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KULTURA

Sredina okrogla miza o Evropskemmesecu kulture v Cankarjevemdomu

Kultura spet žrtevpolitike?
DimitrijRupelogorčenrazpustilprogramskiodbor in preklicalpravilnik

Evropski mesec kulture, prireditev, s katero naj bi Sloveni-

ja prihodnjo pomlad dobila priložnostdesetletja, da pokaže,
kaj zna (ima), že dobrih šest mesec buri javnost; ne, ker bi

v dolgih vrstah stali ljudje, ki imajo še kakšen predlog, arn-

pak na žalost zaradi razprtij in konfuznega stanja v mestnih

strukturah, ki so zadolžene za organizacijo in realizacijo
projekta. To je bil verjetno razlog, zaradi katerega so se

študentjekulturologije odločili za okroglo mizo o projektu in

za' izdajo knjižice,v kateri so v priprave vpleteni podali svoje
poglede na zadevo.

Povabljeni so bili Marina

Gržinić,predsednica program-

skega sveta, Lidija Rudolf, di-

rektorica,
- Marko Hren, član

programskega sveta, Mitja Ro-

tovnik. član programskega od-

bora, Dimitrij Rupel, županin
`
Tomaž Toporišič,predsednik

)programskegaodbora. Župan
je razpravo nekoliko zamudil

in že pred koncem odšel,To-

maž Toporišičpa se je zara-

di drugih obveznosti sploh ni

udeležil,kar je seveda grobo
okmilo možnosti za pojasnite"
trenutnega položaja.

Najprej je Marina Gržinić

podala kratek historiat: do 3.
oktobra je bil 70-članski pro-

gramski Svet, ki ga je imenova-

la prejšnjanačelnica mestnega
oddelka za kulturo Branka Lo-

vrečič,najvišjetelo EMK in

je kljub zamenjavi oblasti in

zapletom opravljal Svoje delo:

zarisal je koncept sodobne pri-
reditve. ki ne bi bila le predsta-
viweno-manifestativne narave,

ampak bi mestu pustila v obli-

ki novih infrastruktur in daja-
nja priložnostimladim ustvar-

jalcem in organizatorjem trajni
pećaua prihodnost, zasmvit pa-

je tudi program.

Tretjega oktobra 1995 je žu-
pan Dimitrij Rupel predstavil

' nov koncept: ustanovili so ožji
programski odbor, v katerem

so bili še naprej nekateri čla-
ni sveta, ohranili so tudi polja
umetnosti in kulture, kot jih
je oblikoval ta svet, pridruži-
li pa so se predstavniki naj-
večjihkulturnih inštitucij(CD,
Filharmonija, Moderna galeri-
ja itd.). imenovana je bila tudi
direktorica Lilijana Rudolf. Ta

odbor, katerega predsednik je
Tomaž Toporišič,naj bi torej
sestavil program, svet pa naj bi
bil le še nekakšen fomm, valil-
nica idej. Zapletlo se je tudi pri
pravilniku, ki bi moral jasno
določiti nosilca, pristojnosti in

odgovornosti za organizacijo
in realizacijo projekta, pred-
vsem pa njegovo avtonomnost

in strokovnost, zato so trije čla-
ni (Gr'zinić,Mohar, Hren) od-

stopili. Na prošnjopredsednika
odbora Toporišičaso pri pri-
pravi ustreznega pravilnika še

sodelovali in so ga nato v začet-

ku leta ponudili v podpis župa-
nu. Ta jim je svojo podpisano
inačico vrnil v začetku febru-

arja, a je bila grobo okmjena:
izpuščeniso bili prav deli, ki

jasno določajo,da je odbor ti-

sti, ki sprejema program, župan
pa je dodal tudi člen,po kate-

rem lahko po Svoji presoji raz-

reši posamezne člane odbora.

ustanovitvi naredil hudo napa-
ko, ko je »ekskomuniciral naj-
pomembnejšeljudi v slovenski

kulturi«,direktorje vseh kul-
turnih inštitucij.`Brez teh ljudi
pa po njegovem ni mogočego-
voriti o avtonomiji stroke. Po-

leg tega je svet naredil odločno

premalo, zato je bilo župano-
vo posredovanje potrebna. Ro-
tovnik se strinja z Gržinićevo,
da je pravilnik slab, vendar je
bilo že vse preveččasa po-

rabljenega za prepire, »odsto-
pljeni«člani naj se končno od-

ločijo,ali bodo še sodelovali
ali ne, zdaj pa je treba rešiti,
kar se rešiti da. V Cankarje-
vem domu se v minulih me-

secih že pripravili 90 odstokov

programa, ki ga bo CD pri-
speval EMK: Festival sodob-

1
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,a] "l res, pa je.
V trenutku, ko- so že zaškrlpalakolesca tiskarniških

strojev, smo prejelijvest, `Id je tako rekoč krona našega
poročanjao EMK in, roko na srce, tudi najbolj logična
posledica vseh nesoglasij,.k_i so se v_ sredo jasno pokazala:
včerajpopoldne je županDimitrij Rupel, ogorčenzaradi .

vsega izrečenegana okrogli mizi, uporabil možnost,kisi

jo je zapisal v pravilnik, ter ustno in pisno :obvestil vse

pristojne v MOL ter 'članeprogramskega odbora EMK,
da razpušča_programski odbor in da prekiicuje tudi spor-

nipravilnik. Odslej naj se sprtl kulturniki po 'njegovem
organizirajo sami, zunaj MOL, saj .on ne" more zagotoviti
demokratičnegadogovarjanja med njimi. Šelev drugi -i'azi
se bodo povezali s programeer'organizatorji ini'inancerji

