar pa 1 : 1. Bankovce so poimenovali dinarsko-kronski

isti dizajn. Na njih so zastopana imena vseh federativnih

bankovci. Zamenjava tega denarja je potekala v Sloveniji do
konca leta 1921 . Leta 1922 so zaceli s postopnim umikom

republik, izpisana v pisavi, ki dominira v vsaki od njih, besedilo

dinarsko-kronskih bankovcev, 1. januarja 1923 pa je postal

so bile tiskane v Moskvi, po osvoboditvi Beograda pa tudi
tam.2 10. aprila 1945 je v Jugoslaviji izsel zakon o odvzemu

na bankovcih pa je izpisano v stirih jezikih. Prve serije bankovcev

dinar edino zakonito placilno sredstvo. Bankovci so bili izdani
v apoenih po 10, 100 in 1.000 dinarjev, napise pa so imeli v

1 Vir: https:/lsr. wikipedia.org/ (dostop 17. november 2017).

srbskem, hrvaskem in slovenskem jeziku (Potocnik s sod.

2 Vir: https://sr.wikipedia.org/ (dostop 17. november 2017).
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10. aprila 1945 je v Jugoslaviji izsel zakon o odvzemu

1. januarja 1990 je bila s financno reformo takratnega
predsednika Zveznega izvrsnega sveta Anteja Markovica

okupacijskega denarja iz prometa in o njegovi zamenjavi za

izvrsena druga denominacija jugoslovanskega dina~a - 10.000
starih dinarjev je nadomestil 1 novi konvertibilni dinar. Dinar
je bil zacasno vezan na nemsko marko v razmerju 1 : 7.

jugoslovanske dinarje. Do konca aprila so na vsem
osvobojenem ozemlju ze uspeli zamenjati denar. Na slovenskih
tleh se je vojna koncala sele 11. maja 1945. Zamenjava denarja
se je zacela 29. junija 1945. Tudi tokrat slovensko prebivalstvo

Oblikovne znacilnosti novih bankovcev se niso spremenile
(Potocnik s sod. 2012, str. 265). V tern casu so stiri izmed
sestih republik uvedle denarne bone, ta serija dinarja pa je
bila zadnja, na kateri sta bila naziv Socialisticna federativna
repub/ika Jugoslavija in njen grb.7

in vlada nista bila zadovoljna z menjalnimi tecaji (100 lir = 30
dinarjev, 100 mark= 60 dinarjev, 100 pengbjev = 100 dinarjev)
(Pancur 2008, str. 45).
Prva povojna serija dinarjev je iz leta 1946. Na prvih

Jeseni 1990 je Jugoslavija prenehala z narodnim

apoenih Narodne banke Federativne ljudske republike

gospodarstvom. Zvezna vlada ni bila sposobna pobirati davkov
ter prepreciti tiskanja denarja in uvedb depozitov za uvoz iz
drugih republik. Republike so zacele graditi svoje gospodarske

Jugoslavije so prikazani delavci oziroma podobe iz delavskega
zivljenja. lzdelana je bila serija apoenov po 50, 100, 500 in
1.000 dinarjev. Na njih je datum prvega povojnega praznika
dela - 1. maj 1946. Praksa izdajanja novih bankovcev za 1.

sisteme, ki so se mocno razlikovali, obenem pa so blokirale
vse poskuse zvezne vlade, da bi zaustavili poslabsanje v
gospodarstvu in preprecili grozeca politicna dogajanja
(Mencinger 2001 , str. 28).

maj se je nadaljevala tudi v naslednjih desetletjih. Leta 1955
je izdana nova serija bankovcev v apoenih po 100, 500, 1.000
in 5.000 dinarjev. Na prednji strani bankovcev so bili simbolicni
motivi, na zadnji pa je bil prikazan gospodarski razvoj dr2ave.

Slovenski denar

Zaradi spremembe imena dr2ave v Socialisticno ljudsko
republiko Jugoslavijo so bili 1. maja 1963 izdani novi bankovci,

1. Slovenska lipa

ki so bili povsem enaki bankovcem iz leta 1955, spremenjeno
je bilo samo ime dr2ave.3

Leta 1989 je skupina ljudi pod vodstvom Bogdana
Oblaka - Hamurabija pricela s projektom Lipa, kar je v takratni
Sloveniji - pa tudi v ostalih predelih Jugoslavije - po:Zelo precej
pozornosti. Projekt je bil v casu visoke inflacije v Jugoslaviji

1. avgusta 1965 je bil sprejet sklep o denominaciji
dinarja. Denominacija se je opravila v razmerju 1 : 100. lzdali
so novo serijo bankovcev, ki so bili oblikovno sicer popolnoma

zasnovan na principu valute brez inflacije. Denarni standard
slovenske lipe je bila kosarica drobnoprodajnih artiklov. Njena
zacetna teoreticna vrednost je bila 31. decembra 1988 10.000

enaki predhodnim, nominalni vrednosti pasta bili odvzeti dve
nicli. Obdobje med leti 1965- 1986 je bilo najdaljse obdobje
brez oblikovnih sprememb bankovcev, bilo pa je veliko
sprememb v izvedbi zascite in v kvaliteti papirja. Zacetnim
apoenom sta se med leti 1970- 1974 pridruzila se dva nova
bankovca z apoenoma po 500 in 1.000 dinarjev (Potocnik s
sod. 2012, str. 202, 207). Denominirani dinar so imenovali
novi dinar, medtem ko so se v vsakdanjem zivljenju se vedno
uporabljale vrednosti starega dinarja. Mednarodna oznaka
novega dinarja je bi la YU D. 4 Leta 1985 se je na bankovcu za
5.000 dinarjev prvic pojavil lik Josipa Broza - Tita. Zaradi visoke
inflacije je naslednji izdani bankovec iz leta 1987 imel nominalno
vrednost 20 .000 dinarjev. Med leti 1988-1989 so izsli se
bankovci po 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 in 2.000.000
dinarjev.5 Zanimiva sta bankovca po 500.000 in 2.000.000,
saj ne prikazujeta likov ljudi, ampak slike spomenikov na
Kozari, Tjentistu in Sumarici.6

3 Vir: https:llsr. wikipedia.orgl (dostop 17. november 2017).
4 Vir: https:l/bs. wikipedia.org/wiki/Jugoslavenski_dinar (dostop
17. november 2017).
Sprednja in zadnja stran lipe

5 Vir: https:/lsr.wikipedia.orgl (dostop 17. november 2017).

7 Vir: https:llbs. wikipedia.orglwiki/Jugoslavenski_ dinar (dostop
17. november 2017).

6 Vir: https:l/bs.wikipedia.org/wiki/Jugoslavenski_dinar (dostop
17. november 2017).
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dinarjev, v dinarjih se je tudi povecevala z rastjo inflacije.
Vrednost valute je bila garantirana s premo:Zenjem izdajatelja,

Slovenije z zakonom imenovana za centralno banko Republike
Slovenije. S tern je dobila pravico, da izdaja bankovce ter

in sicer podjetja Lipa Holding iz Ljubljane. Projekt je najvecji
razmah dozivel leta 1991 , tik pred osamosvojitvijo Slovenije.

doloca apoene in njihova glavna znamenja. Ena prvih odlocitev
banke je bilo narocilo izdelave novega bonskega bankovca z

Lipe so bile v nekaterih trgovinah placilno sredstvo, veliko
moraine podpore pa so imele tudi med prebivalstvom. Tecaj
lipe je bil objavljen celo v casopisju. Po osamosvojitvi Republika
Slovenija ni odkupila navedenega projekta, kotje zelel izdajatelj,
zato je projekt pocasi zamrl (Potocnik s sod. 2012, str. 469).

vrednostjo 1 enote (Majce 201 , str. 11 , 32-33).
Ker je bil iztek veljavnosti brionskega dogovora 8.
oktobra 1991, je bilo pricakovati, da bo ta dan odlocilen za
izrocitev vrednostnih bonov kot prvega slovenskega denarja
v obtok. Tega dne je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o

2. V rednostni boni

uporabi denarne enote republike Slovenije. V tern zakonu je
bilo objavljeno ime tolar za nova slovensko valuto. Redna

Priprave na morebitno tiskanje nekega »zasilnega«
slovenskega denarja so se zacele jeseni 1990. Na sestanku

zamenjava konvertibilnih dinarjev v bone se je zacela 9. oktobra
1991 ob 7. uri. Menjalno razmerje je bilo 1 : 1, zamenjava

pri predsedniku lzvrsnega sveta Skupscine Republike Slovenije
so se zbrali se njegov podpredsednik, sekretar za finance in
direktor graficnega podjetja Cetis. Dogovorili so se, da podjetje
Cetis pripravi osnutek neke vrednostne tiskovine - bona. Na
sprednji strani osnutka je bila podoba Triglava, na hrbtni pa

bankovcev pa naj bi trajala tri dni. Gotovino so obcani lahko
zamenjevali do zneska 20.000 enot, do 50.000 je bila menjava
mozna samo prek tekocega racuna ali hranilne knjizice, nad
50.000 enot pa je bila menjava mozna samo na blagajnah

cebelica in knezji kamen. Razresiti je bilo treba tudi vprasanje
izdelave papirja za denar. Papirnica v Radecah je :Ze izdelovala
papir za jugoslovanski denar, tefava pa je bila obcasna
navzocnost zastopnikov Zavoda za izdelavo bankovcev in
kovanega denarja in Narodne banke Jugoslavije, zato je bilo
skoraj nemogoce, da bi papirnica v tajnosti pripravila osnutke

Sluzbe driavnega knjigovodstva in na blagajni Banke Slovenije
(v nadaljevanju BS). Redna zamenjava je bila po vsej Sloveniji
zakljucena 11. oktobra 1991 ob 21. uri. V casu trajanja menjave
je bilo poslovanje mozno v obeh valutah. Po preteku redne
menjave je bila moina se nadaljnja menjava v enotah Sluzbe
druzbenega knjigovodstva in na blagajnah BS, razmerje pa

papirja za slovenske bone. Resitev se je pokazala v papirju

se je spremenilo na 1 : 0,8571 (Majce 201, str. 38, 45- 46).

z vodnim znakom snezinke, ki je bil narejen za potrebe
olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984 in je bil v papirnici na
razpolago v velikih kolicinah (Majce 2001 , str. 11-13).

Zaradi potrebe gotovinskega obtoka je BS narocila
se izdelavo bonov po 5.000 enot. Kljub temu da je bila izdajatelj
BS, je zaradi enotnega videza bankovcev tudi na teh kot

12. oktobra 1990 sta Cetis in Republiski sekretariat

izdajatelj zapisan Sekretariat za finance. Vrednostni bani so

za finance podpisala pogodbo o tiskanju vrednostnih bonov.
K prej omenjenemu osnutku bona sta bila dodan se napisa
REPUBLIKA SLOVEN/JA in ime izdajatelja, torej Sekretariat
za finance, podpisnik pa je bil sekretar za finance Marko

se zaceli umikati iz uporabe 5. novembra 1992, ko je kot
zakonito placilno sredstvo prenehal veljati bon za 1.000 enot.
16. marca 1993 so bili uradno dani iz obtoka se preostali
vrednostni boni, z izjemo bona za 5.000 enot, ki je v obtoku

Kranjec. Apoeni bonov so se ujemali s strukturo dinarskih
bankovcev, ki so bili tedaj v obtoku. Tako so tiskali bankovce
po 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1.000 enot. 17. maja 1991
je bil v Narodni banki Slovenije sklican sestanek s predstavniki
Sluzbe driavnega knjigovodstva, Abanke, Ljubljanske banke,

ostal do decembra 1993 (Majce 201 , str. 49 , 63- 64).

3. Tolar

Kreditne banke Maribor, SKB in paste. Takrat je naokrog zacela
kroziti uradna, a strogo zaupna informacija o predvideni uvedbi

Guverner BS je 27. junija 1991 imenoval strokovno
delovno skupino, ki so jo sestavljali Janez Majce (Narodna

lastnega denarja. Zamenjali naj bi se samo bankovci, kot
drobiz pa bi v uporabi ostali dinarski kovanci (Majce 201, str.
14- 15, 21).

banka Slovenje), Zvonko Draksler (Republiski sekretariat za
finance), dr. Peter Kos (Narodni muzej Slovenije), Grega Kosak
(Drustvo oblikovalcev Slovenije), Vladimir Kramfar (Narodna
Banka Slovenije), Darinka Pozvek (Sluzba druzbenega

26. junija 1991 se je Slovenija osamosvojila.
Zamenjava dinarja z novim vrednostnim papirjem je tako
postala nujnost in ne vec le nacrtovana moinost. Ta zamenjava
pa zaradi sprejetja brionske deklaracije ni bila mozna .

knjigovodstva) in Zvone Zagar (Komisija za simbole pri ustavni
komisiji). Njene naloge so bile:
- obravnavati in potrditi izhodisca za interni natecaj za

Deklara cija je med drugim na monetarnem podrocju
prepovedala vsakrsno dejavnost, ki bi bila v nasprotju z

slovenske bankovce in kovance, ki jih pripravi Narodna

ustaljeno ureditvijo. Kljub prepovedi pa dejavnosti v zvezi z
denarjem niso zamrle. V tern casu je bila Narodna banka

- pripraviti predlog imena slovenske denarne enote

banka Slovenije,
in ga posredovati v potrditev pristojnemu organu,
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- opraviti pregled in analizo prispelih natecajnih osnutkov,
izbrati najustreznejsi projekt in ga posredovati v potrditev
Svetu banke (Majce 201 , sir. 76-77).

Prvi tolarski bankovci so zaceli prihajati v Slovenijo
junija 1992. Banka je dajala nove bankovce v uporabo postopno,
saj uradne zamenjave, ki bi zahtevala odpoklic bonov cez noc,
niso napovedali. Novi denar se je posiljal v promet postopoma,
boni pa so se iz njega jemali tako, da so jih ob vrnitvi v bancne

Na prvem sestanku , ki ga je delovna skupina imela
zvecer na dan ustanovitve, je sprejela nateeajno dokumentacijo
za nove bankovce z naslednjimi prvinami:
- nominalne vrednostni bankovcev (10, 20, 50, 100, 20,
500, 1.000),
- format bankovcev (sledil naj bi evropskim standardom
in bil prilagojen tudi za uporabo na bankomatih),

ustanove zadr:Zali, v obtok pa jih niso vec vrnili. Menjalni tecaj
je bil dolocen v razmerju 1 : 1. Kako hitro lahko centralna
banka tako zamenjavo uresnici, je odvisno od kolicin novih
bankovcev, pa tudi od tega, koliko se ji mudi z uvajanjem
novega denarja. Menjava je kljub temu potekala zelo hitro, saj

- navedba imen znanih osebnosti iz slovenske preteklosti,
ki jih je potrdila tudi Slovenska akademija znanosti in

je bilo v prvih desetih dneh zamenjano in vrnjeno v bancne
trezorje :Ze 47,3 % celotne vrednosti izdanih bonov. Prvi tolarski
bankovci so prisli v obtok 30. septembra 1992. Celotna emisija

umetnosti (Primoz Trubar, Jakob Petelin Gallus, Janez
Vajkard Valvasor, Jurij Vega, France Preseren, Rihard
Jakopic, Joze Plecnik in Ivana Kobilca),

prve serije je bila koncana marca 1993, ko so bili izdani
bankovci po 50 tolarjev. 5.000-tolarski bankovci so prisli v
obtok sredi decembra 1993, 15. marca 1995 pa se bankovci

- napotki glede numeracije na denarju (dve crki in sedem
stevilk),
- popis obveznih besedil, ki morajo biti na bankovcih
(naziv Banka S/ovenija, vrednost v stevilki in besedi,
naziv denarne enote ... ).
Hkrati z natecajem za bankovce pa je potekal tudi tecaj

za 10.000 tolarjev, na katerih je bil portret Ivana Cankarja
(Majce 201, sir. 63-64).

za kovance in dolocili so:
- strukturo serije kovancev (5, 2, 1, 0.50, 0.20, 0.10),
- velikost kovancev,
- likovne resitve niso bile predpisane, le podob ljudi naj
ne bi bilo na njih,
- napotke glede oznak na kovancih Uasna stevilcna
oznaka, citljivost naziva denarne enote).
Rok za predlozitev osnutkov denarja je bil 18. oktober
1991 (Majce 201, sir. 78-80).
Na natecaj so prijavili tri projekte. Komisija je vse tri
projekte izrocila nevtralni ocenjevalki, ki jo je predlagalo Drustvo
oblikovalcev Slovenije. Njena naloga je bila, da jih pregleda
in ugotovi, ali in koliko ustrezajo pogojem natecaja. Komisija
je nato izbrala predlog oblikovalca Miljenka Licula. Sledila je
izbira tiskarne, ki naj bi nove bankovce tiskala. Pogovori so
potekali z nemsko tiskarno Giesecke & Devrient in anglesko
tiskarno Thomas De La Rue. Najbolj ugodno ponudbo je
predstavila nemska tiskarna, ki pa je kasneje od projekta
odstopila, ker zaradi obilice dela ne bi mogla dobaviti bankovcev
do predvidenega roka . Tako je bila 29. novembra 1991
podpisana pogodba z anglesko tiskarno. Ker je BS vztrajala,
da morajo biti vsaj prve kolicine bankovcev v Sloveniji do 25.
junija 1992, so v tiskarni pripravili dinamiko rocne izdelave
klisejev in dobave papirja, za kar bi morala poskrbeti papirnica
v Radecah. Po tern nacrtu naj bi bili najmanj trije apoeni
bankovcev natisnjeni in dobavljeni maja oziroma na zacetku
junija , celotna serija pa bi bila lahko nared do konca oktobra
1992. Tak program je BS sprejela, saj bi bilo tako mogoce

Prednje in zadnje strani bankovcev in kovancev
slovenskega tolarja (SIT)

najhitreje uresniciti projekt bankovcev (Majce 201 , str. 39, 104,
108).
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4. lzbira imena

Sklep

V tern razpisu se ni bilo zapisanega imena za nova
valuto, prva seja o tern je bila 17. julija 1991. Delovna skupina
je dobila na mizo naslednje predloge za poimenovanje:

Na Slovenskem ozemlju je bilo v uporabi veliko
razlicnega denarja. Prvi enoten denarni sistem na nasih tleh
smo dobili na koncu 19. stoletja pod Avstro-Ogrsko, ko je bila
kot valuta uvedena krona. Od takrat je preteklo skoraj sto let,
da smo dobili tudi prvo slovensko valuto - tolar. Njegov tesen

- slovenski dinar, lipa ali klas z zmi- predlagatelj Slovenska
akademija znanosti in umetnosti,
- a/pin, lent, grad, fiber, grant, maj, k/as, karant, mlaj ali
centin za drobiz - predlagatelj Studio Marketing ,

predhodnik so bili bani, ki so nadomestili inflaciji podvrteni in
nestabilni jugoslovanski dinar. Boni so bili med ljudmi zelo
dobro sprejeti, saj so predstavljali stabilizacijo monetarnega

- z!at (stoti del belie), jur (stoti del repar), dukat (stoti del
gros), tolar (stoti del krajcar), go/dinar (stoti del krajcar),

sistema (nasproti dinarju), predstavljali pa so tudi financno
osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije in dokazali zmofoost

samo (stoti del vent) ali klas (stoti del stotinka) predlagatelj Numizmaticno drustvo Slovenije,

nave drfave, da sama ureja svoje finance in je sposobna
tiskati svoj denar. Vendar bani niso bili pravi denar v modernem
pomenu besede, imeli so nekatere znacilnosti pravega denarja,
vendar ne vseh. Razen vodnega tiska niso imeli nobene
zascite, znacilne za denar v tistem casu , izdal pa jih je
Sekretariat za finance in ne banka, kot je v navadi. Bone je

- stot (ime za del ali celoto),
- sloven (manjsa enota rod).
Delovna skupina na tern sestanku se ni sprejela
dokoncne odlocitve o imenu. Sklenjeno je bilo, da se v roku
enega tedna opravijo se dodatna posvetovanja in pridobijo
morebitni novi predlogi. Sprejeta so bila tudi nekatera izhodisea,
ki bi jih lahko uvrstili med merila za izbiro imena. Enotno
mnenje je bilo, da dinar v novih razmerah ni vec sprejemljiv,

nadomestil tolar, ki pa je bil v vseh pogledih pravi denar tiskan je bil na posebnem papirju, ki se za tiskanje bankovcev
uporablja, imel je dokaj veliko stopnjo zascite, izdajatelj pa je
bila BS. Tolar se je kot slovenska valuta obdrtal do 1. januarja
2007, ko ga je nadomestil evro.

predlagano pa je bilo tudi, da se izlocijo vsa imena, ki so
kakorkoli vezana na nadvlado tujcev nad slovenskim narodom
(Majce 201 , str. 82-83).

