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MESTNE KULTURALIJE

Festival zelene solate
Tisto, kar človeka,poleg drugega, vedno znova

vrže s stola, kadar se spravi poslušatrazne po-
slance ali svetnike, je nedvomno raven njihovih
pro ali kontra argumentov v posameznih zade-

vah. etrtk0va seja ljubljanskega mestnega sveta,
na kateri naj bi, pa potem seveda niso Sprejeli
osnutka mestnega proračunaza leto 1995 (sicer
pa ta tako ali tako že nekaj let ni bil sprejet),
je bila, vsaj kar se tiče minimalnega poznavanja
problematike mestne kulture ter treh projektov,
ki se ne uvrščajomed t. i. redne dejavnosti, v tem

smislu zelo reprezentativna.

Ševeč, od pripomb, ki jih je bil deležen pre-

dlagani 23 milijard in pol težki mestni proračun
(natančneje23 481 178 000),jih je zelo veliko (ali
celo največ)letelo prav na proračunskopostavko,
ki v seštevku prinese natančno 51,5 milijona in za-

jema tri, sicer izven razreza osnutka plana kulture
mestne občine Ljubljana za leto 1995 zastavljene
projekte: gre za sanacijo Metelk0ve (predvide-
nih 16,5 milijona), zagonska sredstva za projekt
Evropski mesec kulture - Ljubljana 1997 (20 mi-

lijonov) ter festival Mesto žensk (15 milijonov).
Čepravdrži, da je najbržle prvi res samo za-

deva mesta, za druga dva pa bo morala poskrbeti
tudi država,sam mestni proračunv celoti pa so

svetniki tako ali tako proglasili za proračungo-

lega preživetja,je tisto, kar je najtežjerazumeti,
nedvomno dejstvo, da Svetniki očitno niso sezna-

njeni z (vsaj pn'bližnimi)vsebinami in pomenom

omenjenih projektov. Vendar ne zato, ker jih o

njih ne bi nihče seznanil, temveč preprosto zato,
ker se jim o zadevah, zoper katere sicer nastopajo,
ne zdi vredno poučiti. -

Predvsem svetniki iz SDSS, SKD, pa tudi SLS
so Metelkovo označevali za nekaj, kar nikakor

nima prednosti in se lahko prenese v naslednje
leto (in potem v naslednje, pa naslednje...) ali se

jocelo preprosto ukine, kot je s stavkom »Me-
telkovo bi, pa brez zamere, vrgel ven«,_povsem
nazorno razrešilproblem svetnik Muren iz SDSS.

e bolj konstruktiven je bil sam predsednik od-

bora za kulturo Gomišček,ki je bil mnenja, da

je potrebno Metelkovo podrcti in tam sezidati

nekaj drugega, a na žalost ni povedal, komu bi

to »nekajdrugega«potem namenil. Predsednik

odbora za kulturo pa je stresal še bolj zanimive

izjave, na primer tisto, kako je še dopoldan pred
sejo menil, da bo proti postavkam, namenjenim
Evropskemu mesecu kulture in festivalu Mesto

žensk,potem pa so ga obiskali predstavniki Aso-

ciacije neodvisnih ustvarjalcev in sedaj je mož v

škripcih,ker pravzaprav ne ve več,ali naj bo za

ali_proti. Pn' tem pa predsedniku` očitno sploh
ni jasno, da so problemi »neodvisnežev« nekaj
povsem drugega, kot omenjena festivala. Ševeč,
da se znotraj proračunasploh ne rešujetapod
istimi postavkami in da sta festivala sicer resda

nekaj enkratnega. a naložba za naprej. medtem
ko se težave »neodvisnežev« vlečejože desetletje
in bi jih bilo potrebno (tudi zakonsko) ugrentno
urediti enkrat za zmeraj. Toliko o strokovnem

zaledju predsednika odbora za kulturo.

večjenepoznavanje zadev (ali paje šlo za ci-

nizem) so svetniki pokazali pri Evropskemu me-

_;!I.-

secu kulture in festivalu Mesto žensk.Medtem ko
so svetnika Staneka iz SDSS pn' prvem najbolj
motile postavke za potovanja v tujino (v stilu,
»sem misli|,da bodo tuji umetniki potovali'k nam,

pa zdaj ne vem, zakaj je potem potreben denar za

potovanja v tujino«),njegov strankarski kolega
pa je tako ali tako govoril o »nekakšnem tednu
kulture«,pa so svetniki v primeru festivala Mesta
žensk,ki bo v organizaciji Urada za žensko poli-
tiko potekal jeseni v Ljubljani, očitno prepričani,
da gre za nekakšen festival »sodobnih pesmi«- s

to oznako se projekt nahaja tudi kot proračunska
postavka. Kaj šele,da bi vedeli, da je bil projekt
(ki seveda nima prav nič opraviti s »sodobno

pesmijo«),izbran za eno od treh seminarskih tem,
obravnavanih prav te dni v okviru akademije za

kulturo in menedžment v Salzburgu, kamor so

povabili tudi umetniško voditeljico in direktorico

festivala Uršulo Cetinski.
Pri tej popolni nonšalanci do vsebin posame-

znih projektov, zoper katere, ne da bi sploh ve-

deli, zoper kaj (predvsem pa zakaj), so nastopili
nekateri svetniki iz vrst SDSS, SKD in SLS, je
bilo pričakovati,da se bo le našel nekdo, ki bo

svojim svetniškim kolegom zadeve malo pojasnil.
Pa celo Branka Lovrečič,sicer LDS in bivša se-

kretarka mestnega sekretariata za raziskovalne

dejavnosti, kulturo in šport,v svojem nastopu,
kjer se je sicer zavzela za povečanjeproračuna
za kulturo (ki v osnutku znaša 938 514 000) v

prid Plesnemu gledališčuLjubljana, KUD France

Prešeren,Gleju, Škucu,Gledališču Ane Monro.

Forumu in Koreodrami (predvsem zadnjo je Lo-

vrečičeva v svojem mandatu najbolj ekonomsko

podprla) ni čutila prav nobene dolžnosti,da sve-

tniške kolege seznani s stvarmi, ki jih očitno ne

poznajo in zato tudi ne razumejo. ln so potem pač
roti.p

Seveda se ne bo podrla Ljubljana, pa tudi

sonca ne bo vrglo iz mostiščarskegaosončja,če
tudi v prihodnje ne bo rešen problem Metelkove,

če leta 1997 Ljubljana ne bo organizator Evrop-
skega meseca kulture in če bo jeseni festivalMe-
sto žensk programsko okmjen. Le honzont okoli
glav naših svetnikov kani ostati enako omejen.,
pa potem še malo ožji.A ne zato, ker 5 jun zdi

51,5 milijona tako veliko denarja, da bl. _se ga

strašansko težko odrein na račun zadev,ki jih ne

poznajo. Tbmveč zato, ker se nanje enostavno no-

čejospoznati, čepravbi se, če ne zaradi drugega.
ker so za to plačani,morali.

_ . u

In bo potem že držalo,da bi bila`rcalizacrjasar-

kastičnegapredloga podpredsednik sveta Marka

Goloba (LDS) o projektu evr0pske razstave_ so-
late, bržkone največ,do koder seže duhovni ali
pa recimo raje profesionalni domet ljubljanskih
mestnih svetnikov. Pa še z razstavljenoevropsko
solato in njenim vplivom na življenjein rast me-
ščanov bi- vsaj v luči nastopa kakšnegasvetnika

Jarca, ki je na primer svoj b0j zoper proračun
za obnovitev mestne semafon'zacije gradilna po-

znavanjuameriškihfilmov. v katerih pačjasno
vidimo, da so semaforji, ki bingljajo nad sredino
križišča,čisto v redu, pa še cenejšiso, kot naši -

utegnili imeti kar nekaj težav.