'

f
v MOL; ti bodo sprejemali predloge programa, tega pa'
bodo #usklajevalieksperti, ki ne bodo imeli v igri tudi

Po mnenju Gržinićeve takšen

pravilnik ne omogočatranspa-
rentosti dela, odbor pa se zdi

le spretno nastavljen paravan
za reševanjezadev »podmi-

zo«, zunaj demokratično spre-

jetih pravil igre.
Direktorica EMK Lilijana

Rudolf je pojasnila organiza-
cijsko shemo (svet, odbor, di-

rekcija in častni odbor, ki ga

prav zdaj sestavlja župan),
opozorila na javno povabilo k

sodelovanju, ki so ga objavili
pred tednom dni v časopisih,
povedala, da bo v grobem pro-

gram dokončno znan do srede

maja in da mu bodo predvido-
ma namenili 2 do 2,5 milijona
mark denarja: Tudi infrastruk-
tura naj ne bi bila pozabljcna:
omenila je obnovo etnograf-
skega muzeja in ljubljanskega
gradu ter ureditev začasnih pri-
zorišč v Stari Ljubljani.

Mitja Rotovnik, član odbo-

ra, je menil, daje svet že ob

nih odrskih umetnosti Exodos

(na katerem bodo morda tudi

tako zveneča imena, kot so Pi-

na Baush in Royal de Luxe,
»če bo EMK primaknil kakšnih
50.000«),Jazz festival, del 22.

Mednarodnega grañčnegabie-

nala, ki redno poteka v CD,
in morda reprezentativna pred-
stavitev našeganajvečjegasli-

karja, živečegav tujini, Zorana
Mušiča. V Slovenski filharmo-

niji bo dirigiral morda največji
dirigent na svetu, Carlos Klei-

ber, vrhunec in konec EMK pa
bi bil po Rotovnikovem pre-._,

dlogu nastop opernega pevcar_

Pavarottija 4. julija; _

ŽupanDimitrij Rupel se

vprašanjaspornega pravilnika
ni dotaknil. Pojasnil je, da je
gospa Lovrečičevasvet imeno-
vala že po volitvah, torej ne-

legalno, da pa sprva ni hotel

posegati v njegovo delovanje,
čepravbi to lahko storil. .lese-

ni je ugotovil, da v tako šte-

vilnem telesu delo ni mogoče,
zato seje odločil za ožjiodbor,
ki ne le, da je ohranil polja in
člane sveta, temveč se je oprl
tudi na programsko zasnovo.

Ali bo program odbora sprejet,
pa ni odvisno ne od odbora ne

od njega, ampak od tistih, ki

odmerjajo denar, se pravi od

mestnega sveta in ministrstva
za kulturo. »Tu gre za denar!«

je pribil župan,in tako streznil
vse tiste, ki so verjeli, da gre
za kulturo.

Marko Hren, bivšičlan sve-

ta in k00rdinator za Metelko-

vo,je opozoril, daje bil projekt
EMK, kot kaže,žrtev politi-
ke in ne narobe, kot bi mor-

da lahko razumeli iz slišanega.
»Amnezijaje grobar vizije,«
je menil Hren glede skliceva-

nja na napake prejšnjepoliti-
čne garniture. Drugo nevarnost

vidi v težnjipo elitizmu, ki naj
bi s svojim bliščem zakril oz-

dravitve krvavo potrebno real-
no stanje: »Samo na Metelkovi
še vedno brez vode in elektri-
ke propada 38.000 kvadratnih
metrov površin.«

Na to izjavo se je kot iz topa
oglasil županRupel: »Danes
so na Metelkovi dobili vodo

in elektrikol«,zbrani pa so se

začudeno spogledali.
Sledila so vprašanjaiz vrst

poslušalcev,ki so se prav tako

polarizirala okoli vprašanja,ali
bo projekt torej avtonomen ali

pa bo o njem vendarle odloča-

ci, kot se je izrazi'l'župáiñra'li"`
je pametneje spodbujati doma-

čo produkcijo, ki sicer nima ne

finančnih ne prostorskih mo-

žnosti za delovanje, ali 'pa naj
se ñnančno podpre tudi projek-
te, ki jih bodo v tem okviru na

primer pripravili v inštitucijah:
ne gre namreč prezreti dejstva,
da te že iz rednega financira-

nja lahko začnejos pripravami,
medtem ko bodo drugi lahko

začeli delati šele,ko bodo do-

bili prve ñčnike iz EMK. In

končno se je še enkrat zastavila

dilema, ali na primer Pavarotti,

_
ki, kot se je izrazil neki poslu-
_šalec,»poježe vse življenje«,
'lahko Evropi kaj pove o Lju-
bljani, se pravi, ali lahko elitne

prireditve predstavijo Evropi
kaj več kot naše aspiracije po
»mondenosti«?Ne glede na to,

da je gospod Rotovnik zatrdil,
da bo ta projekt nosil CD sam,

je ostalo do konca nerešeno te-

meljno vprašanje,kakšen naj
bi bil koncept EMK.