16. avgusta 1991 je BS po predlogu strokovne
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Slovenski nogomet v casu
osamosvajanja

za reprezentanco, ki je v casu po drugi svetovni vojni dokaj

Darjan Volk

zlato medaljo, leta 1948, 1952 in 1956 srebrno, leta 1984 v
Los Angelesu pa bronasto.1 Manj uspehov je reprezentanca

uspesno nastopala na mednarodni sceni in si priigrala tudi
nekatere prestil.ne naslove. Najuspesnejsa je reprezentanca
bila na olimpijskih igrah: leta 1960 so p/avi v Rimu osvojili

SFRJ imela na najvisji tekmovalni ravni, a vseeno so se
lahko veselili dobrih rezu ltatov na svetovnih prvenstvih v

Uvod

letih 1954, 1958, 1962 in 1974 in dveh mest podprvakov
Osamosvojitev Slovenije predstavlja kljucno obdobje
novejse slovenske zgodovine, saj so spremembe, ki so se

Evrope v letih 1960 in 1968. Predvsem pa je v letu pred
osamosvojitvijo Slovenije odmeval nastop na svetovnem

takrat zgodile, mocno zaznamovale celotno druzbo. Ustanovitev

prvenstvu v ltaliji , kjer so jugoslovanski nogometasi izpadli

nove driave je pomenila uresnicenje zelje naroda, ki je koncno
postal nacija. Poleg tega se je spremenil tudi politicni, druzbeni

v cetrtfina lu po enajstmetrovkah s kasnejsim i fin alisti,
zvezdnisko reprezentanco Argentine z Maradono na celu.

in ekonomski sistem, kar se je odrafalo v velikih spremembah,

V reprezentanci nekdanje Jugoslavije pa so Slovenci imeli

ki so prizadele tudi ves sportni svet. V clanku pisem o razmerah

manj pomembno vlogo, saj so najvecji zvezdniki prihajali

v slovenskemu nogometu v casu velikih druzbenih pretresov

predvsem iz Srbije in Hrvaske, ki sta bili nogometno mnogo

pred in po osamosvojitvi Slovenije. Osredotocam se na
tekmovalno plat nogometa, ki je imel velik druzbeni vpliv.

predvsem Branko Oblak, Danilo Popivoda in Srecko Katanec,

bolj razviti. Od Slovencev so v modrem dresu pustili pecat
medtem ko se ostalim ni uspelo uveljaviti na velikih

Osamosvojitev

in

reprezentanca

mednarodnih tekmovanjih (Gajic 2015, str. 15).

Slovenski nogometasi so v casu Socialisticne
federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ) igrali

1 Nogometasi v reprezentanci SFRJ so imeli modre drese,
zato so jim rekli plavi.

Jugoslovanska reprezentanca proti Svedski na Olimpijskih igrah v Londonu leta 1948
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Konec 80. let je Jugoslavijo zajela vsesplosna kriza,

Partizana, igrala za bivso drfavo vse do zadnje tekme

kar se je odrafalo tudi v nogometu. Vse vec je bilo nasprotovanj

reprezentance SFRJ, 25. marca 1992 proti Nizozemski.2

med Beogradom in republikami, predvsem Slovenija in Hrvaska
sta jasno stopili na pot demokratizacije in osamosvajanja. Z

24. junija 1992 je NZS koncno dobila (sicer takrat

vecanjem tefav je trpel tudi sport. Svetovno prvenstvo v ltaliji

zgolj zacasno) povabilo v clanstvo evropske nogometne zveze

leta 1990 je bilo ravno v casu velike negotovosti v drzavi.

UEFA (Gajic 2015, str. 59). Tako je Slovenija stopila na

Pripravljalni tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu sta bili

mednarodno sceno in prvo pravo tekmovanje, na katerega se

proti reprezentanci Spanije v Ljubljani in proti reprezentanci

je podala, je bil nastop v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo

Nizozemske v Zagrebu. Ce je bila tekma za Bezigradom pravi

v Angliji leta 1996. Pricakovanja javnosti so bila skromna, saj

nogometni praznik, je bila tista na Maksimiru v znamenju hudih

je zacetni pones nad dresom s slovenskim grbom na realna

provokacij, zvizganja himni in zaziganja jugoslovanskih zastav

Ila postavila :Ze reprezentanca Makedonije, ki je na dveh

(Gajic 2015, sir. 21 ). A reprezentanca je na prvenstvu vendarle

prijateljskih tekmah nadigrala nase fante. Tekma 7. septembra

imela veliko podporo navijacev, zaradi blizine dogajanja tudi

1994 pa je bila zelo atraktivna in tezko prieakovana, v mariborski

iz Slovenije. Kljub temu da je bila sestava reprezentance

Ljudski vrt je namrec prisla reprezentanca aktualnih svetovnih

izjemno heterogena - ne samo v igralskem kadru , tudi v

podprvakov - ltalije. Poleg ponosa ob igri nase reprezentance

njenem vodstvu -, se je zelo dobro pripravila na zahtevni turnir

proti sosedom je bilo v javnosti cutiti tudi strah pred katastrofo

(Gajic 2015, str. 22). Vodja reprezentance je bil Makedonec

in sramoto, a so igralci dokazali, da se lahko enakovredno

Filipovski, njegov namestnik Slovenec Marko llesic, zvezni

merijo tudi z zvezdniki svetovnega nogometa. Tekma se je

kapetan Crnogorec Miljanic, selektor bosanski Hrvat lvica

koncala neodloceno (1: 1), poleg tega pa so bili slovenski

Osim, glavni igralski aduti pa Srb Stojkovic, Hrvati Prosinecki,

nogometasi grobo oskodovani, saj je Darke Milanic zabil gol,

Vujovic in Suker, Crnogorec Savicevic, Makedonec Pancev,

ki ga nemski sodnik ni videl, kljub temu da je foga s celotnim

Bosanec Susie in Slovenec Katanec. Zadnje veliko tekmovanje

obsegom presla crto gala. Dobro igro Slovenije so videli tudi

reprezen tance Jugoslavije se je torej uspesno zakljucilo s

drugje po Evropi in s ponosom smo ugotavljali, da se tudi v

cetrtfinalnim izpadom proti Argentini, a so se v dr:Zavi razmere

Sloveniji lahko igra vrhunski nogomet, kar je bilo do tistega

vedno bolj zaostrovale in reprezentanca se je blifala tezkim

trenutka bolj malo verjetno (Gajic 2015, str. 99). V teh

casom. Konec leta 1990 je bila v Sloveniji na plebiscitu o

kvalifikacijah je Slovenija zaigrala tudi proti Hrvaski in dvakrat

samostojnosti jasno izra:Zena :Zelja ljudi po odcepitvi od

izgubila (0 : 2 in 1 : 2), a vseeno odigrala zadovoljivo igro, ki

Jugoslavije in ustanovitvi samostojne in neodvisne drfave.

je dajala upanje, da se bo z izkusnjami tudi raven reprezentance

Nogometna zveza Slovenije (v nadaljevanju NZS) se je

dvignila (Gajic 2015, str. 123).

zavedala novih casov, ki so nastopili, in se je zato spomladi
1991 :Zelela sporazumno lociti od Nogometne zveze Jugoslavije

Leta 1996 so se pricele kvalifikacije za svetovno

(v nadaljevanju NZJ), a je naletela na neodobravanje vseh

prvenstvo v Franciji, ki so bile za naso reprezentanco pravi

drugih republiskih nogometnih zvez, razen Hrvaske. Vecina

polom. V kolektivnem spominu sta ostali predvsem dve tekmi,

v NZJ nikakor ni pristajala na razdruzitev, saj naj bi to pomenilo

in sicer z Bosno in Hercegovino v Ljubljani in s Hrvasko v

unicenje dr:Zavne nogometne zveze (Gajic 2015, str. 31 - 34 ).

Splitu. Tekma za Bezigradom ni negativno odmevala le zaradi
poraza (1 : 2), bila je namrec tudi pravi pokazatelj stanja duha

V casu, ko so na Hrvaskem ze izbruhnili oborozeni

nogometa v Sloveniji, saj so tribune vecinoma zapolnili gledalci

spopadi in le teden dni pred vojno v Sloveniji, sta se 19. junija

bosanske narodnosti in po navijanju na tribunah je clovek dobil

na neuradni tekmi v Murski Soboti srecali reprezentanci

obcutek, da se tekma igra v Sarajevu in ne v Sloveniji. Glasni

Slovenije in Hrvaske. Ceprav sta vodstvi republiskih zvez zeleli

zvizgi slovenski reprezentanci sredi Ljubljane so predstavljali

zmanjsevati politicni vpliv, se je prvic zgodilo, da so pred tekmo

veliko sramoto tistim, ki so upali na dvig kakovosti igre vsaj

odigrali tudi obe republiski himni (Gajic 2015, str. 35). 25. julija

na raven bivsih jugoslovanskih republik. Tekma na Poljudu je

je Slovenija razglasila neodvis nost in dan kasneje je

bila pravo nasprotje, preblisk v temi, veliko presenecenje, saj

Jugoslovanska ljudska armada z oborozenim posredovanjem

je Primozu Glihi uspel tako imenovani hat-trick. Tako so Slovenci

zacela vojno. Sportna zveza Slovenije je pripravila razglas, s

Hrvatom pokazali, da lahko ob dobrem dnevu iztr:Zijo tudi remi

katerim je pozvala vse slovenske sportnike, ki so takrat nastopali

sredi Splita. To je bila tudi edina osvojena tocka v tistem ciklusu

v jugoslovanskih reprezentancah, naj se nastopom odpovejo

in zanimanje za reprezentancni nogomet je bilo na najnizji

in se vrnejo v domovino, NZS pa je NZJ poslala obvestilo o

mozni tocki. Kasneje se je izkazalo, da so se nogometasi in

popolni prekinitvi sodelovanja. V casu vojne je v NZJ igral

vsi strokovni delavci v reprezentanci iz tega neuspeha veliko

Robert Englaro, povratek v domovino mu je omogocila Sportna

naucili (Gajic 2015, str. 123).

zveza Slovenije (Gajic 2015, str. 41 ). Manj znano pa je, da sta

2 Vir: www.reprezentacija.rs/index.phplna-svetskimprvenstvima/228 (dostop 7. december 2017).

Dfoni Novak in Darko Milanic, sicer clana beograjskega
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sezone je v anale sla tekma s Crveno zvezdo, in sicer zaradi
polnih tribun, kjer so se razvnemale nacionalne strasti, in
zaradi velike zmage Olimpije po enajstmetrovkah. V zadnji
jugoslovanski sezoni je Olimpija zasedla 14. mesto in na
tribunah je bilo le dobrih 3.000 gledalcev, kar je bilo veliko
manj kot sezono prej, zadnjo tekmo v prvi zvezni ligi pa so
odigrali 17. junija 1991 proti Dinamu (Gajic 2015, str. 48).
Julija 1991 je bila prihodnost jugoslovanske lige tako
negotova kot prihodnost dr:Zave same. NZS je zagovarjala
oblikovanje enotne slovenske lige, s cimer so se strinjali tudi
vsi slovenski nogometni klubi - razen Olimpije. Ta je zelela
nadaljevati tekmovanje med najboljsimi klubi v Jugoslaviji, saj
bi imelo igranje v slovenski ligi lahko neugodne ekonomske
posledice za klub in tekmovalno-profesionalne posledice za
igralce. Poleti so se varnostne razmere na Hrvaskem zelo
poslabsale, zato so hrvaski klubi izstopili iz lige, NZS pa je
pritisnila na Olimpijo in postavila ultimat za igranje v prvi
slovenski ligi. Rudi Zavrl je zagrozil lvanu Zidarju: »Ce potujete
v Beograd, niste vec nasi« (Gajic 2015, str. 48).18. avgusta
1991 se je zacelo tekmovanje v enotni slovenski ligi z 21 .
klubi, tudi z Olimpijo. Prva sezona je bila tezka predvsem v
smislu organizacije, saj je nastopalo veliko stevilo klubov,
infrastruktura pa je bila slaba. Kakovostna razlika med klubi
je bila zelo velika. Olimpija je rekordno premagala
zadnjeuvrsceni Jadran iz Dekanov z rezultatom 12 : 0. Prvi
prvak slovenske nogometne lige (v nadaljevanju SNL) je
pricakovano postala Olimpija, drugi je bil Maribor in tretja Izola.
Ti trije klubi so si v naslednji sezoni Ze zagotovili mesta za
evropske pokale in za nagrado so vsi dobili atraktivne
nasprotnike, ki pa so jasno pokazali, da je kakovostna razlika
med nasimi klubi in evropskimi velikani ogromna. Olimpija se
je pomerila proti zvezdniskemu italijanskemu Milanu in izgubila
z 0 : 3 in 0 : 4, Maribor je proti madridskemu Atleticu izgubil
z 0 : 3 in 1:6, Izola pa s portugalsko Benfico z 0 : 5 in 0 : 3
(Gajic 2015, str. 59).

Slovenija proti Rusiji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2010

Leta v casu osamosvajanja Slovenije so zaznamovali
nekateri nenadejani uspehi in dokaj pricakovane te:Zave, kar
se je odra:Zalo med navijaci na tribunah, v medijih in med
reprezentanti. Nogomet v prvih letih samostojne Slovenije
vsekakor ni krepil nacionalnega ponosa, kot se je to dogajalo
v bivsih republikah Jugoslavije zaradi velikega uspeha na
svetovnem prvenstvu leta 1998, predvsem na Hrvaskem. S
prihodom Srecka Katanca na mesto selektorja se je leta 1998
v slovenskem nogometu zacela povsem nova, mnogo
uspesnejsa doba, ki so ji ljudje rekli »slovenska nogometna
pravljica« (Gajic 2015, str. 123).

Osamosvojitev in klubska

scena

Slovenski klubi so, tako kot tudi slovenski igralci in
trenerji, v Jugoslaviji predstavljali postransko vlogo, saj je
poleg Olimpije samo se Maribor odigral nekaj sezon v prvi
jugoslovanski zvezni ligi, pa se to v zacetku 70. let. Najvecji
uspeh je bil nastop Olimpije v finalu pokala Marsala Tita leta
1970 proti Crveni zvezdi. Prva jugoslovanska liga je bila
povsem v znamenju velike cetverice: beograjske Crvene
zvezde in Partizana , zagrebskega Dinama in splitskega
Hajduka. Vsi slovenski nogometasi, ki so se foleli uveljaviti
na dr-Zavni ravni, so morali prestopiti v enega od klubov velike
cetverice, sicer niso imeli moznosti , da bi zaigrali za
reprezentanco, prav tako ne mo:Znosti odhoda v boljse tuje
klube. »Uradni« jezik v Olimpiji je bil takrat srbohrvaski, ki so
ga govorili vsi, vkljucno s trenerjem. Slovenscina je bila tako

Slovenska liga je tako zacela svojo samostojno pot
z razumljivimi tezavami, saj je nekaj zanimanja javnosti pozel
le derbi Olimpije in Maribora, ostale tekme so bile mnogo manj
zanimive. Olimpija se je srecala z velikim upadom obiska
gledalcev za Bezigradom - tekme prve jugoslovanske lige si

odrinjena v klube, ki so igrali v slovenski republiski ligi in so
bili na dr-Zavni ravni povsem nepomembni (Plesec 2002, str.
20).

je ogledalo cez 7.000 gledalcev, medtem ko si je tekme
slovenske lige ogledovalo le 1.000 ljudi (Gajic 2015, str. 62).
Stanje je bilo podobno kot v dr-Zavni reprezentanci , ki sredi
90. let ni blestela in tudi za prvi odmevnejsi rezultat kluba na
mednarodni sceni je bilo treba pocakati na konec 90. let, ko
se je Maribor prvic uvrstil v elitno ligo prvakov (Gajic 2015, str.
64).

Na koncu 80. let se je Olimpija po nekaj letih igranja
v slovenski republiski in drugi zvezni ligi koncno vrnila v prvo
zvezno ligo in v sezoni 1989/90 osvojila zelo dobro osmo
mesto. V tej sezoni se je za Bezigradom zacelo organizirano
navijanje skupine, ki si je nadela ime Green Dragons, kar
sovpada z nacionalnim vrenjem v Jugoslaviji. To je predstavljalo
mocno identiteto in s tern veliko rivalstvo z drugimi navijaskimi
skupinami iz Srbije in Hrvaske (predvsem Delijami, Grobari ,
Bad Blue Boysi in Torcidom) (Plesec 2002, str. 43). lz tiste

Nogometni klub Olimpija leta 2010
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str. 31 ).