' -' I(onec tedna je filmska dn"'

-la 0 52,5 milijona dolr

ŽENJA LElLER



TOREK,
29. AVGUSTA 1995

Božjavolja in zdrav razum

Avgustovski čas pred dvema letoma ni straši! z jesenjo tako kot

letošnji.A v vročih poletnih dneh so mete/kovci vendarle mrzlično

opozarjali na dejstvo, da prihaja zima in da bo treba -

po treh

letih prepuščanjavojašniceob Metelkovi ulici procesom naravnega

razkrajanja ~ pripeljati h koncu birokratske procedure in v skladu

s sklepi 21. seje skupščinemesta Ljubljane (marca [993) stavbe

v severnem delu vojašniceurediti za potrebe programa Mreže za

Metelkova. Mestne oblasti so rotili, da objekti propadajo in da bodo
za škodo zaradi zavlačevanjasanacije odgovorni. Spraševaliso se,

v čigaveminteresu so stavbe prepuščene(ne)milosti narave. Šele
pritisk medijev na prelomu v september je mestno oblast prisilil, da

je predstavnike Mreže sprejela na pogovor in jim obljubila odgovor.
Odgovor je bil ngvoren. V začetku septembra 1993 se je začelo

nelegalno rušenjevojašnice.Kdo je za rušenjeodgovoren, je javna
skrivnost. Javna zato, ker jo je dal na svetlo javni tožilec,skrivnost

zato, ker krivci niso bili pozvanj na odgovornost.
Narava ja z milino svežih rastlinskih poganjkov tri leta v tišini

celila prostor sporne preteklosti, tisti, ki v vojašniciob Metelkovi

vidijo druge interese, kot jih je določila mestna skupščina.pa so po
stavbah mahnili brez milosti.

V letošnjemhladnem avgustu se pred drugo obletnico zasedbe

Metelkove ponovno ogreva medijsko ozračje.Sprašujemose podobno
kot pred dvema letoma. Kdo bo odgovarjal za nastalo škodo,kdo

bo odgovarjal za neizpolnjevanje sklepov mestne skupščine,kdaj bo

pravna država imela toliko moči,drže in ugleda, da bo sankcionirala
funkcionarje državne in mestne uprave? Kdaj bo javnost imela toliko

avtoritete, da bo politika ravnala odgovorno do stvari same in ne

polemičnodo same sebe? Tudi zahteve metelkovcev so enake kot

pred dvema letoma: sanacija stavb še pred zimo, ureditev pravnega
statusa uporabnikov in podelitev koncesij ali najemnih pogodb. Kot

kaže,je tudi jílnkcionar,kije najbolj odg0voren za nadaljnji tek po-

stopkov, isti, le da se ponašaz drugojítnkci/o.Po tistem, koje mestni

MARKO HREN

svet pred poletjem že glasoval za proračunza sanacijo Metelkove, je
treba na dnevni red seje mestnega sveta uvrstin` še osnutek razpisa
za oddajo prostorov v najem v skladu z že določeno namembnostjo.

Tu ni česa skrivati. Ta prispevek je umerjen na vest, zdrav razum,

predvsem pa na neposredno odgovornost svetnic. svetnikov in funkci-
onarjev mestne občine. Gmotna škodo na tej mestni lastnini je zaradi

malomamega odnosa že zdaj ogromna. Vsak dan poslušamvariacije
na temo: kateri poslovni interesi stojijo za namernim prepuščanjem
objektov propadu? Enkrat mi »zaupniviri« vedo povedati, da se bo

na tem prostoru gradil hotel, spet drugičje tu interes neke gradbene
firme, pa te ali one Organizacije... Poslovni in političniinteresi pa

poquljajo, da je polje kulture najbolj trdovratno. Krivci bodo prej
ali slej izpostavljeni, če ne drugače,se bomo zgražalinad njiho-
vimi napisi na neonskih svetilkah poslovnih stavb ob Etnograjskem
muzeju.

Ni naključje.da se tako godi prav prostoru, kije namenjen sodobni

kulturi in umetnosti. Tudi v primeru, če prevlada najslabšaopcija.
je težko verjeti, da bi Metelkova pregnali s tega prostora_ če tega
ne bodo storili sami. Preživetjekulture je tako v resnici postavljeno
na pravo mesto: ne v institucije, ne med funkcionarje, temveč ne-

posredno v mesto. To stanje je dovolj jasen odsev siceršnješikain

evropskega kulturnega prostora, la' je, ne glede na virtualno močne

institucije, ob urbicidih na Hrvaškem in v Bosni ostal negiben in ne

glede na stoletje tradicije varovanja človekovihpravic te tepta pod
krinko človekoljubnegaposredovanja. Ob tem, ko so mediji v Evro-

pi polni Bosne. je preživetjebošnjaštvapovsem prepuščenosamim

Bošnjakom.
Ko bo Ljubljana leta 1997 evropska prestolnica Iadture za en

mesec, bomo Evropi na Metelkovi lahko pokazali delček evropskega
odnosa do Bosne in vztrajanje Iadture razpadajočihmest ob kanistrih

z vodo. Ali bo to v retrospela'ivi ali v živo, pa je odvisno od Mesta.

Vojne se prej ali slej končajo,izkupičekje na vseh straneh jaIOV.
civilizacijska škodapa nepopravljiva.

Marko l-lren je zunanji sodelavec Dnevnika.



Mirovni s; \razum nosi v

sebi tudi seme nove vojne,
ker v njem ni pravičnosti
V vojaškibazi Wright-Patter-

son, nedaleč od Daytona, daleč
od oči javnosti, je bil v torek

parañran zajeten mirovni spo-
razum o Bosni, dolg več kot
sto strani s petnajstimi aneksi
in nekaj sto izredno natančnimi

zemljevidi. ki so bili osrednja
točka nasprotovanj in prepriče-
vanj. Slavnostno podpisov-anje
pa je potekalo v kaj čudnem
ozračju.

Miromi sporazum. ki temelji
na izčrpanostisprtih strani in ne

na pravici, pa nosi \' sebi seme

neizogibne vojne. Kot bo najver-
jemeje pokazal čas, mu manjka
temeljna sestavina, in sicer pravi-
čnost,brez nje pa ni pozabljanja
in odpuščanja.

STRAN 9

lvla. zalo lH llltn'ulu kai

se da skrbno varovati inl/\ą
smotrno načrtovati vse

posege v prostor. Žal pa
ni tako.

'Kar prevečje namreč ti-

stih, ki gradijo v nasprotju
z vsemi zakoni. Kot nam

je povedala glavna repu-
bliška inšpektoricaMilica

Štcm,so inšpektorjisamo

v letošnjemprvem polletju
našli 856 nedovoljenih po-

segov v prostor, za katere

bi si morali pridobiti loka-

blHHl` -1

V Planici »streljajo«sneg
PLANICA, 23. - S hladnimi dnevi so začeli spomočjosnežnih

topov :asneževati slovenska smučišča in skakalnica. Najbolj hiti-

jo v Planici (na sliki), kjer bosta na stari Bloudkovi veli/tanki že
9. in 10. decembra tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih.
Skakalnica naj bi bila pripravljena v začetkuprihodnjega tedna.