TANJA LESNIČAR-PUČKO



EVROPSKI MESEC KULTURE - LJUBLJANA '97

Poti se ševedno križajo
Klub kulturologov (KULT) Fakultete za družbene vede je v sredo

zvečer pripravil v sodelovanju z Društvom 2000 In Cankarjevim do-

mom okroglo mizo ln javno trlbuno na temo Evropski mesec kulture
- Ljubljana 1997. Ob te priložnostije v uredništvu Igorja Velepiča
izdal tudl brošuro z ena rn naslovom kot poskus povzetka doga anj.
ki so se v zvezi s projektom EMK - L} 97 godlll In se godljo obro

leta pred dogodkom.
Mar-Ina Gržlnlć. predsednica

programskega Sveta. ki ga je ime-

novala pobudnica in vodja pro-
jekta EMK (do lanskega leta)
Branka Lovrečič.je uvodoma po-

jasnila. da je bil ta organ najkom-
petentncjšiza pripravo prireditve
le do 3. oktobra lani. koje ljubljan-
ski župan imenoval rogramski
odbor. ki mu predsc uje Tomaž
Toporišlč.za direktorico projekta
pa postavil Lilijano Rudolf. Pro-

gramski svet je po njenem prepn'-
čanjuves čas vztrajal pri avtono-

miji stroke in avtonomtji projekta.
Njegovega pomena ni videl le v

smeri manifestativnosti. ampak v

možnosti oblikovanja kulturne in-

frastrukture in baze za naprej. za

nove kulturne projekte in ume-

tniške prakse. Večino programskih
idej je od programskega sveta pre-
vzel novi programski odbor. med

njimi tudi idejno izhodišče EMK
kot križišča med vzhodom in za-

hodom oziroma točke refleksije.
V novih razmerah posebej ostro

nasprotuje pravilniku o organiza-
ciji. pristojnostih in delu organov
za izvedbo projekta. ki ga je 31.

januarja letos podpisal župan.Ta

se v bistvenih prvinah ne sklada s

predlogom programskega odbora

in s tem diskreditira in destabili-
zira njeg0vo delovanje.

Direktorica projekta EMK Lili-

jana Rudolfje predstavila organe
EMK. ki že delujejo (programski
svet. programski odbor. direkcija).
in napovedala še ustanovitev ča-

stnega odbora. ki ga bo ustan0vil
in vodil župan.Po njenem pričako-
vanju bo programski odbor (tudi
na osn0vi rezultatov javnega
vabila) lahko pripravil skelet pro-
grama EMK do konca maja letos.
Po dosedanjih izkušnjahso vlagali
organizatorji v ta projekt med 2,5
in 4 milijone nemških mark in

zgornji vsoti se bodo skušali pn'bli-
žati tudi v Ljubljani. Od Evropske
unije lahko pričakujejoza ta na-

men od 50 do 150 tisoč ekujev.
lan programskega odbora

EMK in direktor Cankarjevega
doma Mitja Rotovnik je najprej
očital prejšnjimestni upravi. da
razen tmenovanja programskega
sveta ni storila ničesar.70-članski

programski svet pa je po njego-
vem prepričanjupomenil le kom-

pletno ekskomunikacijo na'odgo-
vornejšihpredstavnikov ku turnih
ustanov. saj v tem telesu ni bilo

nobenega direktorja ali program-
skega vodje katere od ustanov na-

cionalnega pomena. Govoriti o av-

tonomiji stroke brez teh ljudi
meni po njegovem pripisovali jim
neavtonomtjo.

V Cankarjevem domu bosta v

času EMK festival sodobnih odr-
skih umetnosti Exodas in tradici-
onalni jazz festival. gostovala bo

slovita Češkafilharmonija. 7. orke-

strom Slovenske filharmonije bo

koncertiral vrhunski dirigent Car-
los Klelber. Simfonikom RTV Slo-

venija bo din'giral gost iz Grčije(v
grškemSolunu bo istočasno Kul-

turna prestolnica Evrope). v raz-

stavnem sklopu bodo redstavili

Slikarstvo Zorana Mušl a in del 22.

mednarodnega grafičnegabienala.

Ob njegoviotvoritvi bo s Sloven-

sko ftlharmonijo zapel sloviti Lu-

elano Pavarotti.

Županmestne občine Ljubljana
dr. Dlmltrlj Rupel je uvodoma po-
udaril. da vsebuje projekt EMK

evro sko. slovensko državno in

ljubljansko mestno kulturo in da

sodi v proces evropeizacije slo-

venske kulture. Po njegovem mne-

nju mora programski odbor naj-
prej program pripraviti. nato pa

skušali zanj zagotoviti potrebna
sredstva. Programski svet. ki ni

bil.nikolidemokratičnopredlagan
tl'l moljen. lahko po njeg0vem še
naprej opravlja vlogo »kulturnega
parlamenta«tega projekta. vloga
»vlade- pa je naložena program-
skemu odboru. ki ga je imenoval
prav na predlog sveta. Na koncu
pa bodo o obsegu projekta EMK
v skladu s finančnimi možnostmi
odločili tisti. ki bodo morali zanj
zagotoviti denar. mestni svet. mi-

nistrstvoza kulturo. vlada in spon-
ZOl'jl.

Marko Hren. koordinator pro-
jekta Metelkova in član program-
skega sveta EMK, je v začetkuvi-
del v prireditvi priložnostza inte-

rakcijo med znanosth in umetno-

stjo. med različnimi disciplinami
in umetniškim'ravninami.V priča-
kovani pren0vi kompleksa Metel-
kove je videl zagotovitev in pro-
mocijo novih produkcij ter novih

prostorskih mogljivosti. Zdaj pa
opažaodklon programskih priza-
devanj k elitizmu. k šopuelitnih
kulturnih dogodkov.

ga bodo finančno ovrednotili tn SLAVKO PEZDIR
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`Izborskulptur
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2 s
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Saše
V galen'ji
skulptur

izbor skulptur. ki so
.

v oljkinem Iesu in v kombinacut
Marjas'ićevo ustvarjanje vezano na

u odabl'a zoomorfne moti ve in ćloveško figura. _p 1
'

Na sliki: SašaMarjas'ić,Umik. 1995.1es-oljka. bron.
kuje in snliára. -

steklo. (1 s. A.)