Nogometni klub Gorica

NK Garica je tekmovanje v elitni SNL prineslo veliko
pozitivnega, saj so nastopi proti Olimpiji, Kopru in Primorju iz

Zgodovina novogoriskega kluba je zelo zanimiva, saj
je bil v letih pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej dosezen

Ajdovscine veljali za derbi in so v Sportni park pritegnili veliko

velik kakovostni preskok, kar prica o tern, da se je v Sloveniji

stevilo gledalcev, kar je bilo v republiski ligi (in je se danes) le
utopija. Najvecji obisk v obdobju Jugoslavije je goriski Sportni

po osamosvojitvi kakovost klubov razprsila in ni bila vec
skoncentrirana samo v Ljubljani in Mariboru.

park dozivel na prijateljski tekmi ob gostovanju splitskega
Hajduka v pocastitev 35. letnice obstoja kluba na Goriskem,

Nogometni klub (v nadaljevanju NK) je v Novi Gorici
zacel delovati leta 1963, ko se je tja preselil iz blifojega

ko se je na njem zbralo okrog 5.000 gledalcev. Na republiskih
ligaskih tekmah je bil obisk mnogo manjsi, medtem ko je v 90.

Sempetra pri Gorici in se zdruzil s klubom iz Solkana. V 70.

letih Sportni park slovel kot dobro obiskano prizorisce (takoj

in 80. letih se je imenoval NK Vozila po sponzorju , tovarn i
Vozila Garica, in je vecinoma nastopal v prvi slovenski republiski

za mariborskim Ljudskim vrtom in murskosobosko Fazanerijo)
s povprecnim obiskom skoraj 2.000 gledalcev na tekmo.

ligi, kjer je najvecji uspeh dosegel v sezoni 1988/89 s tretjim

Najpomembnejsi dejavnik razcveta goriskega kluba pa je bil

mestom. Zadnja leta v Jugoslaviji so minila v vedno slabsem

brez dvoma za slovenske razmere zelo bogat sponzor, ki je

financnem stanju, kar je bilo povezano s splosno krizo v
gospodarstvu . Poleg tega smo bili prica tekmovalno dokaj

klub v celoti preobrazil iz popolnega amate rizma v
profesionalizem clanske ekipe in je z nakupi za slovensko ligo
dobrih slovenskih in tujih igralcev omogocil boj za naslov

neatraktivnemu boju za vstop v medrepublisko ligo, kar pa bi
bil ze (pre)hud financni zalogaj za klub. Nezanemarljiv je
podatek, da je klubu grozil izpad v nizjo republisko consko

drfavnega prvaka, kar je v 90. letih izjemno povecalo zanimanje

ligo. Zadnjo sezono v republiski ligi so Vozila zakljucila sele
na desetem mestu (Nogometno drustvo Garica 2007, str. 18).

str. 31).

za nogomet na lokalni ravni (Nogometno drustvo Garica 2007,

Sklep
Slovenski nogomet so v cas u osamosvajanja
pretresale velike spremembe, ki so kratko rocno prinesle
pricakovane tezave, cesar se je vecina vpletenih zavedala ze
z razpadom Jugoslavije. Aker poti nazaj ni bilo vec, je moral
slovenski nogomet na samostojno pot in tako sredi 90. let
prezivljati tezke case. lzguba jugoslovanskega nogometa kot
reference se j e pokazala pri rezultatsk ih neuspehih
reprezentance in klubov na mednarodni sceni. Obcutek, ki je
izviral iz jugoslovanskih casov, da Slovenci niso »nogometni
narod«, je dobival vse vecjo tefo. V casu SFRJ slovenska
sportno-politicna oblast namrec ni videla strateskega narodnega
interesa v nogometu, saj je ta veljal za »balkanski« sport, ki
naj bi bil bolj primeren za narode z juga drfave. Ta splosna

Novogoriski stadion
Z osamosvojitvijo Slovenije se je pricelo novo obdobje,

percepcija se v prvih letih po osamosvojitv i ni izgubila, a
nogometni klubi so se kljub temu razvijali in profesionalizirali,

NK Vozila se je preimenoval v NK Garica. Ze prva sezona v

vse vec slovenskih nogometasev pa je dobilo priloznost igranja

prvi SNL je bila uspesna, saj so plavi zasedli presenetljivo

v mocnejsih tujih klubih, kar je bistveno botrovalo k preporodu
slovenskega nogometa na prelomu tisocletja.

cetrto mesto. Najvecja sprememba se j e zgodila v sezoni
1993/94, ko se je kot glavni sponzor prikljuci lo igralnisko
podjetje Hit, kar je bistveno popravilo financno stanje in prej
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skladbo We Could Be the Same.

Pesem Evrovizije iz prve
roke
Zbrala in uredila: Anika Veliscek
Prevedla: Ana Cukjati

Najvecji evropski (in sirse) glasbeni festival , Evrosong
ali Pesem Evrovizije, je zagotovo mnogo vec kot izbor za
najboljso pesem Evrope. V naslednjih mesecih boo tern veliko
napisanega. Letos bo izbor prvic potekal na Portugalskem.
Mete Arkin (Foto: Osebni arhiv studenta)

Slovenija si ze od leta 1993 prizadeva, da bi na tern tekmovanju

Pisalo se je leto 2011 , ko sta v Sloveniji slavili Maja Keuc in

zmagala, a v paketu vedno nekaj zmanjka. 0 zmagovalnem
evrovizijskem paketu iz dr2av, ki so 2e zmagale, smo se

njena skladba Vanilija. Na izboru v Dusseldorfu v Nemciji sta

pogovarjali s studenti, ki so na Univerzo v Novi Gorici prisli v

zmagala Ell in Nikki, ki sta z balado Running Scared prinesla

okviru programa Erasmus+ mobilnost za studij, to je program

prvo zmago AZerbajd2anu.

na podrocju izobrazevanja, usposabljanja, mladine in sporta.

Nijat Rahimli,
Azerbajdzan
Pri

nas

je

Evrosong
bolj
priljubljen kot v
Sloveniji in v Evropi.
Rekel bi, da ga je leta
2011 spremljalo 90
odstotkov studentov,
med katerimi je zelo
priljubljen. Zmage leta
2011 ni nihce pricakova I, pac pa smo
pricakovali, da bomo
Sertab Erener s skladbo Everyway That I Can
na otvoritvi Evrovizije leta 2004

l
Ell in Nikki, zmagovalca leta 2011

Zmago Turciji je leta 2003 prinesla Sertab Erener, ki je v Rigi

med petimi najboljsimi. Nad zmago smo

bili torej zelo preseneceni. Zmagovalna skladba mi je bila vsec,

zmagala s skladbo Everyway That I Can.

prav tako nastop. V AzerbajdZanu je to bila velika slovesnost.
Ta dogodek je bil redek in neverjeten, ker smo majhna dr2ava,

Mete Arkin, Turcija

a smo zmagali v necem, kar je evropsko. 0 tern se je govorilo
Ne vem natancno, koliko in kdo najbolj gleda Evrovzijo,

po televiziji , radiu , druzbenih omrezjih, casopisih, skratka,

vendar lahko recem, da jo mladi studentje gledamo, poslusamo,

povsod. Tisto noc, ko smo zmagali, je veliko prebivalcev Bakuja

navijamo za pevce in je ne zamudimo. Zmaga na Evroviziji je
kot zmaga v nogometu . Je preizkusnja, da vidimo, kaksne so
nase prednosti in kaksno je nase znanje v primerjavi z ostalimi
dr2avami. Mislim, da smo Turki imeli kar nekaj dobrih skladb.
Seveda se spomnim Sertab Erener, ki je zmagala leta 2003
in je prva pela v anglescini, prej so bile vse turske skladbe na
Evrosongu zapete v turscini. Sertab je imela res dober vokal
in plesni nastop. Se vedno je popularna in dejavna, ne poslusam
njenih pesmi, vendar poznam ljudi, ki jih. Mislim, da so bili tudi
drugi predstavniki dobri, na primer bend Athena, ki je leta 2004
zapel pesem Fo r Real in z njo pristal na cetrtem mestu. Vsec
mi je bila tudi skupina Manga, ki se je leta 2015 predstavila s

Nijat Rahimli (Foto: Osebni arhiv studenta)
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leta 2008, ko smo izbor gostili v Beogradu. Od slovenskih
predstavnikov poznam Evo Soto, verjetno se mi je v spomin
vtisnila njena pesem.

praznovalo z zastavami na ulicah. Pa se ena zanimivost glede
zmage - ko so Azerbajdfan razglasili za zmagovalca, je Nigar
zacel mahati s tursko zastavo. Ta trenutek je torej navdusil
tudi Turcijo in njene prebivalce, o cemer so govorili tudi v
medijih. Razlozili so, da ni zmagal samo Azerbajdzan, ampak
tudi Turcija in ves turski svet. Ta trenutek je se enkrat dokazal
rek, da smo dve driavi, a en narod. Velik dogodek je bil tudi
cez leto dni, ko smo v Bakuju gostili Evrosong mi. Dogodka

Ukrajina je
na Evroviziji zmagala
dvakrat, in sicer leta

2004 in leta 2016.
Najprej je zmagala
Ruslana s skladbo

se nisem udelezil, ker sem zivel v Ganji, drugem najvecjem
mestu v Azerbajdfanu. Pri izvedbi tekmovanja je pomagalo
veliko studentov. Se enkrat - zmage nismo pricakovali, jaz

Wild Dances, drugic
pa Jamala s skladbo

sem jo bolj pricakoval takrat, ko smo na Evrosong poslali
AySela in Arasha s skladbo Always.

1944.

Marianna
Zaitseva,
Ukrajina
Dolgo casa
nazaj je bila Evrovizija
v Ukrajini zelo priljubljena, zdaj pa ljudi
ne zanima vec in se
Jamala na Evroviziji leta 2016
skoraj ne pogovarjajo
o njej, mogoce jo spremlja 20-30 odstotkov prebivalcev. Ko
smo prvic zmagali, je bilo veliko ljudi ponosnih, a ko je leta
2016 zmagala Jamala, se veliko ljudi ni strinjalo stern - pesem
so povezali s politiko, kar pa je bilo sporno. Jamaline zmage
nismo pricakovali, pesem mi ni bila vsec. Ocitno je prav tragicna
zgodba, polna custev, prepricala ljudi. Ruslanina pesem je bila
divja in plesna in zanimivo je, da pevke ne vidimo vec na sceni,
pac pa je bolj priljubljena Jamala, ki je tudi clanica zirije na
Evroviziji. V ziriji je tudi Verka Serduchka, ki je prav tako

Marija Serifovic s pesmijo Molitva na Evroviziji leta 2007
Leta 2007 je Srbiji zmago prinesla Marija Serifovic,
ki je v srbscini zapela pesem Molitva.

Tasa Cvetkovic, Srbija

tekmovala na Evroviziji in se leta 2007 uvrstila na drugo mesto.

Zmage Marije Serifovic nismo pricakovali, bili smo
precej preseneceni.
Mislim, da je najbolj
p reprica la interpretacija pesmi. Sam
nastop ni bil nic
posebnega , prav
tako besedila pesmi
ni razumelo veliko
ljudi , saj je Marija
pela v srbscini. Po tej
zmagi je postala zelo
poznana, danes pa
ni kaj veliko slisati o
njej. Na Evrosongu
so bili tudi drugi
uspesni predstavniki
Srbije. Meni je bila
Tasa Cvetkovic
(Foto: Osebni arhiv studentke)

izjemno vsec Jelena
Tomasevic, ki je pela
pesem Oro. To je bilo

Marianna Zaitseva (Foto: Osebni arhiv studentke)
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Kritike
predstav

ki nikogar ni pustila ravnodusnega. Do konca predstave se je
razvijal lik Polly Peachum (Urska Taufer). Najprej je gledalcem
predstavljena kot naivno dekle, ki se slepo zaljubi in na skrivaj
poroci, proti koncu predstave pa postaja vse bolj samozavestna.

gledaliskih

Zbrala: Anika Veliscek

Korupcija, denar in prostitucija
(Po motivih Johna Gaya, Georga Wilhelma Pabsta, Bertolta
Brechta, Vaclava Havla: Beraska opera. Rezija Vito Taufer,
SNG Nova Gorica, premiera 23. 3. 2017)
Hana Bratina
SNG Nova Gorica je 10. novembra 2017 uprizorilo
predstavo Beraska opera. To je bila osma ponovitev predstave,
ki je premiero dozivela 23. marca 2017, in tudi prva slovenska
uprizoritev, ki je osnovana na delu Johna Gaya. Reziser Vito
Tauter je skupaj z ustvarjalci uprizoritve pripravil predstavo,
ki govori o tretjem svetu, berastvu, mafiji in bogastvu. Piko na
i je celotni predstavi dodala izjemna glasbena spremljava.

Prizor iz Beraske opere (Foto: SNG NG, Sebastian Cavazza)
Prav tako naivno fonsko igra Patrizia Jurincic
Finzgar. Tudi njo je izkoristil Mackie Noz in na koncu misli,
da ga bo ukanila, a ponovno nasede njegovemu laznemu
laskanju. Edini zenski lik, ki se Mackieju upre in je posledicno
kriv za njegovo aretacijo, je Arna Hadzialjevic v vlogi prostitutke
Jenny. Poleg Kristijana Gucka sta pomembni vlogi odigrala
tudi Rados Bolcina in Gojmir Lesnjak - Gojc. Prvi je imel
vlogo advokata Jonathana J. Peachuma, ki je zelel s poroko
svoje hcerke obogateti. Polly mu je nacrte preprecila, ko se
je porocila z Mackiejem Nozem. Gojc pa igra sefa policije,
Jackieja Lockita, ki je vse prej kot posten in zgleden policist,
saj je najlafo podkupljiv lik v predstavi. Zloraba polo:Zaja ga
na koncu skoraj pripelje do propada. Zakljucek predstave je
narejen na nacin, da obcinstvu dopusca odlocitev srecnega
ali nesrecnega konca. Tu se pojavi scena z obesanjem Mackieja
No:Za, ki je prepuscena odlocitvi obcinstva. Tak konec v gledalcu
poraja vprasanje, ali je smrt resitev in pravilna kazen za
Mackieja, njegovo nemoralno obnasanje in obravnavanje
drugih.

Prizor iz Beraske opere (Foto: SNG NG, Sebastian Cavazza)

Ogled predstave bi priporocila tudi drugim , ki folijo
svoj vecer izkoristiti s kulturnim dogodkom, polnim smeha.
Predstava kafo svet taksen, kot je, brez olepsav, vendar na
humoren in ironicen nacin, ki vsakega izmed gledalcev nasmeji.
Da je predstava tako dobra, pa vsekakor »krivim « odlicno

Predstava nam na ironicen nacin prikafo krutost
danasnjega sveta in obravnava teme, ki so za publiko vsekakor
zanimive. Uprizoritev snujejo seks, denar, prostitucija, predvsem
pa korupcija. V zmesnjavi teh stirih vodilnih elementov se
igralci znajdejo se v ljubezenskih zapletih in brezizhodnih
polozajih , v katerih jim ne pomagata niti preracunljivost niti
zahrbtnost. Skozi celotno predstavo je igralska zasedba skrbela
za njeno humornost , kar jim je odlicno uspelo.

igralsko zasedbo.

Don Juan
(Jean Baptiste Poquelin Moliere: Don Juan. Rezija Daniel Day

Kot ze omenjeno, je k predstavi veliko prinesla
glasbena sprem ljava - tu bi posebej pohvalila Arno
Hadzialjevic in Ursko Tauter. Glasbeni vlozki lztoka Mlakarja
v vlogi ulicnega pevca so bili izvirni in ironicni, istocasno pa
so delovali povezovalno. Omeniti je treba tudi to, da je avtor
songov on sam . Svojo vlogo je izjemno odigral tudi Kristijan
Gucek, ki je na odru imel najvec dela. Njegov lik je predstavljen
kot brezcutni Mackie Noz, ki z enske samo iz korisca in
podcenjuje. Vsekakor pa je treba pohvaliti celotno zasedbo vsi skupaj so namrec uspeli ohraniti skoraj triurno atmosfero,

Skufca , SNG Nova Gorica , premiera 11 . 10. 2017)
Zala Zbicajnik
Gledaliska predstava je zvrstno tragikomedija in traja dve uri
in deset minut. V glavnih vlogah nastopajo Matija Rupel (Don
Juan), Ziga Saksida (Sganarelle), Rados Bolcina (Komturjev
kip, Francisco), Liza Marija Grasic (gospa Dimanche) in Arna
Hadzialjevic (Elvira, Maturina, clanica zbora). Predstava je
bila premierno uprizorjena 11 . oktobra 2017 v reziji mladega
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Daniela Daya Skufce.

trenutkih nismo cisto prepricani, kateri lik igrajo. lgralci gledalca
do konca predstave pustijo v precepu, kako se bo zgodba

Tragikomedija Don Juan je svojo krstno uprizoritev

koncala in kaj se bo zgodilo s protagonistom: se bo spremenil

dozivela v 17. stoletju v sami palaci Palais-Royal v Parizu.

ali bo propadel? Kot pravi gledaliski mojstri nam igralci s svojo

Zgodba govori o neustavljivem zapeljivcu Don Juanu, ki se

mimiko, govorjenim glasom in zborovskim petjem vlivajo srh,

mu nihce ne more upreti ali mu oporekati. Obcutka krivde ne

nas puseajo v pricakovanju, obenem pa priearajo pravo mracno

pozna, poleg strastnega uzivaca pa je tudi hladnokrvni morilec,

vzdusje. Razlicna custvena stanja odigrajo prepricljivo. Ker je

dandy, ki zivi le za telesne uzitke, samovsecnez s previsokim

uprizoritev tragikomedija, bi sicer pricakovali kaj komedije,

egom in patoloski laznivec. Po poroki z donjo Elvira se zanjo

vendar jo ocitno zamenja ironija, satira, morda celo burka.