Hitijo pa tudi v Kranjski Gori, a imajo v Zgornjesavski dolini

nekaj težavz izpadi elektrike. (F oto: TomažSkale)

cijsko dovoljenje, in še pol ž ,5., Č

B 1'
-

I.
toliko takšnih.za katere bi

' `

bila dOvolj le pnglasitev Sveto pismo, ki ga bomo dobili (spet) v slo-
dcl_ venskem prevodu, bo opremljeno 5 komentarji.

Novi prevod bo izšel pod pokroviteljem Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti, L'nivene
v Ljubljani in Mariboru, izraelske akademije
znanosti in drugih. Včerajšnjanavzočnost nad-

škofa dr. Alojzija Šuštarjaje bila zato še bolj
pomembna. (Foto: Tomaž Skale)

Upamo lahko le. da bo

spremenjena zakonodaja
takšnim kršilcem še bolj
stopila na prste in da bodo

tudi inšpektorjilahko od-

ločnejeukrepali.

Za Bežigradombo veliko
družboslovnosredišče

Konec dihanja
za ovratnik
Naložbabo vredna dobrih
štiridesetmilijonov mark

- STRAN 7

.mm ,edmö'Y'Hr ga, s 'r' '

Ni šegotovo, ali bo 7. decembra
res začeteknove operne sezone

Ogroženzačetek
sezone v Scali

Napovedanaje splošnastavka ali celo
zasedba operne hiše- STRAN 12

Svarilo prebivalcem pred kriminalci,
ki so jih izpustili iz zapora

Kriminalci na

sramotilnem stebru

STRAN 3

Hudo nenavadne priprave na Evropski mesec kulture v Ljubljani

Kaj smo pravzaprav hoteli?
Velika tuja imena: prinašajobliščali dokaz našefrustriranosti zaradi majhnosti

LJUBLJANA, 23. -Hi-

storiat poskusov priprav
na EMK kaže predvsem
na dejstvo, da je bilo za-

radi neurejenih razmerij
v mestni upravi (vmes so

bile volitvel) in nerazre-

šenih predlogov in zah-
tev odgovornih izgublje~
nega skoraj leto dni nad-

,23.11.1335

Sprejelitolmačenjesodelovanjapredstavnikovverskih skupnosti

Blagoslavljanj ne bo
Za objekt, ki sta ga ünanciraiiCerkev in država,je možendogovor

Takšnepredpise bodo do konca leta
sprejeli v 28 amen'šldhzveznih
državah- STRAN 13

vse dragocenega časa. Res

je, da je bilo nekaj že
storjena, vendar nam tudi

včerajšnjatiskovna konfe-
renca županadr. 'Rupla in
nove vodje projekta EMK

Lilijane Rudolf ni prine-
sla mirnega spanca.

STRAN 15

(me) LJUBLJANA, 23. - Sloven-

ska vlada je na zadnji seji sprejela
tolmačenje,po katerem naj bi velja-
lo pravilo, da pri otvoritvah infra-

strukturnlh objektov, ki jih pripra-
vlja državni protokol in je gradnjo
objekt0v financirala država, pred-
stavniki verskih skupnosti aktivno

ne sodelujejo in ne opravljajo ver-

skih obredov.
'

Čepa gre za objekt, ki sta gaskupaj
ñnanciraiidržava in Cerkev. je Imo-
žcn poseben dogovor med prist0jnim
ministrstvom in zainteresirano versko

skupnostjo.
s N 5



H uda nenavadne priprave na E vropskímesec kulture v Ljubljani

Kaj smo pravzaprav hoteli?
Velika tuja imena: prinašajobliščali dokaz našefrustriranosti o majhnosti
Če si prvič ne bi premislili, bi imeli Evr0pski mesec

kulture v Ljubljani že letos. Tako je namreč odločil Svet

ministrov za kulturo Evropske unije, a si je tedanji lju-
bljanski mestni komite za kulturo »premislil«in poprosil
za spremembo datuma z izgovorom, da je premalo časa
za pripravo (pa še čas lokalnih volitev je bil vmes). Na

srečo se nam Evropski mesec kulture (EMK) ni izmuznil

iz rok, Svet ministrov za kulturo EU pa je nato namenil

Ljubljani leto 1997. A spet ni šlo gladko...

Začnimo z nizanjem po-

datkov: novica o tem, da bo

Ljubljana leta 1997" gostila
EMK, je bila znana sredi po-

letja 1994. S predpripravami
na ta veliki projekt sta se

začeli ukvarjati Branka Lo-

vrečič,ki ima veliko zaslug

EMK - Ljubljana '97 je bil

sprejet decembra 1994. Pod-

pisala ga je Branka Lovrečič

in z njim imenovala člane in

koordinatorje ter
`

nosilce za

posamezna področjakulture.

Seznam je precej dolg, na

njem se je znašlo več kot 70

pisana Branka Lovrečič. V

njih je med drugim zapisano:
»Temeljnoprogramsko vodi-

lo EMK naj bo predstavi-
tev konceptualno izvirnih no-

vih del in projektov. Ti naj
bi imeli programsko prednost
pred že izvedenimi. Program
naj bi bil oblikovan kot dialog
med slovensko in tujo ume-

tnostjo. Prednost naj bi ime-

le mednarodne koprodukci-
je pred gostovanji. V Evrop-
skem mesecu kulture naj bi

ne predstavili le umetnosti

in kulture iz Ljubljane, tem-

več vso slovensko kulturo,
vključnoz zamejsko.«

za to, da je bila Ljubljana iz-

brana za gostiteljico EMK, in

Mojca Kumerdej, ki je bi-

la novembra 1994 imenova-
na za glavno koordinatorko

projekta. Sklep o imenovanju
programskega sveta projekta

imen. Predsednica program-

skega sveta je postala Mari-

na Gržinič.
'

Februarja 1995 so bila po-
dana izhodišča in vodila

EMK - Ljubijana '97. pod
katerimi je prav tako pod-

Še pred tem sta skupaj z

Mojco Kumerdej zahtevali
samostojno organiziranost
projekta; organizacija projek-
ta EMK je mišljenakot urad
\' mestni ':p.a\'i. saj gre za

naloge, ki po načinu dela 1.".

obveznostih močno presega-

jo delovanje oddelka za kul-

turo, v kateregajc spadal pro-

jekt. Prva seja koordinatorjev
programskih polj in nosilcev

področijprogramskega sveta

EMK je bila marca 1995. Ti

so že nizali predloge in opo-

zarjali na težave,ki jih bo tre-

ba odpraviti. Med drugim je
bila omenjana graditev Cen-

tra sodobne umetnosti, ena

od mogočihlokacij zanj pa
za Šumijem.

Konec aprila je Branka Lo-

vrečič odstopila s funkcije
vodje projekta EMK - Lju-
bljana '97, kijoje dotlej opra-

vljala po pooblastilu župana.
Za njeno naslednico je bila

imenovana Mojca Kumerdej.
Kumerdejeva je želela sesta-

viti svojo skupino, da bi pro-

jekt, kot je dejala, izpelja-
la ñnančno,organizacijsko in

koordinacijsko. Po sprejemu
statuta Mestne občine Lju-
bljana pa spada projekt EMK
v oddelek za kulturo in razi-

skavc, ki ga vodi mag. Daša

] Hribar. 25.11.4335



Dvanajstega aprila 1995 je
bil sprejet sklep: projekt

. EMK bo potekal od 15. maja
do 15. junija 1997, program-
ske predloge pa naj bi po-
sredovali županudo 1 1. apri-
la 1995. Sinopsis koncepta
projekta ima datum 11. april
1995 in vključujenekaj šte-
vilk - projekt je ocenjen na

350 milijonov tolarjev, tretji-
na tega denarja naj bi bila na-

menjena organizaciji projek-
ta, dve tretjini pa pripravi in'

izvedbi programa. Letos naj
bi za projekt EMK zagotovili
90 milijonov, v prihodnjem
200 milijonov, leta 1997 pa
60 milijonov tolarjev. A se je
obrnilo drugače:v mestnem

svetu so projektu EMK letos

namenili (in še to komajda)
le_20 milijonov tolarjev.