Meduza 2 v Piranu bodo nocoj ob 19. un' odprli razstavo
SašeMatjasiča.ki se je rodil leta 1955 v Ifuli,

dela. Ustvarja predvsem v mali plastiki, v Meduzr _

nastale v zadnjih štirih le . Oblikovane so

."

..~\_ .g

O VOV

Magaswa Piranu

kjer tudi živi to
bo nam: vljen

z drugimimateriali_Tematskoje
bi vanjski ambient, sej najpogmteje

kijib po svoje obli-
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Pon orelost v šestihtočkah
le ižupanz nedavno obstrukcijoEMK slovenski kulturi zapravi!priložnostdesetletja?

1

test bivših članov programskega sve-

Ita: da Čufer,Marina Gržlnič,Mar-

. Hr n, Mojca Kumerdej, Miran Mo-

II' l Borut Vogelnik - trije od njih so

li tu
'

bivši člani zdaj že prav tako

vš programskega odbora - pro-
kta

, vropsko mesto kulture je včeraj
:licą'lotiskovno konferenco, na kate-

so 'ob koncu njihovega ukvarjanja s.

rn projektom želeli še enkrat pojasniti
)gajanje, predvsem pa zavrniti očitke,
jih je nanje naslovil županDimitrij

upeL
V sporočiluza javnost so v šestih toč-

lh razložili,da je županrazpustil pro-
'amski odbor (PO) in preklica] pravilnik,
)tem ko je PO sredi februarja soglasno
leli ta neustrezen pravilnik, ki ni jasno

določil strukture in transparentosti delova-

nja EMK. Županovočitek,češ da stroka
ni mogla najti konsenza,.ne drži, saj je
iz dokumentacije povsem razvidno, da so

tako v PS kot PO (ki ga je ustanovil prav

županin naj bi po njegovem mnenju šele
zares zastopal večino interesov slovenskih

ustvarjalcev) odločali s konsenzom. Člani
`PS se tudi niso » potegovali za uresni-
čitev in promocijo lastnih projektov«,saj
so predlagali le sklope programa, ki bi jih
nato PO potrdil ali zavrnil.

Ni torej »ponorela«stroka, ampak je se-

danji položajposledica »ponorele«države
oziroma mestnih sn'uktur, ki so neprestano
spreminjale pravila igre in končno uničile
vse doslej narejeno. Namesto da bi sle-

dil evropskim standardom pri organizaciji

državnih projektov (primer kulturnih pre-
stolnic Evrope, Antwerpna ali letošnjega
Köbenhavna)in z mandatom strOke zago-
tovil avtonomnost projekta brez vmešava-

nja politike, se je županjočitnoodločil za

zasuk,v tako imenovano postsocialistično
ohranjanje netransparentnosti. Za projekt
bosta namreč odslej skrbela odbor in od-

delek za kulturo MOL z neimenovanimi

eksperti,`po kakšnihmerilih, pa ni znano.

In ne nazadnje, ker županni preklical
javnega povabila k sodelovanju EMK, ob-

javljenega v časopisih,je očitno,da je
vendarle ohranil konceptualna izhodišča
projekta, ki so avtorsko signirano delo

članov PS in PO.

TANJA LESNIČAR-PUČKO
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A propos E vropskimesec

kulture Ljubljana1997
@jasnilo v'zvezr's člankiTarje Lesničar-Pučko)

V zadnjih dneh sem v časnikih prebral nekaj kri-

tičnih člankov o pomenu, vsebini in organizacijskih
vprašanjihEvropskega meseca kulture (v nadaljevanju
EMK), ki ga bomo doživeli v Ljubljani poleti priho-
dnje leto. Sodim, da je - predvsem po zaslugi nekaterih

posebno vnetih sodelavcev pri pripravah tega projekta
- 'prišlodo nesporazuma, ki ga želim razjasniti in po
možnosti odpraviti.

l. Odgovorni mestni pa tudi državni dejavniki so projekt
EMK l997 »podedovali«od bivše sekretarke za kulturo

Mesta Ljubljana. Ta si je ob trenutku slovesa s svoje-
ga položaja(v zadnjih dneh leta 1994 - brez mandata s

strani tedanje skupščinein celo brez mandata mestnega
izvršnegasveta, katerega članica je bila, predvsem pa brez

posvetovanja z že izvoljenimi novimi predstavniki Mesta,
ki se je zaradi sprememb zakona o lokalni samoupravi
samo bistveno preobrazilo) predstavljala, naj bi ob tem

projektu mobilizirali zelo veliko število kulturnih ustvar-

jalcev. Po njenem prepričanjubi morali pri EMK priti do

besede predvsem tisti ustvarjalci, ki so bili po njeni oceni

zapostavljeni s strani glavnega toka ljubljanske oziroma

slovenske kulture.
'

'

2. Po nastopu svoje službe v MOL (ki, kot rečeno,ni

isto, kot je bilo nekdaj Mesto Ljubljana) sem si želel,
kot si želim tudi danes, ohraniti dobre odnose z omenje-
nim velikim številom ustvarjalcev, ki jih je bila izbrala

bivša sekretarka. Ta obsežni kultumiški parlament (ki se

je imenoval »programskisvet EMK«) je veliko, pogosto
tudi zanimivo razpravljal o kulturni politiki in o možno-

stih projekta EMK. Ta svet je po večmesečnem sestajanju
proizvedel nekaj splošnihkonceptualnih razmišljanj,ni

pa izoblikoval predloga programa. Da bi prišlido njega,
sem v sporazumu s svetom imenoval »programskiodbor«,
katerega naloga naj bi bila oblikovati konkretne predloge
in sestaviti seznam sodelavcev projekta EMK, Ta odbor

je opravil nekaj pomembnih poslov, vendar se je še vedno

zapletal v izčrpavajočerazprave o pristojnostih in o raz-

ličnih ideoloških vprašanjih.Poleg tega je začela delovati

tudi operativno naravnana »direkcija«projekta. Bistveni

problem »programskegaodbora« je bil v tem, daje želel
dokOnčno odločati o ñnančnih vprašanjihin narekovati