ne zmeni vec in ker je zrtvovala pobeg iz samostana zaradi

Posebej bi pohvalila Zigo Saksida, ki je prepricljivo vodil edini

ljubezni, jo to zelo potre. Njeno cast branijo bratje, ki Don

del, ki vsaj spominja na komedijo. Gledalec se zabava le ob

Juanu se:Zejo po zivljenju, ta pa jih z zvijaeo ukane. Kljub vsem

monologih Sganarella, publiki zanimivo pa Ziga odigra tudi

uspesnim prevaram Don Juan dobi, kar si zasluzi. Zaradi svoje
brezbri:Znosti in posmehljivosti utone v la stn i banji.

svoje monologe, ko razmislja o pomenu zivljenja, daje nasvete,
se kuja nad Don Juanom in z gledalci sodeluje. Pohvale gredo
tudi trenutku Don Juana s svojim ocetom, ko ga ta preprica,

tt.

da se je spremenil. V tern trenutku tudi gledalci pricakujejo
spreobrnitev glavnega lika, a ta v njih vzbudi razocaranje.
lgralci med sabo dobro sodelujejo. Ko je igra katerega
od igralcev neprepricljiva, slednjega nadomesti drug igralec,
trenutek v igri se nato spet poveze z rdeeo nitjo. Najbrz je
tezko igrati vec razlicnih likov v eni predstavi. Nekaterim je
prepricljivost poistovetenja z igranim likom uspela bolje, drugim
malo manj. Kljub temu igralci izrazajo profesionalizem in
predstavo izpeljejo na nivoju.
Prizor iz Don Juana (Foto: SNG NG, Peter Uhan)
Don Juan j e utelesenje cloveskega egoizma,
nespostovanja do socloveka, narcisizma in neobrzdanosti.
Vsem prevararn navkljub zivi luksuzno zivljenje in se ne zmeni
za opazke svojega oceta, :Zene ali sluge. Gledalec se ob
predstavi sprasuje o morali in o tern, kaksne posledice prinese
pomanjkanje le-te. K prepricljivosti zgodbe pripomorejo skrbno
izbrane barve kostumov, ki slikajo karakterje oseb: Don Juan
je od glave do peta oblecen v zlato, Komtur pa vzbuja srh in
mracnost s svojo kamnito sivino in modrino. Za kostume in
sceno sta poskrbela Andrej Vrhovnik in Ursa Vidic. Na mali
Prizor iz Don Juana (Foto: SNG NG, Peter Uhan)

oder v goriskem gledaliscu sta prinesla raznolik, ocem se ne
videni ambient, ki se je menjal in bil kljub potrebam po raznoliki

Zmoti me uporaba ljubljanskega narecja, se posebej

situacijski sceni uporaben in prepricljiv. Treba je omeniti kamnito
skrinjo v scenografiji, ki sluzi kot kopalna kad, grob, miza za

takrat, ko je predstavljeno kmecko prebivalstvo. lgralci se sicer
trudijo govoriti cim bolj zborno slovensko, vendar jim to spodleti

gostijo in plesisce. Cetudi skrinja predstavlja poenostavitev v

v trenutkih, ko je gledalec na to najbolj pozoren. Govor izpade

scenografiji, je to pravzaprav simbolna uporaba scenografskega
elementa. S kanckom ironije Don Juan iz iste skrinje je, se v

rahlo plasticno in ne ustreza kontekstu. Ob tern naj pograjam

njej kopa in na koncu tudi umre. Ob vsem ne smemo pozabiti
tudi na mojstra luci in zvoka, Tino Prpar in Majina Maraza,

cigaretnega dima svoj car in je marsikateremu gledalcu zaradi

se cigaretni dim v malem prostoru. Dejstvo je, da imajo ucinki
drznosti uporabe substanc predstava se bolj vsec. Ker pa je

ki sta v predstavo vnesla vse potrebne sestavine in z njimi

dvorana majhna, je bil cigaretni vonj navzoc v dvorani vec kot

gledalca popeljala stran od vsakdanjega razmisljanja , da se

dve uri predstave in bi morda komu , ki ga ne prenasa, lahko

je predstavi povsem posvetil.

postal motec.
Ker se scena v predstavi z vsako zastranitvijo menja,
Celotna predstava, sestavljena iz detajlov, je delovala korektno,

si morajo tudi igralci nadeti drugacno osebnost, saj igrajo tudi
po vec vlog. To jim dobro uspe, ceprav se zgodi, da v prvih

zato so si igralci ob koncu zaslu:Zili aplavz.
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pa imajo nesrecen konec. Liki nimajo usmiljenja do otrok, so
kruti in nasilni. Vsi otroci umrejo nasilne smrti, nihce se ne
resi , razen Petra Kustra. Otroci so kaznovani za to, ker ne
ubogajo, ko pa umrejo, se starsi veselijo, saj si je otrok zasluzil
smrti.

Peter Kuster, gledaliska predstava, ki strasi
otroke in odrasle!
(The Tiger Lillies, Julian Crouch, Phelim McDermot: Peter
Kuster. Rezija Ivana Djilas, SNG Nova Garica, premiera 7. 12.
2016)
Lionella Costantini
Novembra sem si v SNG Nova Garica ogledala
gledalisko predstavo z naslovom Peter Kuster. Peter Kuster
je bizarna opereta, ki bi jo definirala kot »tragikomicni muzikal«,
ker je vcasih smesna, velikokrat tragicna in vecino casa igralci
na odru pojejo. Predstava je bila na letosnjem Borstnikovem
srecanju nagrajena za prevod iz anglescine. Trajala je eno
uro in pol, odmora ni bilo. Predstava se mi je zdela imenitna
zaradi scenografije, kostumov in maske. Vsi trije elementi so
prispevali k celostno dovrseni izvedbi gledaliske predstave, ki
je v letu 2017 prejela naziv zlahtna komedija po izboru strokovne
komisije.

Prizor iz Petra Kustra (Foto: SNG NG, Peter Uhan)
Predstava torej nosi neko sporocilo. Otroke zeli
opozoriti na to, da je treba ubogati starse, sicer se lahko vse
skupaj slabo konca. lgra prikaZe, kako so mlada zivljenja
upihnjena po nepotrebnem in kaj vse se lahko zgodi otrokom,
ki jim ni dano cutiti topline.
Predstava je odlicna, se posebej zaradi igre, petja,
kostumov in mask. Osebno mi ni vsec njena vsebina, zato si
born v prihodnje ogledala manj tovrstnih uprizoritev.

»Vse druge cloveske slabosti so
izpostavljene graji in vsakdo ima pravico
napadati jih odkrito; svetohlinstvo pa je
privilegirana grehota«.1

Prizor iz Petra Kustra (Foto: SNG NG, Peter Uhan)
lgralci so bili obleceni v crno-bele obleke, imeli so
bel obraz, da so izgledali mrtvi in strasni. Med igralci bi posebej
omenila igralsko in pevsko razigranega Kristijana Gucka, a
so se tudi ostali igralci, Ana Facchini, Peter Harl, Gorazd
Jakomini, Patrizia Jurincic Finzgar, Jure Kopusar, Matija
Rupel, Marjuta Slamic in Andrej Zalesjak, izredno spretno
kosali z velikim igralsko-pevskim izzivom.

Don Juan
(Jean Baptiste Poquelin Moliere: Don Juan. Rezija Daniel Day
Skufca, SNG Nova Garica, premiera 11 . 10. 2017)
Anika Veliscek
S temi besedami, ki so se vedno aktualne, kar kaze
na vrhunskost francoskega komediografa Moliera naslovni lik
v tragikomediji Don Juan, skusa ta preslepiti bliznje, da se je
poboljsal. A vendar ostaja la:Znivec, prevarant, hinavec in
nepoboljsljivi zapeljivec.

Predstavo je rezirala Ivana Djilas, prevedel pa Andrej
Rozman - Roza. Omenila bi tudi kostumografinjo Jeleno
Prokovic in maskerko Tino Prpar. Pomembno vlogo v
predstavi je imela glasba, ki je bila vcasih pretresljiva, vcasih
pa uspavalna, kar je ustvarilo poseben kontrast. Vsi igralci so
ves cas peli pesmi v rimi z falostno vsebino. Pojavili so se
tudi posebni uc inki, denimo dim, ognjemet, ogromne skarje,
bic in tiktakanje ure na zacetku in na koncu predstave, ki
simbolizira minevanje casa. Med predstavo je Gucek kot
konferansje prisel med publiko, hodil po sedezih in se pogovarjal
z obcinstvom.

Najnovejsa uprizoritev SNG Nova Garica Don Juan
z vecinoma mlajso igralsko zasedbo in modernim rezijskim
pristopom sledi Molierovemu besedilu in duhu casa, v katerem
je bilo napisano.
Predstava, ki sem si jo ogledala v novembru na
malem odru, razgali (in to dobesedno!) lik Juana Tenoria.
Zapeljivec si nakoplje jezo svoje :Zene Elvire in njenih bratov.
Don Juan se jih ne boji, se vec, se naprej zapeljuje druga
dekleta, ne poslusa vdanega sluzabnika Sganarella, se norcuje
iz Komturja, ki ga je ubil ... Sena videz pokesa in poboljsa.
In na koncu umre.

Vsebina predstave je iz nemske pravljice Heinricha
Hoffmanna z naslovom Der Struwwelpeter, ki je namenjena
otrokom. Predstava Peter Kuster pa je namenjena odraslemu
obcinstvu, a si jo seveda lahko ogledajo tudi otroci. Glavni
junak je Peter Kuster, otrok, ki se je radii v druzini, ki ga je
imela rada, ceprav je bil grd. Peter pripoveduje svojo zgodbo,
ki se srecno konca, na drugi strani pa zgodbe drugih otrok, ki

1 Moliere, J. B. P. (1972: 287).
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Reziser Daniel Day Skufca dogajanje z odra delno
prestavi v parter, tako nas liki nagovarjajo od blizu, se sprehajajo
po dvorani, Don Juan deli bele vrtnice obcinstvu. Vecji del
predstave prepricljivi Matija Rupel kot Juan oblikuje lik kot
vihravega, prepotentnega mladenica. Temacnost predstave z
zivahnostjo in energijo popestrita Arna Hadizaljevic, se posebej
kot kmetica Maturina (igra tudi Elvira in clanico zbora), in Liza
Marija Grasic kot Karlina (igra tudi gospo Dimanche in clanico
zbora). Najbolj cloveski lik Sganarella odlicno odigra Ziga
Saksida. Miha Nemec in Ziga Udir z vec vlogami ustvarjata
napetost in tesnobnost. Rados Bolcina, ki je v prejsnji uprizoritvi
tega besedila igral Juana (Don Juan ali Kamnita gostija, r. Vito
Taufer, SNG Nova Garica, 2003), tokrat z glasom in stasom
gledalce osupne kot Komturjev kip. Poleg igralcev izpostavljam
scenografinjo Urso Vidic, ki je iz relativno majhnega prostora
pricarala velikega in vanj vkljucila elemente, ki nas popeljejo
v preteklost.

je bil smeh gledalcev del nje. V zgodbo so vkljuceni otroci
piromani, dojencki, ki umrejo od lakote, ker nocejo jesti juhe,
dojencki, ki padejo v vodo in se utopijo, dojencki, ki mucijo
zivali, dojencki, ki sesajo prst, ki jim ga na to hudobna gospa
odscipne. Vse te zgodbe se koncajo tragicno, a imajo vedno
izrazito jasen moralni nauk. Zgodbo spremlja bend s crnimi
klobuki, s klovnsko pobeljenimi obrazi in z raztrganimi gotskimi
kostumi. Glasba je udarna, a veasih preglasna in nerazumljiva,
vendar gre v uho. Zaradi glasbe na trenutke ni bilo slisati
igralcev in veliko povedanega na odru ni prislo do obcinstva.

Ustavimo se se pri manj lepih radostih predstave.
Vsebina se mestoma dolgovezi, kar malo omehcajo sprehodi
likov med obcinstvo, a to ne funkcionira vedno dobro, saj lahko
izgubimo stik z zgodbo. Dolgovezenje povzroeajo tudi (pre)dolgi
monologi likov, ki monotono pripovedujejo svoje besedilo.
Prevec megle, ki sicer v predstavi dobro ucinkuje, povzroca
nelagodje obcinstvu v prvih vrstah. Odmor, kjer se glavni junak
sprehaja po odru, kadi in premisljuje, prinasa cuden obcutek
za gledalce. Je predstava ali je ni? Bo igralec kaj rekel, gremo
ven ali ... Odmor, kot ga je lansiral Jernej Lorenci na odru
Ljubljanske Drame, pac ne ucinkuje v vsaki predstavi, se
posebej, ce se zgodi nekaj minut pred koncem predstave.

Bizarno opereto je, po prevodu Andreja Rozmana
- Roze, rezirala Ivana Djilas. Za kostumografijo je poskrbela
Jelena Prokovic, za scenografijo pa Barbara Stupica. Vsi
sodelujoci si zasluzijo pohvale, najbolj pa, po mojem mnenju,
kostumografka in scenografka. Kostumi so glede na kontekst
popolni in scena je tako zelo raznolika, da lahko opazimo oder
na odru, zelo razlicne prostore in podobno. Uporabljeni so tudi
domiselni efekti, denimo pihanje milnih mehurckov, ko se otrok
utaplja. Pohvalila bi tudi igralce in njihovo uporabo lutk, ki so
dobro zamisljene in inovativne, izvedba pa je popolna. lgralec
z lutko takrat nastopa oblecen v enak vzorec, kot je v sceni
na zidu. Tako se gledalec lahko bolj osredotoci na lutko.

Don Juan je predstava, ki gledalca popelje v Molierov
svet, ki je v tern primeru bolj tragicen kot komicen. Sodobna
oblika predstave zna pokvariti pricakovanja, saj vsak gledalec
vendarle ni za tako obliko in raje gleda klasicno uprizoritev.
Vseeno pa Don Juan ostaja lik z vecinoma negativnimi
lastnostmi, ki jih potencira do te skrajne meje, da je njegova
resitev smrt.

Za konec se posvecam se bendu, ki je poskrbel za
popolno vzdusje na odru, ne samo z glasbo, ampak tudi s
svojo mimiko in grimasami; tudi bend je bil razlog za marsikateri
smeh gledalcev, se posebej z izvedbo solo nastopa, kjer je
glasbenik stiskal piskajoce zivalce. Za popestritev predstave
je bilo poskrbljeno tudi s sokiranjem gledalcev, ko so igralci,
kot ze receno, iznenada ustrelili s »pistolo« ali konfete med
gledalce. Tako so vzdrzevali stalno napetost in pozornost
publike.

Kot igralca bi tukaj najbolj izpostavila Kristijana
Gucka, ki je vodil to kaoticno bizarno opereto. VzdrZeval je
pozornost gledalca, hodil med publiko po sedezih in tocno
vedel, kaj povedati, da je v gledalcu prebudil zanimanje. Znal
je tudi konkretno sokirati gledalce, na primer s kaksnim
popolnoma nepredvidljivim strelom iz pistole.

tudnepodob~ieboljtudnazgodba
(The Tiger Lillies, Julian Crouch, Phelim McDermot: Peter
Kuster. Rezija Ivana Djilas, SNG Nova Garica, premiera 7. 12.
2016)

Aplavz, ki se kar ni koneal, je o predstavi povedal vse, predstava
je bila vsekakor nekaj posebnega v vseh pogledih. Ne bi pa
predstave priporocala druzinam z majhnimi otroki, tudi ce se
jo je oglasevalo, da je primerna za zabavo celotne druzine.

Vesna Bajc
Zasedba se je zgledovala po kultni londonski skupini
The Tiger Lillies in po njeni uprizoritvi Petra Kustra. Zgodba
je prirejena po nemski otroski slikanici, ki foli na zabaven
nacin opozoriti otroke na vsakdanje nevarnosti. Slikanica je
bila fo od nekdaj povod za burne diskurze med pedagogi in
psihiatri. Bila je prevedena tudi v slovenski jezik, vendar se
pri Slovencih nikoli ni zares prijela, verjetno zaradi slabega
prevoda. Neke medalje za izvirnost jim pac ne moremo dati,
je pa zasedba na oder prinesla nekaj popolnoma novega in
zanimivega.
Zgodbe o porednih in neubogljivih otrocih, ki se vedno
koncajo s posastno smrtjo, verjetno niso ravno najbolj primerne
za nosecnice, polne hormonov, ali za novo pecene obcutljive
mamice, vendar je predstava zabavala vecino obcinstva, saj

Prizor iz Petra Kustra (Foto: SNG NG, Peter Uhan)
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Naslov filma Leto nastanka

Anej Zagar

Podelitev oskarjev je gotovo ena najpopularnejsih
prireditev na svetu, prav tako je tudi nagrada, kipec oskar,
najzlahtnejsa nagrada, ki se jo lahko prejme v filmski industriji.
Oskar oziroma v anglescini Oscar (anglesko uradno
poimenovanje je Academy Award, na Slovenskem znano kot
nagrada akademije) je ime najprestiznejse filmske nagrade v
Zdrufonih drZavah Amerike, ki jih podeljuje Academy of Motion
Picture Arts and Sciences (AM PAS). Zmagovalci prejmejo
kopijo zlatega kipca, ki je ljudem poznan pod imenom oskar.
Prva podelitev te nagrade je potekala pred 89 leti, in sicer 16.
maja 1929. Trenutno je mogoce prejeti oskarja v 24 kategorijah.
Letosnja podelitev je bila Ze 90. po vrsti. V letosnjem letu je
najvec nagrad, in sicer stiri , prejel film Oblika vode (The Shape
of Water) , ki je izsel leta 2017.
V clanku se osredotocam na filme, igralke in igralce
{zdrufona glavna in stranska vloga) z najvec prejetimi oskarji
oziroma z najvec nominacijami skozi celotno zgodovino,
omenjam tudi podatke o oska~ih oziroma nominacijah reziserjev
in reziserk. Zaradi lazje preglednosti so rezultati prikazani v
tabelah. Naslovi filmov so v slovenscini (ce obstaja slovenski
prevod), v oklepaju pa v anglescini.
Najprej poglejmo filme z najvec prejetimi oskarji.
Tabela 1 poleg naslova filma prikazuje se leto nastanka filma
ter stevilo prejetih oskarjev in stevilo nominacij.

v to tabelo so

vkljuceni filmi z najmanj sestimi oskarji. Stolpca, ki prikazujeta
stevilo osvojenih oskarjev in stevilo nominacij, sta razvrscena
po padajocem vrstnem redu. Najvec oskarjev so osvojili trije
filmi : Titanik (Titanic), Ben-Hur (Ben-Hur) in Gospodar prstanov:
Kraljeva vrnitev ( The Lord of the Rings: The Return of the
King). Film Titanik zaseda prvo mesto med najvec prejetimi
oskarji. Zgodba z zahodne strani (West Side Story) je edini
film z desetimi prejetimi oskarji, medtem ko so devet oskarjev
prejeli trije fi lmi. Deset ali vec nominacij z najmanj sestimi
prejetimi oskarji je dobilo kar 30 od 38 filmov v Tabeli 1.
Najstarejsi film, ki je prejel naj manj sest oskarjev, je V vrtincu

Titanik
(Titanic)
Ben-Hur
(Ben-Hur)

1997

11

14

1959

11

12

Gospodar
prstanov:
Kraljeva
vrnitev
(The Lord of
the Rings:
The Return
of the King)

2003

11

11

Zgodba z
zahodne
strani
(West side
story)

1961

10

11

Angleski
pacient
(The English
Patient)

1996

9

12

Gigi
(Gigi)

1958

9

9

Zadnji kitajski
cesar
(The Last
Emperor)

1987

9

9

V vrtincu
(Gone with
the Wind)

1939

8

13

Od tod do
vecnosti
(From Here
To Eternity)

1953

8

13

Na pristaniski
obali
(On the
Waterfront)

1954

8

12

My Fair Lady

1964

8

12

Gandi
(Gandhi)

1982

8

11

Amadeus
(Amadeus)

1984

8

11

Kabaret
(Cabaret)

1972

8

10

Revni
milijonar
(Slumdog
Millionaire)

2008

8

10

Zaljubljeni
Shakespeare
(Shakespeare
in Love)

1998

7

13

Plese z
volkovi
(Dances with
Wolves)

1990

7

12

1993

7

12

1985

7

11

Schindlerjev
seznam
( Schindler's
List)
Moja Afrika
(Out of Africa)

(Gone With The Wind) , ki je izsel Ieta 1939 in prejel osem
oskarjev. Najvec filmov z najvecjim stevilom prejetih oskarjev
izslo v 50. letih, in sicer osem, v 90. letih je izslo sest takih
filmov, v 70. letih pa pet. V 30. letih je izsel le en film , ki
zadostuje kriterijem Tabele 1.