V dopisu, ki sta ga naslovi-

li Mojca Kumerdej in Marina

Gržinič na mestne svetnice

in svetnike junija letos, je bil

nov podatek: EMK naj bi po-
tekal v Ljubljani od 22. aprila
do 15. junija 1997. Poudarili

sta, da bodo sredstva v prvi
vrsti namenjena za organiza-
cijo programov in le v manjši
meri za organizacijske potre-
be samega projektnega sve-

ta in honorarje njegovih čla-
nov. Omenjali pa sta izdelavo

koncepta projekta, opredeli-

V o 0

Programa se ru, ven dar je
Historia_t_poskusovpriprav na EMK, ki ga je iz debele- _

ga kapag'radlvalakulala razbrati Darinka Kladnik, kaže
predvsem nade'jstvo, da je bilo zaradi nenrejenihra'zrne-
rl] v mestni upravi (vmes so bile volitvel) in nerazrešenih

predlogov inľzahtevodgovornih izgubljenega skorajleto
dni nadvse .dragocenega časa.Res je, da je bilo nekaj
že'stor'jeno,vendar nam tudi včerajšpjajiskovnakonfe-

'

rencažupana,dr. Ru la, In nove vodje projektaEMK,
Lililane Rudolf, nlp' nesla mirnega spanea..

Zadeva je namreč.takšna,_daprograma še vedno niain,ga
pa. msbin Rudolfov;ki le .zadevaprevzela-pred: a

do .febnmünitridi5: ne `moremo Pdčakovątiąjšaamľbi?aaaŽ
morali'lpredstavitiže pred mesecem `dniv letošnjemiBMKv.

'

Natura. županje sicer že obiskal bruseljski sveti ministrov í
`

za, mimo. ki 1??28. BMKY LjUbljñniPrispeval.10,0-090Fku-
_ jev, finančnoin organizaCijskopomöč_pa lahkopričakujemo.

tudi odposarnezn'ibdržav EUpziroma njihovih kulturnih
ustanov. Vendar bo ta denar po županovioptimističnina-

povedi pomenil-še'vedno le polovico (realisti menijo, da

zgolj`tretjino) predvidenega proračuna,preostalo pa bi mo-

rala v enakovrednem _deležuzagotoviti mesto in država,ki

načrtovanihdeležev še ne dajeta pridno na kupček.
Na vprašanje,zakaj je prišlodo zamenjave vodje projekta

(prej je bila to Mojca Kumerdej), je županodgovoril, da ni

prišlodo nobene zamenjave, saj je Kumerdejeva še naprej
zaposlena v oddellcuza kulturo, in je še vedno koordinatorka

EMK, da pa »podrobnostiniso jasne«.Zamenjave torej ni

bilo, je' pa res, da je odslej odgovorna Rudolfova, sklepamo
mr.

-

tako jeinenevadno,da programskisvet oziroma

njegovosrčeee:çodbor, lo' je'menda povsem av- -

tonèmèaą.:proaramáašeailsprejel, župan-paie port-dah
~

dáaetaskiájujejuwthekaterími 'z' :,
mwangavaçotąçm,Marjano,.1Lip`ovšek,Ireno-»Grafe-

.. sejoçąyegzwseurevpraškćmar-ven Plečnümí”
"

"gaa-pneu::#tudi-a J Ká'lah

namenoma. 190.45'

. , . 'ČinçébOHŠQ.. ,

Šli:__ ñVtorjelbov senci
Ljiíbljana'vendarle,upalašpredstavítiEvropi;`..Si_`_c___er'pa

'çjií'čakaii,do `,febjrjiau'gi,~-ko2:;1551511_

“

'fajoev-

'.:j', . '44.' .3/
že,dobropOznartani'so velikobolj čislanigos;_t:.s»,:.`

. .

_cagpafdenñüanikbliiaiľz
~

'Hita'
TANJA LESNIčhaapüčKo;

tev njegovih izhodišč,natan-

čno izdelan program, pa nje-
govo vpetost v mesto ter ma-

keto, ki bo vizualizirala do-

gajanje projekta na območju
Ljubljane. Ta koncept naj bi,
kot sta dodali, predstavili jav-
nosti konec septembra letos.

Vendar informacij o poteku
priprav nismo dobili nc avgu-

sta, ko smo zanje moledovali

pri Mojci Kumerdej (o čemer
smo poročali),in ne septem-
bra. Potem je bilo nekaterim,
kot kaže,dovolj čakanja.Na

seji 3. oktobra letos je župan
Dimitrij Rupel menil, da mo-

rajo biti vključeniv program-
ski svet oziroma po njegovem
kulturni parlament - kultur-

ni forum še nekateri, mag.
Daša Hribar pa je predstavi-
la reorganizirano shemo pro-

jekta. Sedemdesetčlanskemu
projekütemusvetu se pridru-
žijoše predstavniki mestnih

in nacionalnih kulturnih inšti-

tucij, predstavnik ministrstva

za kulturo ter predstavnika
mestnega sveta; programski
odbor bo sestavljalo 13 čla-

nov, devetim članom,ki so

bili že imenovani, se bodo

pridrüžiliše predstavniki ga-

len'j in mestnega sveta ozi-

roma predstavnik ministrstva

za kulturo. Programski odbor

bo vodila Marina Gržinič,ko-

ordinacijski odbor pa direktor

(omenjana je bila Lilijana
Rudolf, sedanja direktorica

Cafe Teatra). Oddelek za kul-

turo ima za ta projekt pred-
videna štiri delovna mesta.

Programska stališčanaj bi iz-

popolnili. Glavno vlogo bo-

sta imela programski in ko-

ordinacijski odbor.

Po več kot letu dni, kljub
vsem organizacijskim kombi-

nacijam in spremembam nav-

kljub, še nismo dobili kon-

kretnega programa EMK -

Ljubljana '97, niti programa

financiranja.
DARINKA KLADNIK

25. 11. 4115
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Evropskt'mesec-kulttire}Ljubljana '97 .(9. no-

vembra letos ga jefimenoval županmesta Lju-

Miran Mohar nepreklicno odstopili iz program-

skega odbora. V svoji odstopni izjavi, ki so jo po-
sredovali županuin drugim'članomodbora, so kot

ob spreminj anju' prvotno _zasnovanega koncepta te
pomembne kulturneprireditve. v

_ L. ,f

`V sporočiluąjájrhost,ki so ga polegomenje-
nih podpisali še da (Safer,članica programskega
polja scenska umetnost, Borut Vogelnik,članpro-

ŠSSŠAvtö'rltarnaeptaksa..MJO-L«íi
.si ga}programa“lateral-:ma

"
" " ""

bljane dr.` Dimitrij Rupel), _kije`bila L decembra,:'
so .predsednica programskega Svetarprojekta'dr;
Marina Gržinić,koordinator projekta Metelkova

'

za EMK Marko Hren in`ko`ordinator NSK za EMK-
`

razlog navedli neskladje postopkov Mestne občine

Ljubljana s sklepi programskega sveta EMK (ki-
je bil imenovan 27. decembra lani) in avtoritativ-`
.nost ravnanja Mestne-`občineLjubljana (MOL)

"

s. mu` novi predlog poslovnika o urejanju razmerij

gramskega polja Likovna umetnost, iniMojCaKu-__
'

merdej, glavna koordinaton'ca projekta EMK -

.