ñnaneerjem(MOL, ministrstvo za kulturo RS) svoje po-

goje. Ko smo pojasnili, da takšnegamandata nimajo in ga
tudi ne morejo imeti, saj so bili povabljeni k sodelovanju
s strani enega samega faktorja v vsej zgradbi, to je me-

sme uprave, so posamezni odbomiki v imenu »avtonomije
stroke« začeli protestirati proti »avtoritamemu« ravnanju
županain mestnih oblasti.

3. Moje osebno in načelno stališče je, da EMK ne bodo

mogli oblikovati samo alternativni ali npr. »zapostavljeni«
ustvarjalci, ampak bodo v njem morali dobiti svoje mesto

predvsem »izpostavljeni«tstvarjalci ne glede na to, ali

delujejo v okviru ali zunaj »glavnegatoka« slovenskih

kulturnih ustanov. V EMK bodo sodelovali tudi ustvarjalci
iz evropskih držav,ki so, kot je znano, pobudnice EMK.

4. Mestne oblasti so vsekakor želele upoštevatiin mo-

rajo upoštevati»avtonomijostroke«. Zato so spoštljivo
in dolgo poslušalevse mogočeideje in predloge. Toda

odbomikc smo povabili k predlaganju in usklajevanju,
njihova funkcija pa je bila in je lahko predvsem sveto-

valna in koordinacijska. Zanjo prejemajo tudi ustrezen

honorar.

5. Logičnoje, da o projektih ne morejo odločati nji-
hoviavtorji. Za končni izbor projektov, ki prihajajo na

javni razpis, bo pristojna žirija,ki jo bodo sestavili iz

nepristranskih strokovnjakov. Za odločanjeo financah za

EMK, ki bodo morda dosegle višino več sto milijonov
tolarjev, nima mandataniti županniti mestna uprava, pač
pa -_

na mestni rav'hr - mestni svet, na državni ravni pa
mrmstrstvo za kulturo. Direkcija EMK, v katero so bili

povabljeni zainteresirani člani programskega odbora,
bo na podlagi predlogov žirijein na podlagi proračunov
sestavila dokončni p̀redlog, v odlöčanjev MS MOL pa ga
bo predložilamestna uprava. Drugačene gre.

6. Ob tem naj rečem,da delo pri EMK poteka normalno
in na podlagi predlogov in konceptov,llci so jih doslej
pripravili člani programskega sveta in programskega od-

bora. Delo se ni ustavilo in se. ne bo začelo znova ali iz -

ničle,ampak se nadaljuje. To delo se je samo pospešilo.
Dosedanji dogovori veljajo. Časaimamo pa še skoraj leto
in' pol, bistveno več,kot so ga imeli pripravljaici podobnih
prireditev v, Krakovu, Budimpeštiin v Gradcu. Torej -

brez panike in brez nepotrebnega zaostrovanja. Kar zadeva

. župana,se ne želi vmešavativestetske ali morda ideološke

spore in ne želi arbitrirati v njih. Odgovoren pa je bil že

prej in bo še naprej za nemoteno poslovanje in racionalno

uporabo denarja, o katerem odločajože omenjeni drugi.
Kar zadeva njegovo spoštovanjekulture, ga je izpričalv
več desetletjih delovanja. Ne verjamem, da vneti ustvar-

jalci tega ne vedo. Prišlo je do nesporazuma, ki se bo -

upam
- rešilv vsestransko zadovoljstvo.

Dr. DIMITRIJ RUPEL
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RAZDOR MED SVETNIKI ZARADI METELKOVE

EnimMrežaza Metelkova
napoti,spetdrugii'ji_p=«.1_ne
Za nekatere svetnike so kulturniki z Metelkove'tujek, ki ovzročaanarhijo,
strankama LDS in ZLSD pa niso napoti- Svet bo odlocal o stanovanjih
LJUBLJANA, 14. maja - Kljub pozivu svetnika Slavka Slaka (LDS),
da na današnjiseji ne bi razpravljali o poročilukomisije za zaščito

mestnega premoženjav zvezi z objekti v nekdanji vojašnicina Metel-

kovi, češ da bi do prihodnje seje lahko dopolnili pomanjkljivo gradivo,
se je na današnjemdrugem nadaljevanju osemnajste seje mestneüsveta razvila ostra političnarazprava. V njej so prevladovali tisti,"

'

so zahtevali, da se sedanje anarhično stanje na Metelkovi odpravi z

odstranitvijo tamkajšnjih»kulturnih altemativcev«.

Najostrejšije bil Ciril Rotar

(SLS). Menil je.da bi morali »go-
spe in gospode ali kdor koli že
so« povprašali.ali imajo kakšen
dokument. da smejo prebivati v

nekdanji vojašnici.Če ga 'ne bi

pokazali. bi jih takoj izselil. Sve-
tnica Marija Vodišek (SDS) je
bila nekoliko milejšain je le opo-
zorila. da je ob dveh obiskih Me-

telkove naletela na tipe. ki so se

čudno majali (kot da bi bili pod
vplivom mamil), oziroma neke

tu'ce.