St. oskarjev St. nominacij

Tabela se nadaljuje na naslednjl strani
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Going My
Way

1944

7

10

Lawrence
Arabski
(Lawrence of
Arabia)

1962

7

10

Patton

1970

7

10

Zelo
(The Sting)

1973

7

10

Gravitacija
(Gravity)

2013

7

10

The Best
Years of Our
Lives

1946

7

8

Most na reki
Kwa i
(The Bridge
on the
River Kwa1)

oskarjev. 13 nominacij si je prisluzilo deset filmov, med njimi
tudi pet takih, ki jih v Tabeli 1 ne najdemo. Med njimi je tudi
fi lm, ki je letos slavil najveckrat, in sicer Oblika vode (The
Shape of Water) , ki je prejel stiri oskarje. S kar 12 nominacijami

se lahko pohvalita dva filma, ki pa sta osvojila le vsak po enega
oskarja - Johnny Belinda (Johnny Belinda) in Becket (Becket).
24 filmov je bilo za oskarja nominiranih 11-krat. Filmi iz zadnjega
desetletja (2010-2017), ki dosegajo kriterije Tabele 2, so
Dezela La La (La La Land) iz leta 2016, Oblika vode (The
Shape of Water) iz leta 2017, Kraljev govor (The King's Speech)

iz leta 2010, Lincoln (Lincoln) iz leta 2012, Povratnik (The
Revenant) iz leta 2015, Hugo (Hugo) iz leta 2011 in Pijevo

7

1957

zivljenje (Life of Pi) iz leta 2012. Filma The Turning Point,

8

katerega naslov ni preveden v slovenscino, iz leta 1977 in
Barva skrlata (The Color Purple) iz leta 1985 nista osvojila
nobenega oskarj a, a sta bila zanj veckrat nominirana.

Vse o Evi
(All About Eve)

1950

6

14

Dezela La La
(La La Land)

2016

6

14

Forrest Gump
(Forrest Gump)

1994

6

13

Titanik
(Titanic)

1997

14

11

Chicago
(Chicago)

2002

6

13

Vse o Evi
(All About Eve)

1950

14

6

Mrs. Miniver

1942

6

12

Dezela La La
(La La Land)

2016

14

6

1974

6

11

1939

13

8

Vojna zvezd
(Star Wars)

V vrtincu
(Gone with
the Wind)

1977

6

10

13

8

2015

6

Od tod do
vecnosti
(From Here
To Eternity)

1953

Pobesneli
Max: Cesta
besa
(Mad Max:
Fury Road)

1998

13

7

Mesto pod
soncem
(A Place in
the Sun)

1951

Zaljubljeni
Shakespeare
(Shakespeare
in Love)
Forrest Gump
(Forrest Gump)

1994

13

6

Bombna misija
(The Hurt
Locker)

2009

Chicago
(Chicago)

2002

13

6

An American
in Paris

1964

13

5

1951

6

Mary Poppins
(Mary Poppins)
Kdo se boji
Virginie Woolf?
(Who's Afraid
of Virginia
Woolf?)

1966

13

5

1966

6

Gospodar
prstanov:
Bratovscina
prstana
(The Lord of
the Rings: The
Fellowship of
the Ring)

2001

13

4

Oblika vode
(The Shape of
Water)

2017

13

4

Boter2

(The Godfather;

Nas lov filma Leto nastanka St. nominacij St. oskarjev

Part 10

MoZ za vse ease
(A Man for All
Seasons)

6

6

10

9

9

8
8

Tabela 1
V Tabeli 2 so prikazani podatki za filme z najvec
nominacijami za oskarja. Tabela je podobna zgornji, a je tu
poudarek na nominacijah. V tabelo so vsteti filmi, ki so bili vsaj
11-krat nominirani za oskarja. Nesporni zmagovalec v obeh
tabelah je film Titanik (Titanic), ki je prejel 11 oskarjev in bi!
14-krat nominiran. V Tabeli 2 najdemo poleg Titanika se dva
filma, ki sta bila 14-krat nominirana za oskarja, in sicer Vse o
Evi (All About Eve), ki je sicer prejel sest oskarjev, in lanskoletni
rekorder Dezela La La (La La Land), ki je prav tako prejel sest

Tabela se nadaljuje na naslednji strani
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Nenavaden
primer
Benjamina
Buttona
(The Curious
Case of
Benjamin
Button)
Ben-Hur
(Ben-Hur)
Angleski
pacient
(The English
Patient)
Na pristaniski
obali
(On the
Waterfront)
My Fair Lady

Plese z
volkovi
(Dances with
Wolves)
Schindlerjev
seznam
( Schindler's
List)

2008

13

3

1959

12

11

1996

12

9

1954

12

12

8

1990

12

7

1993

12

1942

12

6

Gladiator
(Gladiator)

2000

12

5

1943

12

4

1951

12

Bernadettina
pesem
(The Song of
Bernadette)
Tramvaj
Pozelenje
(A Streetcar
Named
Desire)
Kraljev govor
(The King's
Speech)

2010

4

1981

12

3

Johnny
Belinda
(Johnny
Belinda)

1948

12

1

Becket
(Becket)

1964

Rdeci
(Reds)

1

2012

12

2

2015

12

3

Gospodar
prstanov:
Kraljeva
vrnitev
(The Lord of
the Rings:
Th e Return
of the King)

2003

11

Zgodbaz
zahodne strani
(West side story)

1961

Povratnik
(The
Revenant)

Amadeus
(Amadeus)

1984

11

8

Moja Afrika
(Out of Africa)

1985

11

7

1974

11

6

Oliverl
(Oliverf)

1968

11

5

Cas neznosti
(Terms of
Endearment)

1983

11

5

1998

11

5

Letalee
(The Aviator')

2004

11

5

Hugo
(Hugo)

2011

11

5

Pijevo ZMjenje
(Life of P1)

2012

11

4

1950

11

3

1972

11

3

Julija
(Julia)

1977

11

3

Rebeka
(Rebecca)

1940

11

2

Narednik York
(Sergeant York)

1941

11

2

1961

11

2

1984

11

2

1939

11

1

The Pride of the
Yankees

1942

11

1

Kitajska eetrt
(Chinatown)

1974

11

1

The Turning
Point

1977

11

0

1985

11

0

Sojenjev
Numbergu
(Judgment at
Nurmberg)
Potovanjev
lndijo
(A Passage to
India)
Mrs. Smith
Goes to
Washington

12

Lincoln
(Lincoln)

8

Bulvar somraka
(Sunset
Boulevard)
Boter
(The Godfather)

4

12

11

Re5evanje
vojaka Ryana
(Saving Private
Ryan)

7

Mrs. Miniver

1982

Boter2
(The Godfather,
Partl0

8

1964

Gandi
(Gandhi)

Barva skr1ata
(The Color
Purple)

11

Tabela 2
Tabela 3 prikazuje podatke o igralkah in igralcih z
najvec nominacijami (glavna in stranska vloga sta zdruzeni).
11

v tabelo so vkljuceni tisti, ki so bili za oskarja nominirani vec

10

kot petkrat. Najveckrat je bila nominirana Meryl Streep, ki je
absolutna rekorderka - prejela je tri oskarje in bila kar 21-krat
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nominirana za oskarja. Drugo mesto si z 12 nominacijami
delita zenska in moski, in sicer Katharine Hepburn in Jack
Nicholson. Tudi tretje mesto z deset nominacijami si delita
moski in zenska, prav tako sta dva igralca bila devetkrat
nominirana. Peter O'Toole ni osvojil nobenega oskarja, a je
bil ob tern najveckrat nominiran. Tudi Richard Burton s sedmimi
nominacijami ni osvojil nobenega oskarja, prav tako ne Glenn
Close, Deborah Kerr in Thelma Ritter s sestimi nominacijami.
Podobna usoda je doletela tudi Amy Adams, Irene Dunne,
Alberta Finneyja in Arthurha Kennedyja.
lgralka/igralec

St. nominacij St. osvojenih oskarjev

Sissy Spacek

6

1

Glenn Close

6

0

Deborah Kerr

6

0

Thelma Ritter

6

0

Gary Cooper

5

2

Olivia de Havilland

5

2

Gene Hackman

5

2

Tom Hanks

5

2

Meryl Streep

21

3

Fredric March

5

2

Katharine Hepburn

12

4

Sean Penn

5

2

Jack Nicholson

12

3

Elizabeth Taylor

5

2

Bette Davis

10

2

Frances McDormand

5

2

Laurence Olivier

10

1

Anne Bancroft

5

1

Spencer Tracy

9

2

Leonardo DiCaprio

5

1

Paul Newman

9

1

Morgan Freeman

5

1

Marlon Brando

8

2

Susan Hayward

5

1

Jack Lemmon

8

2

Audrey Hepburn

5

1

Denzel Washington

8

2

Jennifer Jones

5

1

Al Pacino

8

1

Shirley MacLaine

5

1

Geraldine Page

8

1

Julianne Moore

5

1

Peter O'Toole

8

0

Paul Muni

5

1

Ingrid Bergman

7

3

Gregory Peck

5

1

Cate Blanchett

7

2

Susan Saradon

5

1

Robert De Niro

7

2

James Stewart

5

1

Jane Fonda

7

2

Amy Adams

5

0

Dustin Hoffman

7

2

Irene Dunne

5

0

Jeff Bridges

7

1

Albert Finney

5

0

Judi Dench

7

1

Arthur Kennedy

5

0

Robert Duvall

7

1

Greer Garson

7

1

Kate Winslet

7

1

Richard Burton

7

0

Daniel Day-Lewis

6

3

Michael Caine

6

2

Jessica Lange

6

2

Maggie Smith

6

2

Ellen Burstyn

6

2

Vanessa Redgrave

6

1

Norma Shearer

6

1

Tabela 3

Meryl Streep,
najveckrat nominirana igralka
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Katharine Hepburn je uspelo osvojiti najvec oskarjev, in sicer
stiri za vloge v naslednjih filmih: Jutranje veselje (Morning

Reziser

St. osvojenih oskarjev

John Ford

4

Frank Capra

3

Glory), Ugani, kdo pride na vecerjo (Guess Who's Coming to
Dinner), Lev v zimi (The Lion in Winter) in Na Zlatem ribniku
(Winter in On Golden Pond). Meryl Streep je slavila trikrat, in

William Wyler

sicer zaradi vlog v filmih Kramer proti Kramerju (Kramer vs.

Frank Borzage

Kramer), Sofijina izbira (Sophie's Choice) in Zelezna lady (The

Clint Eastwood

Iron Lady). Jack Nicholson je osvojil oskarje za vloge v filmih

2

Milos Forman

Let nad kukavicjim gnezdom (One Flew Over the Cuckoo's
Alejandro G. lnarritu

Nest), Cas neznosti ( Terms of Endearment) in Bolje ne bo

nikoli (As Good as It Gets). Daniel Day-Lewis je osvojil oskarje

Elia Kazan

za vloge v filmih Maje levo stopalo (My Left Foot), Tekla bo kri

David Lean

(There Will Be Blood) in Lincoln (Lincoln). Walter Brennan je

Ang Lee

osvojil oskarje za vloge v filmih Come and Get It, katerega

Frank Lloyd

naslov ni preveden v slovenscino, Kentucky (Kentucky) in The

Joseph L. Mankiewicz

Westerner, katerega naslov prav tako ni preveden v slovenscino.

Poleg Hepburnove in Streepove je tri oskarje osvojila tudi

Leo Mccarey

Ingrid Bergman, in sicer za vloge v filmih Plinska svetilka

Lewis Milestone

(Gaslight), Anastasia (Anastasia) in Umor na Orient Expressu

Steven Spielberg

(Murder on the Orient Express). Z dvema oskarjema se lahko

George Stevens

ponasa 33 igralcev oziroma igralk.

Oliver Stone
V Tabeli 4 so prikazani podatki o reziserjih, ki so

Billy Wilder

osvojili vsaj dva oskarja za najboljsega reziserja. Najvec kipcev

Robert Wise

je prejel John Ford, in sicer stiri, Frank Capra in William Wyler

Fred Zinnemann

pa sta jih prejela tri. Ostalih 17 reziserjev je prejelo dva oskarja.
Zenske reziserke, ki so bile v 90-letni zgodovini podeljevanja

Tabela 4

oskarjev nominirane, lahko prestejemo na prste ene rake (prva
zenska nominacija za najboljso reziserko je bila podeljena
sele leta 1976). Dosedanje nominiranke so bile Lina Wertmuller,
Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow in letosnja
nominiranka Greta Gerwig. Oskarja v tej kategoriji je prejela
le Kathryn Bigelow za film Bombna misija (The Hurt Locker)
iz leta 2008, in sicer na podelitvi pred osmimi leti. Podobno
situacijo kot reziserke si delijo tudi temnopolti nominiranci za
najboljsega reziserja, s to razliko, da temnopolti reziser se ni
zmagal na podelitvi nagrad akademije . Temnopoltih
nominirancev je bilo tudi pet, in sicer John Singleton, Lee
Daniels, Steve McQueen, Barry Jenkins in letosnji nominiranec
Jordan Peele.
Najveckrat je bil nominiran William Wyler, in sicer
12-krat , kar je stirikrat vec od Martina Scorseseja in Billyja
Wilderja. Stirje reziserji so bili nominirani sedemkrat. Reziserji,
ki so bili nominirani najmanj stirikrat, a niso prejeli nobenega
William Wyler,
najveckrat nominirani reziser ter trikratni dobitnik oskarja

oskarja, so Robert Altman , Alfred Hitchcock, King Vidor,
Federico Fellini, Stanley Kubrick, Sidney Lumet in Peter Weir.
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vprasanje 0 cloveskem odnosu
do psa, vprasanje zenskosti in
primerjanje fonske s psom.
Trenutke tretjega projekta,
Hybrid Family, smo lahko
doziveli prek dokumentarnih
fotografij Manuela Vasona. Pri
tern projektu je Maja Smrekar z
naravnimi metodami spodbudila
nastajanje mleka v njenih dojkah
in s tern mlekom dojila svojo
psicko Ado. Njen cetrti projekt,
ARTE_ mis, je bil najbolj

Maja Smrekar, letosnja
nagrajenka Presernovega
sklada, na festivalu
Pixxelpoint
Mateja Konic

V Novi Gorici se je med 1. in 8. decembrom 2017
odvijal 18. mednarodni festival sodobnih umetniski h praks z
imenom Pixxelpoint. Dogodki so se odvijali na vec lokacijah:
v galeriji Agore v Gorici, Akademiji umetnosti Univerze v Novi
Gorici in v Mestni galeriji Nova Gorica, kjer je bila odprta
razstava Resnicno caroben trenutek. Na razstavi so svoje
projekte predstavljali tako slovenski kot tuji ustvarjalci; Nika
Oblak in Primoz Novak sta s svojo instalacijo Resnicnost je
zastarela prebijala steno med realnim in navideznim, Julian
Palacz pa je predstavil interaktivno umetnost Algoritmicno
iskanje ljubezni, kjer je lahko vsak posameznik izbral svojo
iskalno besedo ali stavek, denimo kissing ali I love you,
umetniska projekcija pa mu je prikazala kratke trenutke v
filmskih posnetkih, ki so se priblizali tej besedi ali stavku.

Psicka Ada (Fote: Matej
ambiciozen in najbolj drzen
Vidmar)
zakljucek cikla. V njem je svojo
jajcno celico oplodila s pasemsko in stern dobesedno uresnicila
besedo volkodlak.
Umetnica se je prek teh stirih projektov podala v
potovanje skozi cas, skozi clovesko povezanostjo s psi oziroma
volkovi ter s sabo in svojo osebno zgodbo. Prebija zidove in
vedno hodi po tanki meji tistega, kar je v druzbi in kulturi
sprejemljivo, in tistega, kar ni. S svojim delom kritizira druzbo,
njen pogled na pse, to pa preplete s svojo lastno zenskostjo.
V umetnosti hkrati izkazuje in dokazuje tudi znanost, ki jo z
umetnostjo fascinantno prepleta in iz nje crpa svoj povod, kot
je recimo iskanje hormona. Njeni projekti so znanstveno
podkovani in edinstveni, kar pa na falost postavlja umetnost
samo prevec v intimo in je skoraj nedostopna, ce je umetnicina
razlaga odsotna. Njena pripoved ti namrec odpre oci, te
pretrese, mogoce celo prevzame zaradi njene inovativnosti prav zato so nagrade za to dolgotrajno verigo projektov
nedvomno zaslufone.