Ljubljana '97 pri MOL, so med drugim zapisali::-

.

i'

" '

I
...

`
7. 7 '(5l:":..l~l`

'1 Prvi znanilci, da MOL'ne namerava zagotoviti
s sklepom programskega sveta dogovorjene avto-

IT-'nomijeprojekta, so se »pokazaliže avgusta 1995,
' ko je mestna uprava neargumentiranoustavila delo
-na elaboratu, ki naj bi artikuliral vsebinske in me-

todološke postopke priprav in izvedbe projekta«.~
Temu je sledilo županovovabilo 1_6novim članom.
na tretjo plenarno sejo 'programskega :sveta :3.

oktobra letos, »ukinitev vseh pristojnosti program- .

skega sveta za odločanjeo programu«, »n'ekortsi-t
stentn'aikadrovska sestava programskega_odb'o prav'`:

:odnbsitdo' sklepov programskega sveta« ter »pre-:i
.iI'ttenovanjeLssklepom programskega sveta potrje-f-

. . n'egakoordin'acijskega ,odbora v iz vršilr'tiodbor, 'ki

`. je {sedanjisestavi popolnoma političnotelo in ki.

-_-medtelesi EMK - Ljubljana '97 daje odločilne
kompetence v nadzorovanju in izvedbi programa
projekta«. _

_

'_
.1..

Vse to po mnenju podpisanih med drugim_Poff
' meni. da se je »prvotno zamišljenapluralnost prof..

jekla, ki bi ob koncipiranju programa enakovredno t

'upoštevalaširok konsenz ustvarjalcev in strokov- r

ogroženi.«

'xPo tem, ko se je ženekajmesecev ležiščestruk;
turne in konceptualne politike EMK _- Ljubljana

'

'97 opazno prevešalovsmer avtoritarne prakse,
katere cilj je Varovanje ..že.vzpostavljenihcentrov»-
moči ter reprodukcija obstoječegakulturno-poli-
tičnegasistema (na kar smo nekateri člani PS za.,
pana sproti pisno in ustno opoizarjali), se je na

1.'seji novo thtanovljenega programskega odbora

jasno pokazalo, da so dosedanji koncept in kriteriji,
ki jih je v svojem polletnem delovanju` vzpostavil_
programski svet EMK -' Ljubljana '97, dokončno

nesprejemljiv«.
Kronologijo dogodkov, ki bo obširnejepoja-

snila ozadje izstopnc izjave, bomo objavili jutži.

_

njakov, sprevrgla v koncept čiste reprodukcije 0b-.
'

stoječestrukture obvladovanja kulturno-umetni-
skega polja«.Podpisniki se »zavedajo,da imdžu-
pan formalno vse pristojnosti, da projekt oblikuje
v skladu z lastno `vizijo kulturne politike mesta«,
vendar je obenem za podpisnike _netransparen-
ten, nedemokratičen,subverzi ven in žaljivnačin,na

kakršnegase spremembe izvajajo v okviru MOL,
'

-2 ljubljąnékmaąkaüèttímdomom.
-, , ,Galerija_zata__vľt.jubtjani;danes

-ob 18. un b`o otvoritev razstave kc-
ramičnih skulptur NatašePrestor.

_
Galerija Majolka v Kamniku: no-

coj ob 19._uri bodo odprli ,razstavo
del Dušana 'LipovćaJpredstavili pa
bodotudi njegovopajnpvejšomo-

nograñjolmpresije slovenske po-
krajine. ,ą-uç'p..,in

'

,Univerzitetna Fpsihiatričnakli-

tmtavwe'.F4ü=.Se!s-rie-./

Koledar letosnjeForme

“VCV Portorozu -

.V galeriji Loggia':vKo ru bodo
danes ob'13."ti.`ñpredstavi i'koledar

1996,'ki so ga pripravili ob 35. oble-

tnici Mednarode'ga 'simpozija 'kipar-
_jev'For'maviva iz Portoroža.'Avtorja
koledarjasta Jaka'Je'raša in Vojko
Tominc_

' .- =._-'3 ;

`

Peta ljudskapesem
_

Danes ob 19. uri -bo v kulturnem

centru Ivana Napotnika v Velenju na-

stopila-notranjska raziskovalka ljud-
-skega izročila`in pevka Ljoba'Jenče
in predstavila pi'eplet starih' pesmi-iz
vseh sloveitškihpokrajinľľ

'

'

Nastop_trehiz'
generacijesedemdesetih

V knjižnicilvanałTavčarjav Ško-
tji Loki bodo 'danes ob 19. un' na-

stopili trije mlajšipisatelji, prozaista
Nina Kokelj in Aleš Čar ter pesnik
Aleš Šteger,dobitnik nagrade za

prvenec na letošnjemslovenskem

knjižnemsejmu. Večer bo vodil Mi-

tja nder.
'

`

nika, Studenec; 0131930 'otvoritev ;

Marija, pomagaj!
Načelno nimam nič proti cer-

kvi, dokler ne posega v moje za-

scbno življenje.toda kar se mi je
zgodilo na PTE presega vse meje!

S kupom zasebnih pisem, na-

menjenih v tujino, sem se 11. 12.
1995 odpravila na PTT v Tmo-
vem. Uslužbenko sem poprosila
za znamke, saj se mi zdi, da etikete
iz stro'a ne sodijo na zasebna' pi-
sma. pri tej, za moje pojme'nor-
malni zahtevi je uslužbenka glo-
boko za vzdihnila in me grdo po-
gledala, kot da zahtevam ne vem

kaj. Vseeno je pisma stehtala in na

rob napisala vrednosti. ki naj bi jih
nalepila na kuverte. Zatem mi je
pripravila znamke za 70 .S`sz izra-
zito cerk veno vsebino, z Marijo z

lezuščkom v naročju,pod katero

na veliko piše:»Marijapomagajla.
»Slovenija«pa je natisnjena čisto
na majhno. Ker pačnisem ne kri-

stjanka ne katerekoli druge vere.

sent želela. da mi znamke zamenja
za kakšne druge, pa mi je neprija-
zno od vrnila. da drugih ni l

Kako je to mogoče!? Mar cerkev
res DOVSOd vsi/ittin rvnin :mlin/'7 A t;

K ar je pre več,je pa pre več! Mar
ne živim _vdemokratični drža vi, v

kateri se vsak odloča o svoji volji.
tudi glede take'bma enkosti«,kot

je znamka na pismu, ki ga pošlješ
prijatelju? Sicer pa, vsak k svo-

jemu bogu moli! ln PTT 'li-novo.

hvala_ za prijaznost! Amen.
_

NINA lŽANC,
Pod bukvami 4,

`

Ljubljana

Ob nekem »zagotovslu«
Zgodovina se res ponavlja. Ko

sem namreč bral, poslušalin gle-
dal zaporedje dogodkov pri pre-
hodu Natovih enot čez Slovenijo
in »zagotovilovladeqr, da jim to

dovoli. sem se spomnil na prav
tako na gla vo obrnjeno zaporedje
pred mnogimi leti pri nas doma.
Na polici sem zagledal tri bon-
bone in ker so se mi nekako »za-