Predsedniku komisije za za-

ščito mestnega premoženjaPetru

Sušniku.ki je v svojem poročiluo
stanju na Metelkovi mimogrede
povedal. da objekti pod števil-
kami 8, 12 in 29 niso primerni
za nadaljnje obnavljanje. pa je di-

rektor mestne uprave Janez So-
držnik »pojasnil«,da so navedeni

objekti res nepopravljivi. a zato.
ker jih je znana neznana oseba

j leta 1993 porušila.Danilo Tomšič

(ZLSD) paje Sušniku očital.daje
v poročilupozabil navesti. kdo in
s kakšnim razlogom je objekte na

Metelkovi podrl.Ta se je skušal
braniti s tem.da njegova komisija
»na žalost« nima preisk0va|nih
pristOjnosti.

Marko Golob (LDS) je skušal
dopovedati.da se Svetniki.Marko
Hren in Retina kot zastopnika
Mreže za Metelk0vo pravzaprav
zavzemajo za isto stvar_ za od-

pravo trenutnega stanja. Zato je
dal pobudo. da bi problem re-

šili še pred začetkom evropskega
meseca kulture pri nas Brez od-
ziva pa je ostal njegov predlog.
da bi o zadevi smela na seji
sveta spregovoriti tudi oba zago-
vornika Mreže za Metelk0vo.

Na koncu so sklenili. da bo

mestna uprava z vsemi pravnimi
sredstvi zagotovtla vrnitev me-

stnega premoženjana območju
nekdanje vojašnicena Metelkovi
v dejansko posest in upravlja-
nje (od 40 svetnikov jih je pre-
dlog sklepa podprlo Zl). Z mini-

,
'nalno večino pa še.da mora me-

:

stna uprava predložitiporočilo
o gospodarni izrabi teh objektov
od 1. januarja l995 naprej. Pro-

blematiko bodoče lunkcronalne

izrabe severnega dela nekdanje
v0jašnicebodo obravnavali v me-

stnem svetu skupaj s poročilom'
o dosedanjih postopkih v zvezi

s pripravo planskih in prostor-
skih aktov in javnih natečajevza

to območje.Vse to mora mestna

uprava pripraviti v enem mesecu.

očemer bo mestni Svetzatem raz-

pravljal na sv0ji prvi redni seji.
Svetniki so danes sprejeli še

pravilnik o dodeljevanju kadro-

vskih in službenih stanovanj ter

zamenjavi stanovanj Mestne -ob-

čine Ljubljana. Pri tem je na

predlog odbora za stanovanjska
vprašanjasvet 2 minimalno ve-

čino sprejel nekaj dopolnil_ s ka-

terimi so pristojnosti odločanja

o dodeljevanju kadrovskih stano-

vanj ziz_vršneoblasti. toje župana
in mestne uprave. prenesli na me-

stni Svet. Prav tako pa bo imel

svet zadnjo besedo tudi o more-

bitnih ugovorih. En glas je svetu

`zmanjkal le za sprejetje dopol-
nila. po katerem bi vloge za služ-

bena stanovanja obravnavala in

o njihovi utemeljenosti prestala
strokovna'službaStan0vanjskega
sklada ljubljanskih občin.odode-

ljevanju službenih stanovanj pa
bi na predlog direktorja mestne

uprave MOL odločala komisija
mestnega sveta. Tako bo o dode-

ljevanju službenih stanovanj na

predlog županaodločal upravni
odbor stanovanjskega sklada.

Z nekaj zahtevami za dopolni-
tev v pisni obliki je bilo sprejeto
še poročiloo uresničevanjusta-

novanjskega programa in finanč-

nega načrta MOL za lani.

JANEZ PETKOVSEK

dokončana

Neprofitnastation
mesto začelodeliti
Prednostna seznaniti bodo objavili I

Kljuce 30 stane vanjbodozačelideli.

uunuam. 14 maja _ 'run Ljubijmáiii,in

kdaj bodo lahko videli prednostna sean
'

tnih_rjiestnihstanovanj in ugotovili, all somed ~

dobili enega izmed 30 stanovanj, bodo morali p

meseca. Posebnakomisijaje namreč šele p̀retekl
zadnjega izmed 50 ogledov; na katerih je ugotai
razmerah živijonajvišeuvrščeniprosilci. -.

'

,ud

Na jutrišnjiseji bo omenjena komisijaji'iajpr.
liko se podatki iz prošenjujemajo z resničnimpi
je bilo kar nekaj neskladij oziroma lažiíih'prika
pa sestavila še osnutka prednostnih* sežnamm
kandidati za 26 stąnovanj.nadrugem pa le'kandi
invalidov. ki se potegujejo za štiristanovanja.

Omenjena seznama bo predvidoma B-ąnaja
še `skupščinaneprotitne stanovanjske organizao
skem skladu ljubljanskih občin.natopa bosta ot

glasilih. Do srede junija naj bi Obdelali'vse mo

prosilcev. potem pa bodo v juniju objavili koi
seznama in takoj začeli deliti ključeprvihstant
Vrtnariji na Vrhniki in na Petrovičevi 34 v Lj«
Jaršah bodo nekaj stanovanj razdelili šele konet

Na stan0vanjskem skladu ljubljanskih občin
začeli obdelovati tudi pn'bližno2250 prošenjz.

novanja. namenjena socialnim upravičencem.
zgrajena šele konec leta (vseh skupaj bo 160) ii

mudilo. njihovih prošenjše niso obravnavali. I

na stanovanjskem skladu morali presoditi. ali

sposobni obdelati brez zunanje pomoči.
JANE,

Tudi šolarji
bi radi imeli
čistoLjubljano
so tekmovali s spisi na temo

Čista,bela Ljubljana...
LJUBLJANA. 14. maja - Lju-

bljanska turistična zveza je letos
že drugičrazpisala tekmovanje
osnovnih šol na temo Čista.bela