Na vecer pred zakljuckom, 7. decembra, je svojo
razstavljeno knjigo K-9_ topologija (K-9_ topology) predstavila
avtorica, Maja Smrekar, ki je na festivalu Ars Electronica dobila
zlato niko, najodmevnejso nagrado na podrocju medijske
umetnosti ter njenih stikov s tehnologijo, znanostjo in
humanistiko, letos pa je prejela nagrado Presernovega sklada.

Maja Smrekar nam je o svoji knjigi zaupala tudi
naslednje: »Dokumentacija v knjigi prikazuje dele umetniskega
procesa, ki so se zaceli pred mojim rojstvom. Umescajo se v
spominski album, ki ponuja pogled v preteklost, ki odraza
spomin na post-clovesko prihodnost. Tu hibrid cloveka in psa
sluzi kot edini spomin na izumrlo clovesko kulturo. Ta volkodlak
zakljucuje zgodbo s sporocilom, da je nasa zivalskost tista, ki
nas naredi najbolj cloveske.«

Maja Smrekar (Fote: Matej Vidmar)
»K-9_topo/ogija je knjiga umetnice, dokument, ki zgolj
v slikah prikazuje stiri faze projektov s krovnim naslovom K9_topologija,« nam je razlozila Maja Smrekar. Povezovalna
nit je odnos pes-clovek, ki ga razvije v volkodlastvo. Pricenja
z iskanjem hormona, ki ga clovek vec nima, vendar ga je imel,
ko je prvic zacel sobivati z volkovi. Tega je skozi zapleteno
aparaturo utelesila v vonj, ki ga je obiskovalec lahko zavohal
le na koncu roga instalacije Ecce Canis, v konico katerega se
je lahko priplazil le po vseh stirih - tako kot psi. Drugi projekt,
I Hunt Nature and Culture Hunts Me, se je odvijal v Franciji.
Njen performans je obsegal deljenje kletke z volkovi, filozofsko

Predstavitev v Mestni galeriji Nova Gorica (Fote: Matej Vidmar)
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plesalec tanga lahko razvije svoj lasten stil plesa in vsak je
opisan z izrazi: Tango miloguero je pies v zaprti dr:Zi, pri katerm
je pomemben tesen stik med plesalcema, Tango de Salon je
eleganten pies, pri katerem se objem ne odpre, Tango Fantasia
ali Show pa je odrska razlicica argentinskega tanga.1 Zaradi
svobode in raznolikosti je tango kralj plesov in ker vsak pies
nastaja tukaj in zdaj, po trenutnem obcutenju glasbe in
soplesalca, lahko recemo, da je tudi pies komunikacije,
improvizacije in interpretacije.

Tango, pies v objemu
Lionella Costantini

V prvi stevilki Artepakta sem pisala predvsem o salsi,
tokrat pa se posvecam argentinskemu tangu, s katerim se
letos ukvarjam. Tango ima zelo zanimivo zgodovino. lzraz
izvira iz besede tanghere, ki pomeni 'dotikati se'. Tango je
drufaben pies in izvira iz Buenos Airesa (in okolice) v Argentini,
prav zato ga tudi imenujemo argentinski tango. Najprej so ga
plesali pripadniki revnejsega sloja te ju:Znoameriske drfave,
zato so ga oznacevali kot umazani pies oziroma pies prostitutk.
To oznako je dobil tudi zaradi tesne drze, oprijetih oblek in
izzivalnih plesnih figur. Tango se je nato pojavil v Franciji in
navdusil vse ljudi - kmalu so ga plesali tudi na plesiscih v
Parizu. Ljudje so mu bili naklonjeni, saj je bil nekaj novega in
zabavnega. Dobil je tudi drugo konotacijo, saj ga niso plesali
le pripadniki nizjega, ampak tudi pripadniki visjega sloja. Tako
se je ta argentinski pies zacel siriti po vsem svetu.

Sicer pa je tango
v osnovi preprost, ljudski
pies, katerega temelj je hoja
in bi ga zato lahko imenovali
hoja v objemu. Plesalci in
plesalke se izmenjujejo
(vsak par mora skupaj
zaplesati tri plese), zato je
tango tudi prijetna oblika
dru:Zenja in spoznavanja
novih ljudi. Tako kot nas v
vsakdanjem pogovoru
sogovorniki bogatijo ali
zabavajo na razlicne
nacine, tako nam tudi pri
plesu vsak novi plesalec
lahko prinese zanimivo
izkusnjo, nova misel ali
prijeten trenutek. Pri tangu
ima zelo pomembno vlogo

Tango je pies v
paru , plesalca pleseta v
objemu in v tisini. Prav
slednje je zelo pomembno
- plesalca med plesom ne
govorita, osredotocata se
samo na pies, za katerega
pravzaprav niso znacilni
nobeni tocno doloceni
koraki. Plesalca morata
improvizirati in prav zato je
ta vrsta plesa tako zabavna.
Na zacetku je tezko, ker ne
ves, kateri korak bo
soplesalec naredil, scasoma
pa se naucis prepoznati
njegove gibe in namere.
Plesalka mora sled iti
soplesalcu, ki ima glavno
Odprta drza pri tangu
(Foto: Lionella Costantini)
vlogo, saj mora plesalko ves
cas voditi, ceprav je sele zacetnica (voditi jo mora na cim boljsi
nacin, da se pies ne ustavi). Pomembno je, da sta oba plesalca
sproscena in se prepustita glasbi. Tango se vecinoma plese
v dvoranah, imenovanih milonge, v katerih se slisi samo glasba
in Cislo nic drugega. Milonga sicer lahko pomeni tudi pies,
glasba v dvocetrtinskem taktu ali drufabni dogodek plesanja
tanga.

.h

Zaprta drfa pri tangu
(Foto: Lionella Costantini)

tudi glasba (violina, flavta , kitara, klavir), ki je uspavalna,
pocasna, vcasih monotona. Besedilo skladbe je navadno v
spanscini in vecinoma opeva neuslisano ljubezen. Danes
imamo argentinski tango za drufabni standardni pies, ki je od
leta 2009 tudi na listi nesnovne dediscine UNESCA. Plesemo
ga tudi v Sloveniji - veliko plesnih sol je v Ljubljani, pa tudi v
Novi Gorici in okolici ter v zamejstvu. Najbolj poznana plesalca
in koreografa argentinskega tanga v Sloveniji sta Blaz Bertoncelj
in Andreja Podlogar.
Zakljucim lahko, da je tango pies, ki je namenjen
vsem, tako mladim kot tudi odraslim in starejsim. Sama
obiskujem plesne vaje enkrat na teden po dve uri. Vaje niso
zelo naporne, nasprotno, tango je pies, ki te po napornem
dnevu sprosti. Poleg tega ni treba, da med tednom doma
vadimo plesne korake, ker je tango improviziran pies; dovolj
je, da se prepustimo plesalcu in se sprostimo, koraki so
spontani. Vecina plesalcev je starih med 35 in 60 let in
pogresam, da tanga ne plesejo tudi mladi. Plesna sola vcasih
organizira plesne vecere (milonge), na katerih lahko sodelujejo
vsi, tudi tisti, ki ne znajo plesati, ampak radi obcudujejo druge
plesalce. Ti dogodki in sam pies so navadno dobra prilo:Znost
za spoznavanje drugih ljudi in novih plesnih korakov.

Kot ze reeeno, je tango improviziran pies, zato nobena
koreografija ni enaka drugi. Vsak pies je edinstven in brez
dolocenih korakov, najpogostejsi pa so ocho, gancho, giro,
ruenda, sacada, salida in voleo. Kot pise na Wikipediji, vsak

1 Vir: https:llsl.wikipedia.orglwiki!Tango (dostop 30. december

2017).
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Radcliffa (Harry Potter), Ruperta Grinta (Ro n Weasley),

V carovniskem svetu
Harryja Potterja

Emme Watson (Hermiona Granger), Richarda Harrisa (Albus
Dumbledore), Maggie Smith (Minerva McHudurra), Robbieja
Coltrana (Hagrid) in Alana Rickmana (Robaus Raws). Film
je pri gledalcih pozel veliko uspeha, zato so posneli se sedem
filmov; zadnji z naslovom Harry Potter in svetinje smrti - 2. del

Ana Cukjati

je izsel leta 201 1.
21. november 2017, Nova Gorica

Ogled studia: Warner Bros. Studio Tour
London - The Making of Harry Potter

Zagotovo ga ni cloveka, ki ne bi poznal mladega
carovnika Harryja Potterja, ki se s prijatelji
bori

proti

zlobnemu

carovniku

Mrlakensteinu. Harryja je ustvarila
angleska pisateljica J . K. Rowling, ko je
o njem in njegovem carovniskem svetu
zacela pisati romane, kmalu pa so njegovo
zgodbo prenesli tudi na velika platna.
Precej prizorov v seriji filmov o Harryju
Potterju so snemali v angleskem studiu
Leavesden Film Studios, zdaj imenovanem
Warner Bros. Studios, Leavesden, v
katerega imajo danes vstop tudi obozevalci
mladega carovnika.
Angleska pisateljica Joanne Rowling,
znana kot J . K. Rowling , je prvi roman o
Harryju Potterju, ki nosi naslov Harry Potter
in kamen modrosti in je hkrati tud i njen

prvenec, izdala leta 1997. Roman je dokoneala
ze dve leti prej, a ga je zavrnilo kar 12 zalozb.
Warner Bros. Studios, Leavesden (Foto: Nika Gabrijelcic)

Kasneje se je Barry Cunningham pri zalozbi
Bloomsbury vendarle odlocil, da bo roman izdal, in njegova
odlocitev je bila vse prej kot napacna - knjiga je ze po petih

Film Harry Potter in svetinje smrti - 2. del so koncali

mesecih prejela prvo nagrado, ki so ji sledile se naslednje,

snemati leta 2010 in ustvarjalcem je ostalo veliko filmskih

poleg tega pa so bile nad romanom navdusene mnozice ljudi.

rekvizitov, kostumov in prizorisc, ki jim jih je bilo skoda uniciti.

Tako je Kamnu modrosti sledilo se sest knjig: Dvorana skrivnosti,

Odlocili so se, da bodo vse ohranili v studiu, v katerem so

Jetnik iz Azkabana, Ognjeni kelih, Feniksov red, Prine mesane

posneli precej filmskih prizorov. Studio, ki se danes imenuje

krvi in Svetinje smrti; zadnji roman iz zbirke je izsel deset let

Warner Bros. Studios, Leavesden, je vrata za obozevalce

po prvem, leta 2007. Romane o Harryju Potterju danes pozna

odprl 31. marca 201 2 in od takrat navdusuje vse, ki si :Zelijo
vstopiti v zakulisje serije filmov o Harryju Potterj u. Vstopnice

ves svet in prevedeni so v ka r 65 jezikov, tudi v slovenscino.

je treba prek spleta rezervirati vnaprej, navadna vstopnica za
odraslega stane 39 funtov (43,96 evrov). Ko pa enkrat vstopis
v studio, si v njem lahko ves dan , a povprecen ogled traja

Od knjige do filma

pri blizno tri ure.
Leta 1997 je producent David Heyman iskal otrosko
knjigo, po kateri bi lahko posnel dober fi lm, in predlagali so

Preden se zacne ogled studia, obo:Zevalce ze v

mu roman Harry Potter in kamen modrosti. Heyman se je

preddverju pozdravi lutka Jedca smrti, leteci avto gospoda

obrnil na amerisko produkcijsko hiso Warner Bros., ki je leta

Weasleyja in trgovina s spominki, v kateri lahko najdejo

1999 dobila pravice za filmsko adaptacijo romana. Film z

sladkarije , ki j ih prodaj a gospa na v laku , ki pelje na

enakim naslovom, kot ga ima roman, je izsel leta 2001 , reziral

Bradavicarsko akademijo za carovnike in carovnice, carobne

pa ga je Chris Columbus. Za glavne igralce, ki so morali po

palice, plisaste zivali carovnikov, obeske, nakit in se mnogo

zahtevi J. K. Rowling biti Britanci ali lrci, so izbrali Daniela

drugega iz serije filmov.
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za earanje, grob Mrlakensteinovih starsev in se mnogo drugega.
Za tern se obiskovalci odpravijo v Prepovedani gozd, v katerem
jih caka megla in pajki z Aragogom na celu, vreme pa lahko
spreminjajo sami, ko s pritiskom na gumb ustvarijo veter ali
grmenje in bliskanje. Po Prepovedanem gozdu se oboievalci
znajdejo na peronu devet in tri cetrtine, na katerem je vlak, ki
pelje na Bradavicarko. S perona odidejo v lokal, v katerem
strezejo tudi maslenusek, eno priljubljenih pijac v carovniskem
svetu. Ko stopijo iz lokala, se znajdejo v edinem delu studia,
ki je zunaj. Tam si lahko ogledajo trinadstropni avtobus Vitez
ponocnjak, Harryjevo hiso na Rozmarinovi ulici 4, propadlo
hiso druzine Potter, most na Bradavicarki, carobne sahovske
figure, ne nazadnje pa avto gospoda Weasleyja, v katerem
se lahko fotografirajo, in leteci motor, ki ga je vozil Hagrid tudi nanj se lahko usedejo.
Za tern se obiskovalci studia spet vrnejo v notranjost,
kjer si najprej ogledajo vse, kar je povezano s carobnimi bitji:
maske goblinov, usluzbencev v Gringottu, hisnega vilinca
Trapetsa, ucbenik Posastna knjiga o posastih, Harryjevo sovo
Hedwig, morakvarja in se mnogo vec. Sledi prostor, v katerem
so razstavljene najrazlicnejse makete in nacrti prizorisc v seriji
filmov. Za tern obo:Zevalci stopijo na Precno ulico, kjer si lahko
ogledajo carovnisko banko Gringott in trgovine s carovnisko
opremo. lz Precne ulice hodnik vodi v zadnji prostor v studiu,

Lutke profesorjev v Veliki dvorani (Foto: Nika Gabrijelcic)

ki poskrbi za cudovit zakljucek ogleda - na sredi ogromnega
prostora se razprostira grad, ki ni nic drugega kot ogromna

Ko se zacne ogled studia, karizmaticen animator
obo:Zevalce najprej seznani, kako bo potekal ogled (ki ni voden),
potem pa se pomaknejo v naslednji prostor s filmskim platnom,
kjer si ogledajo kratko predstavitev studia, v kateri nastopajo
glavni igralci. Ko je predstavitve konec, se filmsko platno
dvigne, za njim pa obozevalce pozdravi

maketa mogocne Bradaviearke, ki jo vidimo v filmih . Ob filmski
glasbi v ozadju in ljudmi, ki v velicastno carovnisko akademijo
strmijo z odprtimi usti, ob njej tezko ostanes ravnodusen, od
studia pa se ne mores posloviti brez solz v oce h.

vhod v Veliko dvorano na Bradavicarki.
Dvorana je ogromna in v njej so vsi rekviziti,
ki so bili uporabljeni v filmih - mize, za
katerimi sedijo stirje domovi na
Bradavicarki, lebdece svece ali buce, ce
obozevalci v studio vstopijo za noc earovnic,
na koncu Dvorane pa se nahaja dvignjeni
oder z lutkami profesorjev na Bradavicarki
in mizo, za katero sedijo.
Ko se obiskoval ci sprehodijo
naprej po studiu, vidijo najrazlicnejse
rekvizite in prizorisca: kostume, slike (tudi
portret debele dame), Zrcalo ajneneperh,
spalnico in dnevno sobo doma Gryfindoma,
v katerem so bili Harry Potter in njegovi
prijatelji, samorogovo kri in trolov smrkelj,
Dumbledorjevo pisarno in mislito, ognjeni
kelih, zlato jajce in pokal Trisolskega turnirja,
Hagridovo koeo, letece metle, notranjost

Bradavicarka (Foto: Ana Cukjati)

hise druzine Weasley, notranjost Ministrstva
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MORJE

I.
Kakor zadnja rosa
polzi z mene roka tvoja.
Ne:Zno kakor list,
ki veter ga nosi.
Slisim morje - sumi.
Ob obalo udarja.
Monotoni valovi morja

Claude Monet: Pecine Pourville

in zalostne usode.

MORJE

Zabrisejo sledi noci,

11.
Njegova koza - vonj po soli.

poljubov in dotikov.

Nezen dotik hrapavih rok.

Se v polsnu sem ,

Morje je mirno - ne bucijo valovi .

ze odhajas.

Vseeno zbudi me,

Kot mornar v novo luko.

ni spanec globok.
Glas sepetajoc veter mi nosi,
ne zelim si proc dotiki so bosi.
Razburka se morje,
pritisne me k sebi.
Ni mi gorje,
zelim si le k tebi.
Val trci na obalo,
dusa gori.
Se srce je vdalo,
le zate drhti.
Je morje spoznalo v ljubezni je moc.
Brz je zaspalo,
ni hladna vec noc.
Poljubis mi lice,
obraz imas resen.
Zapele so ptice
najino pesem.

Caspar David Friderich: Popotnik nad meglenim morjem
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Haikuji Vanese Vodovnik

Cvetlicna krona
Cvetlicne krone
imam dovolj. Nadenem
si obroc iz kac.

Caravaggio: Meduza

Rusalka
Utopil si me.
Postala sem rusalka.
A si zdaj srecen?

lwan Nikolajewitsch: Rusalke

Sojenice
»Sojenice so
krive.« Da, a ti sama
si sojenica.