Iuštali«. sem jih. ne da bi se kaj
veliko spraševal.čigaviso. vzc/

in pospravil. ln ra vno ko sem bil

pri zadnjem. je prišlav sobo te-

daj štiriletna hčerka,hotela vzeti

tiste bonbone in, ker jih ni več

bilo. komaj' zadrževaie ink izda-

-čel ne drži. Prav zaradi teh imamo

bilo treba zaradi predolge vsebine

sesta vek krajšatiin to ni bilo obja-
vljeno. Z gospodom H umarjem se

strinjam in se mu zahvaljujem.
'

V svojem članku sem posebej
poudaril, da imamo vsi skupaj
samo eno okolje, da je to splo-
šna dobrina in da je odvisno od
nas vseh, kako_ bomo z njim go-
spodari/i, kako ga bomo ohranili,
v kakšnem _oko/ju bomo živeliin
kakšno okolje bomo zapustili za-

namcem. Na vodila, napotki in za-

konodaja, tudi l0vska in naravo-

varstvena, lepo učijo,a kaj, kose
vedno najde kdo, tudi med lovci in

nara vovarstveniki, ki tega ne spo-
štuje,ki se teh pravil in etičnih na-

v gozdovih, na poljih in ob rekah,
ob morju. ob gorskih poteh, ob na-

seljih in tudi v njih mnogo mnogo
takega, kar tja ne spada, mnogo
nepravilnosti in škodljivegapoče-
tja in tako si sami onesnažujcmo
in uničujemookolje in s tem tudi

rastlinski in živalski svet, naš ži-

vljenjski prostor. nga problema
tudi prisila. zakon. nara vovarstve-

vedno vso pravico, da še naprej
živijov istem prostoru, škodo na

kulturah in v gozdu pa 'mora se-

veda sproti poravnati tisti. kis to

divjadjo gospodari.
V tem neobjavljenem delu

članka ,sem opozonl tudi pisce
proti/o vskih člankov,najse ne ozi-

rajo po osamljenem pleve/u. do-

kler obstaja cela nji va žita,lo vcem

pa, da proti članom, ki 'se'ne dr-
žijodogovorjenih lovskth In etič-

nih nam in kvarijo ugled lavcem.

čim prej ukrepajo in jim po vedo.

da ne sodijo v lovske vrste.

PA VLE LOGONDER,
elesnikova l2,

Medvode

Vse mu prIde prav
Diplomirani ekonomist .Joško
`Šavliže nekaj časa polemmra s

svojimi nasprotniki. posega v zgo-

dovinsko vedo in bun' duhove. Kar

piše,dviga pravim ngdOI't'natjem
lase in pn'tisk. študente zgodovmc
pa bega. da se upravičeno_sprašu-
jejo: »Nas prav učijo?Kdo je še re-

niki in lovci ne morein rešiti "n
zimski profesor? Se _valjapo_ faksu
J.. '1-1. .aL-L ..a --.`ľ... '. vv
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EVROPSKI MESEC KULTURE - LJUBLJANA '97

Je za zaplete kriva mestna

uprava ali programski svet?
Ali je odstop treh članov programskega odbora projekta EMK - Ljubljana '97 posledica vsebinskih,
formalnih ali političnihzapletov in interesov? - Kaj bi morala, pa tega v skoraj letu dni ni storila mestna uprava
19. decembra 1991 je skupščinaMOL sprejela sklep, da podpira
kandidaturo Ljubljane za EMan pooblastila sekretarko mestnega
sekretariata za' .'

J 'I kulturo in športV J

Branko Lovrečič.da »vodi vse aktivnosti v zveza' s kandidaturo«. Svojo
podporo je 4. n0vembra 1993 podala tudi vlada RS in konec novembra

1993 so v Bruslju mandat EMK za leto 1995 podelili Ljubljani in

Nikoziji. Ljubljana. očitno nepripravljena,je zaprosila za prestavitev.
Pozitivna rešitev.premik na leto 1997. je bila v Bruslju sprejela 17.

junija 1994. Od same pobude za kandidaturo leta 1991 do oktobra

1994 na projektu ni bilo narejeno praktičnonič.

Lovrečičeva k projektu povabi
dr. Marino Gržinic in na njcn pre-

dlog Mojco Kumcrdej. ki jo mesto

8. novembra 1994 zaposli znotraj
SIRKŠ kot svetovalka 2 z name-

nom. da se bo ukvarjala s projek-
tom EMK (17. julija letos prejme
odločbo. da je zaposlena tudi kot

vodja tega projekta do njegove re-

alizacije. 27. oktobra. da se ji te na-

loge črtajo.in 11. decembra. da je

premeščcnana področjeknjižnične
dejavnosti ('?l)). Konec leta 1994 je
tudi čas volitev na občinskih ravneh

in priprav za uvedbo lokalne samo-

uprave.zaio še nijasno. kako bo do

projekta naslrojena nova mesrna

da

27. decembra 1994. le nekaj dni

pred koncem mandala ('). Lovreči-
čeva podpišesklep o imenovanju
programskega sveta (PS) EMA' -

Ljubljana '97` ki ga sestavlja 67

strokovnjakov iz različnih kulturnih
In umetniških področjihter institu-

cij. Za predsednico je IinenOvana

Marina Gr'iinic'. za podpredsednika
pa Peter Gabrijelčičin Tomaž To-

por-išič.
Januarja 1995 110111 župan dr.

Dimitrij Rupel_ ki projekt pode-
duje. pooblasti Lovrečičevo. da ga
vodi še naprej Sledijo dogovarjanja
o statusu projekta znotraj mestne

uprave. Vendar pa tudi po sprejetju
statuta mestne uprave .`11 maja 1e-

los ia status ni bil definirati. čeprav
so za projekt znotraj oddelka za

kulturo in razrskovalno dejavnost
predvideli tri delovna mesta,

V izhodiščih projekta. datiranili
26. februarja. Lovrečičexa zapiše.
da bo PS oblikoval osnouii kon-

cept in program projekta. ki ga
bo organizactjsko izvajal sekreta-
riat EMK. koordinacnski odbor pa
naj bi usklajeval program s finanč-

niini. prostorskimi in drugimi mo-

žnostmi. Za temeljno programsko
vodilo postavi -prediiaviit-i- kon-

ceplualno izvirnih norih del in

projektov«.ki naj bi imeli program-
sko prednost pred že izvajanimi.po-
leg tega pa naj bi bil ~program obli-
kovan kot dialog med slovensko In

tujo umetnostjo«. prednost pa naj bi
-imelc mednarodne koprodukclje
pred gostovanji«

Zamujeni meseci

Šele 1. marca letm l.ll\fCć1\lk'\'iI
skliče prvo plenarno \L'jU l'ö_ na ka
len se la pravzaprav šele konstitu-

ira in potrdi predlagano organiza-
cijsko strukturo: PS obsega 9 pro-

gramskih polj. ki jih predstavljajo
njihovi koordinatorji in nosilci po-

dročij(nekatera polja imajo več po-

dročij).Zavzame se. naj bo projekt
avtonomen in naj se čim prej določi
termin pn'reditve. vedno ni jasno.
kako bo projekt denarno in orga-

nizacijsko podprlo mesto oziroma

mestna uprava. saj mesto in njegov
župankljub večkrat poslanim pred-
stavitvam projekta zanj še ne kažeta

zanimanja.
5. aprila se predstavniki PS (Ma-

rina Gržinič.Peter Gabrijelčič.To-

maž Toporišič.Tomaž Brate. lgor
Vidmar. Brane Kovič. Mojca Ku-

merdej in Branka Lovrečič)sesta-

nejo z županom.ki projekt podpre.
saj meni. da ga V

' "
'

tro-

Sredi avgusta Kumcrdejeva in

Gržiničcva na podlagi programskih
izhodišč PS začncta izdelavo elabo-
rata in naredila načrt dejavnosti od

avgusta 1995 do junija 1996. Konec

avgusta Hribarjcva začne očitati
Kumcrdejevi. da si prilaščakompe-
tence. ki niso v njeni pristojnosti. in

ustno ustavi delo na elaboralu. V

tem času se pojavijo informacije. da

se pripravlja nova direkcija in direk-

tor projekta. kar kasneje na podlagi
po odbe z mestno upravo postane

Lilijana Rudolf.