Ljubljana ~ skrb je vsakega me-

ščana. Odziv je bil precejšen.'l`ek-
movanja se je udeležilo devet šol
s štiriintridesetimi nalogami. Raz-

mišljanjcmo tem. zakaj naše me-

sto le ni tako čisto, kot bi si že-

leli šolarji.so prisluhnili najprej
mentorji na šolali.potempašeko-

niiSIja. ki soju sestavljali učitelji,
predstavniki Snage in Ljubljanske
turistične zveze. Danes pa je naj-
boljšenagradil s knjigami in sla-
ščicami ljubljanski župandl. Di-

mitrij Rupel.
Med tekmovalcr so bili naju-
SpCŠlleŠlučenci OŠ Majdc Vrhov-

nik_ ki so dobili največnagrad, po-
hvale pa so prejeli prav vsi, ki so

sodelovali in napisali, kakšno bi
moralo biti naše mesto in kako bi
si vsak med nami moral prizade-
vati za ohranitev čistoče Na Ma-

jzisttatu. kjer jih je sprejel župan.
so jim prrpravrli tudi majhno po-

gostitev. M. U.

Izdali posebenvodnik za

mlade turiste v Ljubljani
V našemglavnemmestu vsako leto porabijo dva mi-

lijona mark - Vodnik bo mogočedobiti brezplačno
LJUBLJANA, 14. maja - Oddelek za gospodarske dejavnosti in

turizem je danes predstavil mladinski vodnik po Ljubljani. namenjen
predvsem mladim tujcem, ki prvičobiščejoslovensko prestolnico.
Letos nameravajo izdati še vodnik za najmlajšein katalog celotne

ljubljanske ponudbe - od prevozov do prenočišč.gostinske in kulturne

ponudbe itd.

V vodniku - izdanih je bilo

10.000, izvodov - so informacije v

angleščini.ki jih mladi popotnik
potrebuje ob prihodu v mesto. Vse-

buje nekaj .osnovnih podatkov o

Sl0veniji in Ljubljani. naštete so

najpomembnejšemestne znameni-

Na tiskovni konferenci. na ka-

teri so predstavrli tudi strateške

smernice za trženjemladinskega
turizma v Ljubljani.so p0vedali_da
je neupravičeiipodcenjujočodnos

do te oblike turizma. ki ga mar-

sikdo poverjc s skromnostjo. Ti
I

'

I

O Medtem ko p0vprečengost v

Ljubljani porabi na dan pribli-
žno 250 mark,jih mladi turist po

grobih izračunih 66. V Ljubljani
vsako leto prenoči30.000 mladih

turistov - to je devet odstotkov
vseh prenočitev.

tosti (in tudi označene na zemlje-
vidu). galerije. muzeji itd.. podatki
o mestnem prevozu. za popotnika
pomembni naslovi in telefonske

številke. Vodnik. ki so ga napisali
štirještudentje.bo mogočedobiti

brezplačnona TIC. ŠOU in na že-

lezniški postaji ter v agencijali Era-

zem in Mladi turist.

'
I porabijo v Ljubljani že

dva milijona mark na leto. 5 pri-
riierno organizacijo pa bi bil izku-

pičeklahko še večji.Da bi mlade

privabili. bi morali obvuzno odpreti
mladinski hotel. pripraviti več pri-
rcditev za mlade. določiti nosilce

trženjain poskrbeti za lažjeuvelja-
vljanje študentskih popustov.

Kot je povedala predstavnica
Urada za niladuio_je denar za mla-

dinski liolel že zbran. ni pa še dolo-

čeno, kje naj In pa zgradili Vendar

upa. da bo | juliljanii vsaj enega od

obeh nači lovantli mladinskih hole-

Iov dobila do leta 1997_ ko bo gosti-
Ieljiea meseca evropske kulture.

tIitsA JURAK

Delov

dovoü
14.000
Večina tujei
regiji ima j

stopnjo izo|~

LJUBLJAN
koncu februar

bljanskl regiji
dovoljenje Skt

- od tega ne

na vlogo delod

6100 osebnih ti

Februarja je l~

osebno dovolj
za katere so ;

(približno400

novih).
Večina tujci`

tri četrtine-ki

regiji izdali di

|etos.je imela j

pnjo izobrazbi-

kovtretjo alićt

peto. dva odst-

raj pet odstotk-

izobrazbe. V I`

obdobjem lani

čal delež dovo'

strokovne izoli

višjošolo. mai

tujcem s tieti

sedmo stopnjo



'Darilne potrebujejo pomoć
LJUBLJANA - V sedanjih razmerah je dosti pomembno,

kako bodo raziiCne stroke znate prisluhnili dogajanju In

ponuditi pomocłtakojdabo ustrezala razliCnosti druzin v

razlićnih razvojñjljisldštijmln okoljih. To ugotavlja razisko-

valna naloga Notranjidiaiog v druzini ln razvijanje soci-

alnih podpornih mre: za pomoc dnrzinam v krizi v Slove-

niji. ki so jo vceraj predstavili na ministrstvu za delo, dm-

zino in socialne zadeve. njen nosilec pa je doc. dr. Ber-

nard Stritih. Projekt je lani izpeljala skupina sodelavcev.
ki poudarja pomembnost ustanovitve strokovnih sluzb

socialnega varstva, ki bi bile sposobne nuditi storitve

vsaki druziniI ob njih pa bi se razvijal celoten spekter de-

javnosti civilne dmzbe. (KaN. loto: Boban Plavevski)

Klub študer
LJUBLJANA -3

zaclja Unlve

telji. da' bi pom
ki jih pri Studi

nju nasploh
drugacne pos!

na njihove;
sposobnosti, r

bo zdruZeval stt

to s tovrstnimi
ustanovili vcero

skega nase

(A. K., to.