Arthur Rackham: Nome
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mladi umetniki si na festivalu lahko priborijo razgovore s

Lucca Comics & Games

popularnimi stripovskimi zalozbami, najvec italijanskimi, a tudi
tujimi, kot sta recimo Marvel ali Glenat. Prirejajo tudi predavanja,
predstavitve in talent scout, to so razpisi, na katere se lahko,

Mateja Konic

s portfoliom pod pazduho, prijavijo umetniki z vseh koncev
ltalije, ceprav je, ne glede na talent, tezko premagati zagreto
konkurenco. Veckrat je tudi veliko zmede s strani organizatorjev,
ki so v zadnjih letih le cisto v zadnjem trenutku napovedali,

Lucca, anticno italijansko mesto v provinci Toskane,
je letos ze 24. leto zapored gostovala festival stripa, animacije,

katera zalozba bo na r azpolago v tekocem letu.

ilustracij in iger pod imenom Lucca Comics & Games. Ta
festival ima Ze dolgo in zakoreninjeno tradicijo v mestu, ki kljub
njegovi starejsi zgodovini (prvi zametki naselja so namrec

zalozbami festival ponuja ogromno novosti in promovira na

nastali Ze leta 220 pred nasim stetjem) ostaja v koraku s easom

novo izdane izdelke take v stripovskem kot v igralnem (najvec

Peleg enkratne priloinosti seznanjenja z najvecjimi

z novodobno , take imenovano kulturo young adult.

namizne igre) sektorju. Na festivalu torej poteka tekmovanje
za strip leta, ustvarjalci se potegujejo za gran guingi, nagrado

Zacetki festivala so vzniknili ze v 60. letih, ko je to

za najboljsi nevi strip v letu, podkategorij pa j e vec: naj boljsi

mesto gostovalo mednarodni salon (razstava) stripa, in sicer

kratki strip, graficna novela ... Poteka tudi tekmovanje za igro

od leta 1966 do leta 1992 - dolgih 26 let. Leta 1993 je ta

leta, ustvarjalci miniatur (miniaturno izdelani kipci vojakov za
razne vojne igre, kot je recimo Warhammer) pa se potegujejo

navada prerasla v Lucca Comics (mednarodni salon se je
preselil v Rim), nato pa je leta 1995 prerasla v danasnji Lucca
Comics & Games.

za nagrado trofeo grog. Tu d i tu je podkategorij vec.
Velika vecina nagrajencev so ze mednarodno

Lucca Comics & Games je prepleten, poleg evropske,

uveljavljeni veterani, imena nagrajencev se obcutno ponavljajo.

tudi z japonsko kulturo, saj so na festivalu predstavljene tudi

Velike zalozbe si priborijo svoj kos pile s svojimi novimi izdajami

japonske celovecerne risanke, imenovane animeji, in japonski

- velike zalozbe so na taksnih festivalih v ospredju, majhne

stripi, imenovani mange.1 V mode so prisli tudi costume players

pa v podrejenem polozaju, ceprav si nedvomno tudi »zelenci«
v najbolj bogatih zalozbah zasluzijo svojo luc. Tezko je opaziti

ali cosplayers, osebe, ki se oblecejo v svoje najljubse junake
iz (vecinoma) klasicnih stripov in mang, animejev, video igric,
filmov, televizijskih serij. Nagrade ne dobijo le tisti z najboljsim

samozalozbe, ceprav jih je na sejmu veliko vec kot uveljavljenih
velikanov, katerim se daje veliko prednosti in s katerimi se
festival sam promovira po celotni Evropi.

kostumom na festivalu , temvec tudi tisti, ki junaka, ki ga
oponasajo, najbolj suvereno interpretirajo, torej posnemajo
njegov znacaj, obnasanje, hojo ...

Luca Comics & Games je festival, vreden ogleda za
vsakogar, ki ga igre in stripi zanimajo, pa tudi za tiste, ki se v

Festival poteka v celotnem mestu do njegovih

ta svet podajajo na novo. Vredno si ga je ogledati vsaj enkrat,

srednjeveskih zidov,

pri tern uzivati v paradi cosplayerjev, ki j ih srecamo v trumah

na festivalu pa sta

ljudi , te r se fotografirati s svojimi naj ljubsimi j unaki.

postavljena dva
vecja paviljona -

Festival se odvija vsako leto med koncem oktobra in

eden je namenjen
stripu , drugi (vecji)

zacetkom novembra. Vee informacij o festivalu samem se
najde na njihovi spletni strani: www.luccacomicsandgames.com.

pa igram.
Festival je
velik in mednarodno
uveljavljen, obiskujejo ga tako tujci
kot lokalni umetniki.
Nanj se odpravijo
ne same ljubitelji in
entuziasti te kulture,
temvec tud i delodaja lci in delojeCosplay Hatsune Miku programa Vocaloid

malci v sektorju .
Neu v e Ij av 1j en i ,

Zunanjost in notranjost paviljonov (Foto: Luca Vergerio)

1 Vir: https:/lit. wikipedia.orglwiki/Lucca_ Comics_ %26_ Games
(dostop 3. marec 2017).
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Blog in bloganje
slovensko

Slovarske razlage zaradi lazje preglednosti prikazujem

po

v tabeli:3

SNB

SSKJ2

lslovar

blog

blog in blog

blog in blog

blog sin.
spletni
dnevnik,
spletnik

bloganje

bloganje in
bloganje

bloganje in
bloganje

bloganje sin.
spletikovanje

Anej Zagar

Vprasanje:
Na vas se obracam s prosnjo in vprasanjem, ki bi mi
zelo pomagalo pri pisanju diplomskega dela. Diplomsko delo
se nanasa na temo blogov in bloganja. Zelo bi vam bila

- blog,

poslati 1.
oddati
sporocilo po
elektronski
posti, 2. oddati
objavo na
blog, forum

- bloganje,

objava

hvalefoa, ce bi mi lahko pojasnili, kako vse te tujke posloveniti
oziroma kateri izrazi so pravi:
post

- post,
- blogar ali bloger,

I

I

blogar

blogar

I

I

bloger

bloger in
bloger

bloger in
bloger

bloger sin.
blogar,
dnevnicar,
spletnicar

I

blogosfera

- blogosfera.
blogosfera

I

V lslovarju najdemo vse izraze, o katerih sprasujete,
medtem ko SNS in SSKJ2 ne vsebujeta vseh. Vsi iskani izrazi

Odgovor:

izvirajo iz anglescine, vendar obstajajo tudi slovenski nadomestki
zanje - v tabeli so oznaceni z rdeco barvo. SSKJ2 besedo
post sicer vkljucuje (SNS je sploh ne), vendar v pomenu
omejitve uzivanja hrane v dolocenem obdobju, kar pa za nas
ni relevantno. V lslovarju izraz post najdemo ob geslu poslati

Lepo od vas, da hocete tujke posloveniti, vendar vam
moram povedati, da je slovenski jezik ziva tvorba in tako
njegovi govorci vedno znova prevzemajo tuje izraze, zato ni
nic narobe, ce v svojem diplomskem delu uporabite zgoraj
navedene besede, saj so te trenutno uveljavljene v razlicnih

(angl. post), ki pomeni 1. oddati sporocilo po elektronski posti
in 2. oddati objavo na blog, forum, prav tako najdemo post ob
geslu objava (angl. post), ki pomeni prispevek, clanek, mnenje,

medijih (casopisi, internet ... ).
Za natancnejsi odgovor na vase vprasanje sem

objavljeno na blogu, forumu. lsti slovar za blog predlaga
poslovenjena izraza spletni dnevnik ali spletnik, za bloganje
izraz spletnikovanje, za besedo bloger pa spletnicar, dnevnicar

pregledal Slovar novejsega besedja (v nadaljevanju SNS),
Slovar slovenskega knjiznega jezika 2 (v nadaljevanju SSKJ2),
ki je izsel leta 2014 , in lslovar, ki j e dostopen prek

ali blogar.

www.islovar.org/iskanje_enostavno.asp. Slednji »zajema
informacijsko izrazje iz informatike, informacijske tehnologije

Naj se zdaj osredotocim na izraz blogar oziroma
bloger. Prve razlicice ne vsebuje ne SNS kot tudi ne SSKJ2,
katera pa je pravilna, je dilema tudi za jezikoslovce. Vprasanje
je, ali naj se uposteva slovenskemu slovnicnemu sistemu blizjo
tvorbo blogar ali naj prevlada nacelo rabe in zapisa bloger, ki

in telekomunikacij , pa tudi posebnih podrocij, kot so baze
podatkov, uporabniski vmesniki, poslovna informatika, objektna
tehnologija, umetno zaznavanje in socioloski vidiki.« 1 Poleg
tega sem v besedilnem korpusu Gigafida raziskal dejansko
rabo besed blog, bloganje, blogar, bloger in blogosfera ter
slovenskih sopomenk za te izraze.2

je tudi dejansko pogostejsi. Marko Snoj meni, da je slovenscini
blizja beseda blogar (izhaja iz glagola blogati ali samostalnika

1 Vir: www.islovar.org (dostop 5. januar 2018).

3 Beseda in med izrazoma bl6ganje in bl6ganje pomeni, da

2 Besede post nisem raziskal, saj bi v korpusu dobil tudi
zadetke za post kot omejevanje uzivanja hrane in ne samo za
post kot sopomenko za objavo, prispevek, clanek in podobno.

sta ti dve besedi enakovredni dvojnici, tore} se v knjiznem
jeziku lahko odlocite za eno ali drugo (razlika v izgovarjavi).
V nekaterih slovarjih dolocenih gesel ni in to sem oznacil z
znakom I.
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blog), ker v slovenskem jeziku vrsilca dejanja tvorimo s pripono
-ar in ne -er.4 V SNB so vseeno vkljuci li besedo bloger, in
sicer zaradi prevladujoce rabe, medtem ko nacela Slovenskega
pravopisa 2001 dajejo prednost podomacenim oblikam.
Trenutno bi bilo najustreznejse dopustiti obe razlicici, ace se

Med otroki ali med otroci?
Lionella Costantini

vam zdi beseda bloger »prevec angleska«, uporabite besedo
blogar. 5

Vprasanje:

lzrazi blog, bloganje, post, blogar oziroma bloger in
blogosfera so v primerjavi s slovenskimi razlicicami ra bljeni
pogosteje, kar lahko dokazemo s pregledom besedilnega

Kaj je pravilno : med otroki al i med otroci?

korpusa Gigafida (zbirka besedil v elektronski obliki s
standardizirano obliko zapisa in izbranimi podatki). Beseda
blog se v korpusu pojavi 20.366-krat, medtem ko se spletni
dnevnik pojavi 1.474-krat. Beseda bloganje se v korpusu pojavi
464-krat, spletnikovanje pa le enkrat. Beseda blogar se pojavi

Odgovor:
Samostalnik otrok je moskega spola in je eden od
samostalnikov, ki pri sklanjanju povzrocajo tezave. Podobna
vprasanja in odgovori nanje so dostopna na spletnih straneh:

249-krat, bloger pa 2.435-krat. Beseda blogosfera pa se v
korpusu pojavi 258-krat, medtem ko najdemo besedo blogisce

svetova In ica .zrc-sazu. si/topic/526/sklanjanje samostalnika-otrok (Jezikovna svetovalnica ZRC SAZU),

18-krat, za skupnost blogarjevzadetkov ni, medtem ko sta za
skupnost blogerjev zadetka dva.

- www.amebis.si/nasveti/otroci-otroki,
- med.over.neUforum5/viewtopic.php?t=4071376.

Naj za konec v tabeli prika:Zem, kako bi najbolje
poslovenili (sicer to ni potrebno) iz raze blog, bloganje, post,
b/ogar oziroma b/oger in b/ogosfera:
blog

spletni dnevnik

b/oganje

sp/etikovanje

post

1. objava, prispevek, clanek,
mnenje (samostalniska raba),
2. poslati (glagolska raba)6

blogar/bloger

dnevnicar, spleticar

blogosfera

blogisce, skupnost blogarjev/blogerjev

Zadnja povezava vodi na forum in treba je imeti v mislih, da
na forumih lahko odgovarja vsakdo, zato ta vir ni zelo zanesljiv.

V Slovenskem pravopisu 2001 (v nadaljevanju SP
2001) pise, da je rodilnik samostalnika otrok v ednini otroka,
medtem ko se v mnozini sklanja tako: otroci, otrok, otrokom,
otroke, (pri) otrocih, (z) otroki. V slovenscini se kot mestnik
mnozine uporablja tudi razlicica otrokih (bi/a sem pri otrokih),
kot orodnik mnozine pa otroci (bi/a sem z otroc1), a sta ti dve
razlicici glede na SP 2001 v knjiznem jeziku prepovedani. Kot
mestnik mnozine naj se uporablja samo razlicica otrocih (bi/a
sem pri otrocih), kot orodnik mnozine pa otroki (bi/a sem
otroki).

z

LITERATURA
Sklanjanje samostalnika otrok si lahko ogledamo v
spletnem pregibniku Amebis Besana (www.besana.amebis.si/
pregibanje ): 1

Bizjak Koncar, Aleksandra s sod. 2012. Slovar novejsega
besedja slovenskega jezika. Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC
SAZU.
Gliha Komac, Natasa s sod. (ur.). 2014. S/ovar slovenskega
knjiinega jezika: SSKJ2. Ljubljana: Cankarjeva zalozba.

EDNINA

DVOJINA

MNOZINA

IMENOVALNIK

otrok

otroka

otroci/*otroki

RODILNIK

otroka

otrok/
*otrokov

otrok/
*otrokov

DAJALNIK

otroku

otrokoma

otrokom

4 V resnici obstaja kar nekaj besed, ki oznacujejo vrsi/ca in
imajo pripono -er (akter, asfalter, blefer, distributer, hipnotizer,
maser, rekviziter, trener ... ).

TOZILNIK

otroka

otroka

otroke

MESTNIK

otroku

otrocihl
*otrokih

otrocih/
*otrokih

5 Vir: http:l/isjfr.zrc-sazu.si/s//svetovalnica/ali-se-pravilno-pisebloger-ali-blogar#v (dostop 5. januar 2018).

ORODNIK

otrokom

otrokoma/
*otroki

otrokil
*otrocil
*otrocmi

Kanic, Ivan (ur. ). 2001-2016. lslovar. Ljubljana: Slovensko
drustvo lnformatika. Dostopno prek: <http://www.islovar.org>,
7. januar 2018.

6 Na lslovarju sicer tega pomena ni, vendar post v glagolski
rabi (postati) ne pomeni samo 'poslati', pac pa tudi 'objaviti'.

1 V tabeli so besede z zvezdico (*) neslovnicne.
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V spletnem besedilnem korpusu Gigafida se oblika

Vira za dodatne zglede dobite na spodnjih naslovih:

otroki v rodilniku mnozine pojavi 34.586-krat, oblika otroci v

orodniku mnozine pa 4.129-krat. Ker se v tern korpusu nahajajo
predvsem lektorirana besedila, je to pricakovano. Ce pa v
iskalnik Google vpisemo besedno zvezo med otroci, dobimo

- www2 .arn es . si/ -1 ma ru s/suss/arh iv/suss-a rh iv000126.html (SUSS: Odgovori na jezikovna vprasanja),
- www.svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1979/ujemanjenezna%C4%8Dilnega-osebka-s-povedkom (Jezikovna
svetovalnica ZRC SAZU).

49.900 zadetkov, za besedno zvezo med otroki pa 65.200
zadetkov, torej razlika ni tako velika. Vseeno pa se veckrat
pojavi zveza med otroki, ki je glede na SP 2001 slovnicna.
Ko smo v dilemi, si lahko pomagamo s tern pomagalom: »Z
otroki je kriz.« Ker je v obeh besedah, otroki in kriz, crka k , se
tako spomnimo, da je v samostalniku otrok v orodniku mnozine
crka k (torej otroki in ne otroc1).2

Ob prebiranju slovnicnih pravil v Stovenski stovnici
(v nadaljevanju SS) ugotovimo, da naj bi se z glagolom ujemala
samostalniska zveza v imenovalniku, ki ima vlogo osebka. V
primeru eno od merit je!sta vsaj dve teti detovnih izkusenj je
(sestavljeni) osebek eno od merit, kar lahko za lazjo nazornost
posplosimo v merilo in tako dobimo stavek merilo je vsaj dve
/eti de/ovnih izkusenj. V SS je zapisano tudi, da osebek nima
vpliva na obliko povedka, ce je samostalnik v povedkovnem
dolocilu v mnozini ali dvojini, torej je pravilna stavcna oblika,
navezujoc se na zgornjo posplositev sestavljenega povedka,
tudi merito sta vsaj dve leti detovnih izkusenj.

S pomocjo SP 2001, pregibnika Amebis Besana in
korpusa Gigafida torej lahko ugotovimo, da se v knjifoem
jeziku uporablja samo razlicica med otroki. V korpusu Gigafida
in na Googlu se sicer pojavlja tudi oblika med otroci, vendar
v manjsi meri in je ta neknjizna . Na eni strani imamo torej
pravopisno rabo, na drugi pa obicajno, govorjeno rabo. V rabi
sta obe razlicici, vendar se med otroci uporablja pogovorno,
med otroki pa knjifoo.

Sicer slovenscina pravil o glagolskem ujemanju s
samostalnisko zvezo, ki vsebuje stevnik, ne jemlje tako resno.
Vseeno pa stevila lahko sestevamo, medtem ko spola ne
moremo, zato ne vemo, ali naj spolu pripisemo nezaznamovano
moskospolsko ujemanje ali naj se spol ravna po najblizjem
samostalniku. Raba je po mnenju govorcev slovenscine mozna
tako v prvem kot v drugem primeru in pri tern ne porusi

LITERATURA
Toporisic, Joze s sod. 2001. Stovenski pravopis. Ljubljana:
Zalozba ZRC, ZRC SAZU.

nobenega tocno dolocenega pravila. Kljub temu da se SS
nagiba k pravilnejsi izbiri eno od merit je vsaj dve leti detovnih
izkusenj, se ob uporabi lahko govorci odlocijo, s katero stavcno

2 Vir: www.amebis.si/nasveti!otroci-otroki (dostop 2. februar
2018).

sestavino se bo glagol ujemal. Govorci se odlocajo tudi glede
rabe v dolocenem kontekstu, na primer ali se odgovor navezuje
bolj na eno od meril (poudarimo, da govorimo samo o enem
ad vseh meril) ali na vsaj dve leti de/ovnih izkusenj (poudarimo
stevilo delovnih izkusenj - potrebni sta vsaj dve). Zato lahko
trdimo, da se povedek oziroma glagol v stavku lahko ujema

Glagolsko ujemanje s
samostalnisko zvezo

tako z osebkom kot tudi s povedkovim dol ocilom.
Glede na SS sta, kot

Zala Zbicajnik

z.e receno, pravilna oba stavka,

torej eno od meril je vsaj dve leti delovnih izkusenj ali eno od
merit sta vsaj dve teti detovnih izkusenj, ker ni nobenega

Vprasanje:

pravila, ki bi eno ali drugo razlicico ovrglo. Katero razlicico bo
govorec uporabil, je odvisno ad njegovega konteksta (na kaj
se osredotoca) in ad tega, kaj bo privzel kot osebek in kaj kot
povedkovo dolocilo.

Kaj je pravilno: eno od merit j e vsaj dve teti detovnih
izkusenj ali eno od merit sta vsaj dve teti detovnih izkusenj?