Napadi na programski svet

11. septembra Hribarjcva samo-

iniciativno skliče sestanek koordi-

natorjev PS in ostro napade nje-
govo dotedanje delo. Kritika meri

na 'drastično zamujanje«in prila-
ščanjekompetenc. ki niso v pristoj-
nosti sveta. Hribarjcva na predse-
dnico PS naslovi pisna vprašanja.
iz katerih je razvidno. da mestno

upravo zelo zanima. kako si svet

predstavlja razmerje med instituci-

onalno in neodvisno kulturo. kar je

glede na programska izhodišča PS.
da je treba takšno delitev presečiin
da je seveda jasno. da bodo institu-

.
p... , ,

s

kovnjaki. 7. aprila je na seji koor-

dinatorjev polj in nosilcev področij
določen termin izvedbe (15. maj -

15. junij 1997). Na podlagi predlio-
dnega dog0vora z Zoranom Krži-

šnikom.direktorjemgrafičnegabie-

nala in članom PS. je sklenjeno. da

se likovni del prireditev začne že
22. aprila. saj morajo biti prostori
zaradi i1vedbe bienala predčasno
izpraznjeni.

Konec aprila Lovrečičeva

(ustno) odstopi kot vodja projekta.
S tem projekt poleg še vedno

nedefinirancga formalnega statusa

ostane tudi brez vodje in PS se

mora ukvarjali s stvarmi. ki bi jih
morala storiti mestna uprava. Edina

oseba. ki se še ukvarja s projektom
znotraj mestne upravc.je Kumcrde-

jeva kot glavna koordinatorica pro-

jekta. Na 2. plenarni scji I'S 30. ju-
nija se člani strinjajo. naj postane
tudi vodja projekta (kar ji predho-
dno predlagala tako župankot di-

rektor mestne upravc) in naj sama

sestaVi ekipo. ki bo projekt izpeljala
finančno.organizacijsko in koordi-

nacijsko PS se predstavi tudi nova

načelnica oddelka za kulturo in ra-

ziskovalno dejavnost Daša Ilribar.
ki pove. da s projektom nima nič.
ker je ta v neposredni pristojnosti
župana.Sledi obdobje sprejemanja
mestnega proračuna,ki je potrjen
21).ju|ija in v katerem je med poseb-
nimi postavkami projektu za leto

1995 namenjenih 211 milijonov to-

larjev l'ripomniti velja. da se niti

županniti Lovrečičeva kot mestna

svetnica na »proračunskihscjaltu
nista eksplicitno mvzela za projekt.

o Župan.dr. Dimitrij Rupel. je
za Delo dejal, da je »EMK pro-

jekt Ljubljane. Slovenije in EU. Na

tem projektu bomo skušali pokazati
Evropi. kar na kulturnem področju
najbolje znamo. Moja željaje. da

bi Čim prej prišlido vsebinskih re-

šitev.ki bodo zagotovile. da bo ta

cilj dosežen.To pomeni. da so vse

zakulisne in stranske zgodbe nepo-
membne. in osebno sem proti temu.

da bi se posamezne skupine unte-

tnikov ali posamezni interesi med

seboj prepirali in za te prepire iz-

koriščali tako pomembno priredi-
tev«. Na vprašanje.kaj so po nje-
govcm vzroki za nastali kontiikt.je
odgomril: -()sebno ne vidim nobe-

nega radonalnega konflikia in mi-

slim. da je šlo za nesporazum. ki se

ga brez potrebe poliiizira. Zato sem

tudi go.Griinic'evo. g. Moharja in g.
llrena pozval. naj še naprej sodelu-

jejo pri projektu.-

cije še kako pomembne pri obliko-

vanju programa (poleg tega pa so

v l'S tudi strokovnjaki. zaposleni v

večini kulturnilt institucij). taktično

precej transparentno Poleg tega so

nekatera vprašanjaza PS žaljiva.
saj spraSUjejo. kako si svet predsta-
vlja razmerje med njim in mestno

upravo. Odgcwore pa bi seveda že

davno morala podati prav mestna

uprava. na kai so predstavniki I'S

večkrat pisno in ustno opozarjali
Na vprašanjasvet odgovori na

tretji plenarni seji .1. oktobru. na

katero Županpovabi še direktorje

javnih zavodov na področjukul-

ture oziroma kultuinili Institute

Zavzame se za ustanovitev koor-

dinacijskega (vodila naj bi ga Ru-

dolfova). nadzornega. častnegain
programskega odbora (PO). V sle-

dnjega naj bi vsako polje imenovalo

enega člana. Na večkratne pozive
nekaterih članov sveta.naj opredeli,
kakšno bo znotraj projekta in me-

stne uprave oče mesto PS in kdo
bo odslej odločalo vsebini projekta.
županne odgovori.

9. novembra županimenuje pro-
gramski odbor.kl naj bi bil odgovo-
ren za pripravo programa. Njegovi
člani postanejo Andrej Blatnik.To-
maž Brate, Man'na ržinic'.,Brina

Jež. Marko Hren, Primož Lorenz.
Miran Mohar, Mitja Rotovnik, Li-

lijana Rudolf. Jelka Strgel, Tomaž
Toporišič.Igor Vidmar, Igor Zabel.
Marko Letonj Brane Kevič in 20-
ran Kržišnik. upan ne upošteva
dogovora. da bodo v odbor imeno-

vani vsi predstavniki posameznih
polj in nosilci področjiPS. bradi

tega Gržiničeva. Hren in Mohar na

župananaslovijo pismo. v katerem

ga opozorijo. da je s tem -kri'il

omovna načela delovanja demokra-

iićm'h telesu. opozorijo. da še vedno

ni jasno opredeljena vloga PS. ter

povprašajoo všebinski in formalni

ustreznosti izvršncgain program-

skega ra.