Odgovor:

LITERATURA

Pri govorcih slovenscine se dilema o glagolskem ujemanju
v samostalniski zvezi pojavi velikokrat, nima pa enotne resitve,
smiselne razlage oziroma pravila, ki bi vsakrsno dilemo,
povezano s problemom hierarhije med stavcnimi cleni, razlozilo.
Jezikovni svetovalci se z vprasanji, podobnimi vasemu, veckrat

Toporisic, Joze. 2004. Slovenska slovnica. Maribor:
Obzorja.

srecujejo.
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v Novi Gorici, so potekale na razlicnih lokacijah. Osrednje
dogajanje je bilo na Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer so se
predstavile akademija, visja sola in fakultete ter laboratoriji s
svojimi dejavnostmi.
Zakljucek je bila prireditev v Kulturnem domu Nova
Gorica, kjer je potekala podelitev nagrad avtorjem najboljsih

Science for Life I lnanost za zivljenje

fotografij, filmov in pesmi. V natecaju so lahko sodelovali
ucenci in dijaki iz Slovenije in zamejstva. Prireditev je

Noc raziskovalcev 2017

organizirala Fakulteta za humanistiko, vodila sta jo dramaturg
Rak Andres, mladi raziskovalec na Fakulteti za humanistiko
in Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi
Gorici, in Anika Veliscek, studentka Slovenistike na Fakulteti

Anika Veliscek

za humanistiko iste univerze. Obcinstvo si je ogledalo vse
nagrajene fotografije in filme ter prisluhnilo nagrajenim pesmim,

Anika Veliscek in Rok Andres (Foto: Veronika Piccinini)

Delavnice na Bevkovem trgu (Foto: Andreja Leban)
V petek, 19. septembra 2017, je v Novi Gorici potekala

ki jih je prebrala studentka Slovenistike na Fakulteti za

Noc raziskovalcev. Cilj projekta, ki je potekal tudi drugod po

humanistiko Lionella Costantini. Prireditev so s pevskimi in

Sloveniji in Evropi, je promocija znanosti, raziskovanja ,

plesnimi nastopi popestrile studentke in studenti Univerze v

zabavnega uce nja. Dejavnosti, ki jih je organizirala Univerza

Novi Gorici , med drugim Mateja Konic in Martin Marc.

Plesni nastop Martina Marca (Foto: Veronika Piccinini)

Pevski nastop Petre Makoric in Mateje Konic (Foto: Veronika Piccinini)
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Nasi gostje so bili prof. dr. Katja Mihurko Poniz, doc.

Zakaj je humanistika kul?
v okviru Tedna Univerze
v Novi Gorici

dr. Helena Dobrovoljc in doc. dr. Zoran Bozic. Dijakom so
predstavili raznolike poglede na svoje poklice in raziskovalno
delo ter mlade skusali navdusiti za humanisticne vsebine.
Ker je bil dogodek pri dijakih zelo dobro sprejet, smo
se odlocili, da borne kul dogodek se kdaj ponovili.

Anika Veliscek

~rojekt

EDUKA2
Cezmejno upravljanje
izobrazevanja

Tudi v letu 2017 je potekal Teden Univerze v Novi
Gorici, kjer se sirsi javnosti, se posebej mladim, z razlicnimi
dejavnostmi predstavljajo akademija, visja sola in fakultete
Univerze v Novi Gorici.

Ana Cukjati

Univerza v Novi Gorici sodeluje pri projektu EDUKA2
- Cezmejno upravljanje izobrazevanja, ki se osredotoca na
furlansko in slovensko manjsino v ltaliji ter italijansko manjsino
v Sloveniji in na Hrvaskem. Cilj projekta je »krepitev cezmejnega
sodelovanja na podrocju izobrazevanja z razvijanjem enotnih
didakticnih orodij in izobrafovalnih modelov.« 1 Vodilni partner
projekta je Slovenski raziskovalni institut v ltaliji, pri projektu
pa poleg Univerze v Novi Gorici sodelujejo tudi Univerza Ca'
Foscari v Benetkah, Pedagoska fakulteta Univerze na
Primorskem, Furlansko filolosko drustvo in lnstitut za
narodnostna vprasanja. Z Univerze v Novi Gorici pri projektu
sodelujejo doc. dr. Ana Tores, prof. dr. Ales Vaupotic in prof.
Dijaki Gimnazije Nova Gorica (Foto: Veronika Piccinini)

dr. Katja Mihurko Poniz, studentke programa Slovenistika I.

Studentke in studentje Fakultete za humanistiko smo
sodelovali s svojim dogodkom Zakaj je humanistika kul?. V

stopnja Fakultete za humanistiko Lionella Costantini, Adrijana

petek, 6. oktobra, smo izvedli mozaicno prireditev za dijake

studijskega programa Slovenistika II. stopnja Fakultete za

Gimnazije Nova Gorica. Studentje Anika Veliscek, Ana Cukjati
in Jani Rijavec smo svoje profesorje sprasevali, kaj je tako kul

humanistiko Ana Cukjati ter studentki programa Humanistika
Ill. stopnja Fakultete za podiplomski studij Elisabetta Gustini

v humanistiki, da so svojo profesionalno pot usmerili v njeno

in Marusa Mugerli Lavrencic.

Berlot, Mateja Konic in Anika Veliscek, studentka Pedagoskega

raziskovanje in poucevaje.

Nekaj sodelujocih pri projektu EDUKA2,
od leve proti desni: Ales Vaupotic, Ana Toros, Marusa Mugerli Lavrencic,
Ana Cukjati, Anika Veliscek, Lionella Costantini (Foto: Mateja Konic)

Gostje in voditelji Zakaj je humanistika kul?,
od leve proti desni: Jani Rijavec, Katja Mihurko Poniz,
Zoran Bozic, Helena Dobrovoljc, Ana Cukjati, Anika Veliscek
(Foto: Veronika Piccinini)

1 Vir: http://www. ung. si/sllraziskovalni-center-za-humanistiko/
eduka21(dostop14. december 2017).
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Od Kanala do Francije in
se
dlje:
srebrna
odbojkarica Eva s
Kulturne zgodovine
Eva Mori

le kot otroku so mi polozili odbojkarsko zogo v zibelko.
V nasi druzini jo vsi obozujemo in zivimo zanjo, poleg tega pa
je dam odbojke prav v Kanalu. Maj dedekje kot mladi odbojkar
igral v Fuzinarju na Koroskem, prav tako nono v kanalskem
Salonitu. Nono se je izkazal kot dober trener in vzgojil mama
v profesionalno odbojkarico, ki je v bivsi jugoslovanski ligi
igrala za Palomo Branik in tudi v jugoslovanski reprezentanci.
Odbojko sem spoznala pri sestih letih kot otrok na
igriscu, kjer sva si z ocetom, bivsim kosarkarjem, vsak dan
podajala fogo, medtem ko sem cakala na mama in sestro, da
prideta s treninga. Tekmovati sem zacela, ko sem igrala za
domaci klub Neptun Kanai in osvojila solski drzavni naslov.
Ko sem bila stara 13 let, sem zacela igrati kot podajalka. Pri
14. letih sem odsla igrat v prvo slovensko ligo za odbojkarski
klub HIT Nova Garica, naslednje leto pa sem podpisala triletno
pogodbo s klubom Calcit v Kamniku. Nasa ekipa je bila dvakrat
pokalni prvak, trikrat dr:Zavni podprvak Slovenije in enkrat prvak
srednjeevropske lige MEVZA.

Eva z medaljo vredno zlata (Foto: Odbojkarska zveza Slovenije)
Za mladinke sem nastopila leta 2012 na evropskem
prvenstvu v Turciji, potem pa leta 2014 na prvenstvu, ki se je
odvijalo v dveh dr:Zavah - na Finskem in v Estoniji. Tam smo
bile odbojkarice evropske podprvakinje in bila sem izbrana za
najboljso podajalko prvenstva. To je bila prva medalja na
evropskem prvenstvu, ki jo je dosegla katerakoli odbojkarska
reprezentanca Slovenije.
Ta dva naslova sta mi prinesla veliko povprasevanja
tujih klubov in ko sem dopolnila 18 let, sem podpisala triletno
pogodbo z veckratnimi evropskimi in italijanskimi prvaki klubom Foppapedretti v Bergamu. Takrat se je zacela moja
zrelostna pot vzpenjati. Nacin treniranja, pristop do tekem,
motivacija in emocije na tekmi - to je nekaj, cesar se ne da
opisati, ce tega ne dozivis. V klubu sem imela cast trenirati in
igrati v paru, in sicer z eno najboljsih organizatork na svetu,
37-letno Eleonora Lo Bianco, poleg tega pa mi je trener Lavarini
nudil kakovostne treninge in priloznosti za igranje proti najboljsim
klubom na svetu (Fenerbahce, POMI Casalmagore ... ).
Po poteku pogodbe z ltalijani sem spomladi 2017
dobila ponudbo francoskega Beziers Angelsa, ki mi je predstavil
svoje cilje in kader igralk. Takoj sem se odlocila, da grem kot
prva organizatorka v Francijo na lov na najvisjo lovoriko
francoskega drzavnega prvenstva. Ekipa cilja na vrh - upam,
da bomo osvojile prvenstvo, saj nam zaenkrat kaze zelo dobro.

Odbojka postaja vse bolj priljubljen sport
(Foto: Odbojkarska zveza Slovenije)

Poleti 2017 se je v nasi clanski reprezentancni vrsti
naredila vrsta sprememb. Dobili smo novega selektorja,
odlicnega italijanskega stratega Alessandra Chiappinija, ki je
reprezentanco zelo pomladil in si je z nami zadal dva velika
cilja: osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu do 23 let in
preboj skozi kvalifikacije na evropskem prvenstvu. Prvi cilj smo
v septembru Ze dosegli, saj smo odbojkarice postale svetovne
podprvakinje do 23 let in tako osvojile srebrno medaljo na
prvenstvu v Ljubljani. To je bila prva kolajna, dosefona v
zenskih kolektivnih sportih na svetovnem prvenstvu. Takrat
sem bila ponovno izbrana za najboljso podajalko prvenstva.
Drugi cilj, uvrstitev na evropsko prvenstvo, bomo dosegli leta
2018.

V slovenski reprezentanci sem leta 2011 prvic igrala
na kadetskem evropskem prvenstvu v Turciji, potem pa leta
2013 se v Crni gori, kjer smo odbojkarice dosegle sesto mesto.
Na prvenstvu v Crni gori sem takrat dosegla svoj prvi veliki
osebni uspeh: bila sem razglasena za najboljso podajalko
prvenstva. V tern letu smo se odbojkarice udelezile tudi
mladinskih olimpijskih iger v Utrehtu na Nizozemskem in tam
prejele zlato olimpijsko medaljo. lstega leta smo bile tudi na
Tajskem, kjer je potekalo svetovno prvenstvo U18, na katerem
smo dosegle 13. mesto.
56

SKRABCI -

Predavanje o solkanscini

Mesto izobrazenk

Anika Veliscek

Lionella Costantini

V sredo, 15. novembra 2017, je v okviru predavanj
pri Sociolingvistiki gospa Katarina Vuga predstavila svoje
raziskave solkanskega govora, kakor so se zaokrozile v
monografijah Soukan an Sukenci u sukenscini (2012) in
Sukenscina se tivi (2017).

Konec leta 2017 je izsla studentska publikacija Nova
Gorica - mesto izobraten(s)k. Nastala je iz intervjujev, ki smo
jih pripravili pri predmetu Spol v dobi moderne (nosilka predmeta
je prof. dr. Katja Mihurko Poniz). Pri izdelavi publikacije smo
sodelovali studentje 2. in 3. letnika Slovenistike ter 1., 2. in 3.
letnika Kulturne zgodovine: Vesna Bajc, Martin Batagelj, Lionella
Costantini, Sabina Hocevar, Kris Jogan, Manca Koren, Tjasa
Lipuscek, Ne:Za Maffi, Nik Obid, Tjasa Petric, Katjusa Ursic,
Heidi Vrcon in Zala Zbicajnik.

Publikaciji Katarine Vuga; na levi,
Sukenscina se iivi, na desni, Soukan an Sukenci u sukenscini
(Foto: Mateja Konic)

Katarina Vuga, domacinka iz Solkana, je profesorica
slovenscine, ki se je po upokojitvi zacela ukvarjati s solkanscino.
Zgodbe in besedje, zbrano na terenu, zapisuje v poenostavljeni
transkripciji in jih ilustrira z zvocnimi posnetki, za zbiranje
besedja pa skrbi tudi z rubriko Prepoznavanje solkanskih
besed v Solkanskem casopisu.

Publikacija Mesto izobraienk
(Foto: Lionella Costantini)
Ob 70. obletnici obstoja Nove Gorice smo ustno
intervjuvali novogoriske izobrazenke, zenske, ki so v casu
socializma zivele in se v poklicnem zivljenju uveljavile v Novi

Predstavila nam je glavne znacilnosti narecja in
zanimive narecne besede. Ugotovili smo, da vecine narecnih
besed ne poznamo ali da v drugih primorskih narecjih pomenijo
nekaj drugega. Z nami je delila tudi dragocene izkusnje s

Gorici. To so: Ljerka Finzgar, Savina Franko, Nada Gortnar
Gorjan, Bojana Kompare, mag. Darinka Kozinc, mag . Inga
Miklavcic-Brezigar, Marica Nakrst, Alenka Saksida, Jolanda
Slokar, Darinka Svoljsak, Vida Skrlj, Tatjana Voncina. Njihove
zgodbe smo primerjali s predstavnico mlajse generacije, in

terena, ki nam bodo pomagale pri lastnih raziskavah tega
narecja.
Gospe Katarini Vuga se lepo zahvaljujemo za zanimivo
in poucno predstavitev. Upamo, da se kmalu spet srecamo in

sicer Ano Zavrtanik Ugrin. Vsak student je intervju posnel ter
ga nato prepisal in preoblikoval v zgodbo. lz tega je nastala

pogledamo sadove nasega raziskovanja solkanscine.

publikacija, ki jo je financno podprla Ustanova Igor Grdina.
Vse zbrane zgodbe so zelo zanimive, saj govorijo o
nastanku mesta, o prednostih in slabostih, ki so jih intervjuvanke
imele v tistem easu, 0 odnosu med moskimi in zenskami (koliko
je pri hisnih opravilih pomagal moz, koliko se je ukvarjal z
otroki, ali sta bila moz in zena enakopravna) ... lz teh intervjujev
smo izvedeli veliko zanimivih informacij.

Predavanje Katarine Vuga (Foto: Franc Marusic)

Vsem intervjuvankam se zahvaljujemo za njihova
pricevanja in pomoc. Tega dogodka se bomo z veseljem
spominjali.
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- Luisa May Alcott in njen roman Male i.enske ,
- Frances Hodgson Brunett in njen roman Skrivni vrt,

Obiskali smo SNG Nova
Gori ca

• Johanna Spyri in njen roman Heidi,
- Anna Sewell in njen roman Crni lepotec,
- Beatrix Potter in njene Zbrane prigode Petra Zajca,
- Christine Noestlinger in njen roman Ognjeno rdeca Friderika,
- Diana Koloini,
- Yulia Roschina,
- Eva Nina Lampic,

Katjusa Ursic
V petek, 8. decembra 2017, smo studentke 2. in 3.
letnika Slovenistike obiskale Slovensko narodno gledalisce
Nova Gorica (SNG Nova Gorica), eno izmed treh narodnih
gledalisc v Sloveniji. Obisk je potekal v okviru izbirnega

- Ivana Djilas,
- Ajda Valcl,
- Balbina Baranovic Battelino,
- Jana Menger,

predmeta Slovenska uprizoritvena umetnost, katerega nosilka
je red. prof. dr. Katja Mihurko Poniz, asistent pa Rok Andres,
s katerim smo tudi poblizje spoznavali nam najblizjo gledalisko

- Tatjana Doma,
- Alenka Jensterle Dole2al,
- Anica Perpar,

ustanovo.
V gledaliscu smo spoznali umetniskega vodjo Marka
Bratusa, dramaturginjo mag. Ano Krzisnik Blazica in lektorja
Srecka Fiserja. Predstavili so nam svoje delo, izzive, s katerimi
se srecujejo, potek dela v gledaliscu od uvodne vaje do
ponovitev ter posebnosti gledalisca.

- Dora Gruden,
- Vladosa Simcic.
S tern zelimo razsiriti slovensko Wikipedijo in jo
obogatiti z gesli, ki jih se ni nihce ustvaril.

Z dramaturginjo smo si ogledali tudi zaodrje, tehnicne
prostore, veliki in mali oder pa smo videle s perspektive igralcev.

Goriska razstava Gorizia
Magica

Obiska se bomo spominjale z velikim veseljem!

Lionella Costantini

V torek, 28. novembra 2017, smo studentke 3. letnika
Slovenistike I. stopnje s profesorico doc. dr. Ano Toros odsle
na ogled razstave Gorizia Magica, kar v slovenscini pomeni
'carobna Gorica'. Tam nas je sprejela prijazna vodicka, ki je
eno uro in pol govorila o razlicnih zanimivostih. Razstava je
namenjena tako odraslim kot tudi otrokom, saj vkljucuje knjige
za odrasle in otroke ter igrace, s katerimi so se nekoc igrali

Stavba SNG-ja Nova Gorica (Foto: Mateja Konic)

Objava
Wikipediji

gesel

nasi dedki in babice. Tako otroci spoznajo igrace, ki so jih
uporabljali v preteklosti, odrasli pa se spominjajo svojega
lepega otrostva. Razstavljene knjige in igrace prihajajo s polic

na

zbirateljev in razlicnih ustanov. Gorizia Magica je multikulturna
razstava, kot je multikulturna Julijska Krajina, zivahen kraj, v
katerem se mesajo italijanska, nemska in slovenska kultura.

Ana Cukjati
Studentje in studentke na Fakulteti za humanistiko
pri izbirnih predmetih Slovenska uprizoritvena umetnost, ki se
izvaja v programu Slovenistika I. stopnja, in Literame ustva~alke
v evropskih knjizevnostih, ki se izvaja v Pedagoskem studijskem
programu Slovenistika II. stopnja, ustvarjamo nova gesla na
slovenski Wikipediji.
Do sedaj smo ustvarili gesla:

Logotip razstave je otrok, ki leti na zvezdnatem nebu.
Slika je iz nemske pravljice, ki govori o otroku, ki sanja, da leti
na nebu in se dotakne zvezdic. Sporocilo razstave je torej to,
da otroci in odrasli lahko letijo, ce imajo le dovolj bogato
domisljijo.
Ogled razstave je bil zelo zanimiv, vendar bi bilo bolje,
da bi bilo vodenje ne le v italijanscini, pac pa tudi v slovenscini,
saj je Gorica multikulturno mesto.
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