15. novembra župan projekt
predstavi tujim konzulamim pred-
stavnikom in na tej predstavitvi sli-

šimo. da so nekateri datumi za ne-

katere dogodke žc usklajeni.
Novi PO na svoji prvi seji 1.

decembra La predsednika izgla-
suje Tomaža Toporišiča.lz prvega
osnutka poslovnika o organ/za-
ciji. pristojnosrlh In delu organov
za Izvedba projekta (narejenega s

strani mestne uprave šele konec

novembra 1995 ?!) je jasno. da se

programski svet ukinja. iz drugega
osnutka pa.da je postavljen kot po-
svetovaan strokovno telo. katerega
mnenja za programski odbor niso

obvezujoča.Vendar tudi ta poslov-
nik do danes še ni sprejet

4. decembra Gržiničeva. Mohar

in Hren glede na to. da na postn-
vljena vprašanjažupannalprvt seji

PO ni odgovoril. nepreklicno od-

stopijo iz PO. 5. decembra župan

odgovori. da ne vidi nobenega ra-

zloga za njihov odstop. 6. decem-

bra Kumcrdejeva na zahtevo Gr-

žiničeve. še vedno predsednice le-

galno obstoječegaPS. skliče 4. ple-
narno sejo PS. 8. decembra pa za-
pan vsem njegovim članom pošlje
sporočilo.da je bila seja sklicana

brez vednosti pristojnih za o`rga-
nimeijo EM K. 11. decembra (Jrži-

ničeva. Mohar. Hren in Kumcrde-
jeva. Eda Čuler ter Borut Vogelnik
(vsi člani programskega sveta) po-

dajo sporočiloza javnost_ ki smo ga

pov/.eh včerin _
`
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LIUBLIANA - Delegati Amnesty International. ki so

predeerajsnjim konCaIi zasedanje v Ljubljani. so se se-

manili tudi z nekdanjo vojaSnico na Metelkovi, kamor

jih je povabil zavod Retina. V nekdanjem vojaskem za-

poru. kjer je galerija, (sicer pa je predviden tudi mla-
dinslci hotel), so dobili v trajno uporabo celico. ki jo bo

urejala slovenska sekcija Amnesty International.

Zdaj v stavbi deluje
vrsta mlajsih umetnikov
in umetnic, ki s prepro-
stimi orodji opremljajo
nekdanje zaporniske ce-

lice. saj na Metelkovi se

vedno ni vode in elektri-
ke. Po besedah Marka
Hrena v galeriji ne gre za

razstavo. pac pa za trajno
sestavo. s cemer je mi-

sljen nenehen proces
odvijanja umetniskih

praks, ki zdaj traja za dve
leti. Svojo clovesko izku-

Snjo ob stiku s tem pro-
storom lahko izrazijo tu-

di bivsi zaporniki. V tem

kontekstu so bil'L pova-

bljeni k sodelovanju tudi

junaki slovenske pomla-
di, ki so poklonili svoje
originalno pisanje. nasta-

lo v obdobju zapomiStva
in predstavili knjigo Se-
dem let pozneje.

In kaksno je stanje na

Metelkovi dve leti kasne-

je, po poskusih njenega
ruSenja septembra 1993?

Uporabniki bi se lahko
v grobem razdelili v tri

skupine: squotterji. ki

vztrajajo na terenu; 5e de-

lujoci clani MreZe za Me-

telkovo. katero je kot no-

va institucionalna oblika
nasledil zavod Retina; v

tretji skupini pa so vsi ti-

sti. ki Cakajo, da se bodo
razmere za delovanje
uredile. Seveda se potre-
be po prostorih za razli-
Cne umetniske prakse.
druzbena gibanja. pose-
bne alternativne skupine
niso nic spremenile. le
da se zdaj pojavljajo Se

n0ve generacije. za katere
bo Metelkova vsekakor

odprta.
Program. narejen leta

1991/92. je zavod Retina

razsiril in dobil od mini-

strstva za kulturo so eno

hiso v jiiZnem delu voja-
snice. Od lanskoletnega
do letosnjega aprila je
pod mentorstvom ameri-

skega arhitekta Kevina

Kaufmana in pokrovitelj-
stvom Retine ter Zavo-
dom za odprto druzbo

nastaja] Razvojni naCrt za

kasamo ob Metelkovi ce-

sti. Celoten arhitekturni
in programski naCrt je
izpeljan v soglasju 5 so-

delujocimi. kar pomeni.
da uporabniki sami nacr-

tujejo notranjo in zuna-

njo premo prostora v

skladu s svojimi potreba-
mi in osebnim pogledom
na prostor. Gre za tako
imenovano arhitekturo

skupnosti. ki je tako v za-

ltodnih kot vzhodnoe-

vropskih prestolnicali in-

tegrirana \' urbano okolje.
Vzporedno z glavnim

projektom naCrtovanja
programskega in arhite-

kturnega prostora v zavo-

du Retina potekajo pro-
grami. ki se nanasajo na

zaposlovanje in ekono-

mijo tcwstnega centra [ta
bo zasnovana na mrezi

kooperativnih produkcij-
skih enot. ki bodo sluzile
tako obnovi Metelkove.

I'USKI umeuuk uy'ci novemu.

nedavno v Hisi v casu v Moderni ga-
leriji). in sicer z instalacijo. s katero
se je pred tremi leti predstavil 2e v

New Yorku. (V. U.)

... ...uuu ja. .\01- I
deja.Schnndt-Šotd'utfain drugih ek-

spresionistov (9. september do 22

oktober. Casino Luxembourg). (V. U.)

a
MW}
WIeEurupéernedelaCulłure

W

kot mestu samemu).
vzpostavitev Indoc-a (In-
formacijsko - dokumenta-

cijski center) in povezo-
vanje s podobnimi insti-

tucijami v svetu.

Mestna obcina Ljublja-
na je na osnovi namem-

bnosti. ki je bila dolocena
na enaindvajseti seji mes-

tne skupscine leta 1993.

pripravila osnutek razpi-
sa za oddajo prostorov v

severnem delu vojasnice.
Zaradi zamenjave mestne

oblasti je moral zavod Re-

tina ponovno seznanjati
mestno upravo s proje-
ktom. ki je bil Ze obravna-
van in sprejet na omenje-
ni seji. Mestni svet odlaga
s to tocko dnevnega reda.
tudi zato. ker so Sele na

zadnji seji sprejeli mestni

proraCth za leto 1995. Za

osnovno sanacijo Metel-
kove so tako predvidena

sredstva v visini 16 miljo-
nov. s kaksno dinamiko
in na kaksen nacin se bo-
do razporejala. pa je odvi-
sno od mestne uprave.
Odlasanje z razpisom je
za Metelkovce in zavod
Retina velik »handicap«.
saj Se ne morejo iskati in-

vesticijskih sredstev za

obnovo Metelkove. Poleg
tega 2e stiri leta aktivno

propadajo objekti. za na-

stalo skodo in malomar-
no gospodarjenje z njimi
pa je vsekakor odgovoma
mestna skupscina.

Ljubljana bo v letu
1997 en mesec kulturna

prestolnica Evrope in na

Metelkovi bi radi takrat

pokazali najboljse kar
ima Ljubljana na voljo na

tem podrocju alternati-
vne kulture. To pomeni.
da bi moral do takrat pro~

gram z vsemi uporabniki

in mlajsimi generacijam
zaziveti in posredovati
Evropi izku5njo ustva-

rjalnih praks in percepci-
jo prostora. v katerem 2:?-

vimo. Se posebno obeta-
ven potencial pa je \'

izvirnem sozitju Etno-

grafskega muzeja v ji.-
Znem delu z multikultur-
nirn centrom v severnem

delu. Leto 1997 je Ze

pred vrati. celoten pro-
jekt pa je šele v fan' pla-
niranja. Glede na sicer-

snjo eravnO in mestno

prakso je uresniCenie

projekta do-l. 1997 \' zra-

ku. Kljub temu Metelkov-
ci ne podlegajo crnim

scenarijem. Razpon zno-

znosti za Metelkove. ki to
lahko soliden squott
evropskem okviru. Ha:
lem ali pa svetovne. st::-

kcija. ic :11:11:06 velik

Andreja Paljm-ec
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Š; preslabo izkoristila njegovo prisotnost. Alt

, saksofonist, tenor saksofonist, ki po novem
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í ki poslušalci:trosi predvsem rezultate in ne
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melje v širokih zamahih, njegova zvočno`st

pa sega od podganjega cvilimoža, se

izogne swingu, na juriš! in betonira:

boben in pol, sax mitraljez.
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