MOL/ POROČILO O NEKDANJI VOJAŠNICINA MHELKOVI DEMOKRATSKA STRA

Alialternativnakultura

spieusodiv središčemesia?
LjUBLj/\NA - Na dnevnem redu lor'kove seje mestnega

sveta je bilo tudi porocilo komisije za 'lastim mestnega pre-

rnoZenja v zvezi z objekti na obmocju severnega dela nekda-

nje vojašniceob Metelkovi ulir'i. l'u dokaj lmnri razpravi so

svetniki sprejeli porocilo in nekaj sklepov. ki nalagajo mes-

lni upravi, naj zagotovi vnritev mestnega premoZenja na

tem obmocju v posest in upravljanje MOL. pripravi porocilo
o gospodami izrabi spomib objektov in mestnemu svetu v

mesecu dni posreduje podr'obnejsi opis dosedanjih poslo-
pkov za pripravo prostorskih aktov in javnih nalecajev.

Mnenja svetnikov so se

kresaia zlasti pn' vprasanjih,
ali alternativna kultura

sploh potrebuje lo lokacijo
in kdo je kriv, da sem Me-

telkovi dogaja so vse kaj dru-

gega kot kulturno ustvarja-
nje. jeza Zagožen(SDS) se je
spraševal.kaksni so rezultati

triletnega »ustvarjanja«na

Metelkovi. in menil, da bi

morala uprava tam .Ciinprej
zaCeti pobirali najemnino.
Po mnenju Petra Susnika

(neodvisen). predsednika
komisije, ki je porocilo pri-
pravila. allemativna skupina
ustvarjalcev na Metelkovi

ustvarja »allemativno me-

glo«,janez Zagar (SLS) pa je
menil. da bi se morala alter-

nativna kultura preselili v

cenejSe prostore v predme-
stju. Ceprav je zaradi stevil-

nih nejasnosti Marko Golob

(LDS) predlagal. naj predse-
dnik mestnega sveta za poja-
snilo prosi predstavnika Re-

iine in uporabnikov Metel-

kove. se to ni zgodilo. Na-

sproti argumenlu nekaterih

svetnikov. Ces da je bila za-

sedba Metelkove nasilna. je
direktor mestne uprave ja-
nez .

'

spomnil. da je
bilo nasian ludi rusenje
objektov. ki ga je izvedel
»znani neznani« storilec.

Čepravje komisija povze-
la nekatera dejstva in akte v

zvezi z Metelkove. je sole iz

dopisa ?avoda Reline razvi-

dno. da je v zaCGLku aprila
leta 1993 skupscina Mesta

Ljubljane sprejela sklep o

uporabi objektov na sever-

nem delu Metelkove za ra-

zvoj multikulturnega centra.

Na mhtevo Susníkovekomi-

sije po ureditvi razmer na

Metelkovi direktorica Retine

Ksenja Murari in predsta-
vnik uporabnikov Metelko-

ve Marko Hren odgovarjam.
da je bil korak k urejanju
Metelkove Protokol. ki sta ga

podpisala z Zupanom 2e

marca lani in za katerega sta

pred kratkim iz medijev
izvedela. da so ga svetniki

razveljavíli2e Cez dva mese

ar. Tudi o torkovi obravnavi

problema Metelkove sta bila

Murarijeva in Hren obvesCe-

na Sele prekmedijev.
Skupna ugotovitev je na

koncu bila, da si vse 'zainte-
resirane stranke zelijo uredi-
tve razmer na Metelkovi.

vpraSanje je le. na kaksen
nacin. Glede na razpravo v

mestnem svetu vsekakor ne

bo lahko.

Tanja Urdih

Za podpismedslrankai

sporazuma o zunanjir
LJUBLIANA - Predse-

dnik Demokratske stran-

ke Tone Persak je na vca-

rajsnji tiskovni konferen-

ci stranke predstavil sla-

lisca stranke v zvezi s

predlogom medstr'ankar-

skega sporazuma o zuna-

nji politiki.
V zvezi 7. oblikova-

njem osnutka medstran-

karskega Sporazuma o

sodelovanju in vslopanju
Slovenije v EU. ki so ga
sicer predlagali Socialde-

mokrati Slovenije (SDS).

je dejal. da je sporazum

zdaj v klquni lazi. potre-
bne so le Se nekatere re-

dakcijske spremembe ter

dokoncno oblikovanje
Sestega clena sporazuma.
ki se nanasa na slovenski

trg` nepremicnin in zako-

nodajo. ki zadeva to po-

(lrocje. V zvezi s tem cle-

nom predlagajo. da bi se

ta nanasal na prilagodi-
tev pravnega reda v Slo-

veniji. sploh na podrocju
sprostitvo nepremicnin.
Demokrati so sicer pri-

pravljeni podpisati ome-

njeni sporazurn. toda pod
pogojem. da bodo njihovi
predlogi vkljuceni tipa.

URAD ZA ŽENSKOPOLITIKO / PORODNIŠKA
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rošlogje vikenda u

Rijeci gostovala ka-

ravana `slovenskih

umjetnika »Traba-
kula« čijeje predstavljanje n`-

ječkojpublici započetolzlo-
žbom u 'clubu Palach. Izlo-

žena su bila djela mladih slo-

venskih umjetnika _Vide Kle-

novšek.Frenka Fidlera, Ma-

teja Bizovčara,Gorana. Me-

djugorcai Marka Jakše. Slje-
dećegjutra, točno u podne
na glavnoj- gradskoj tržnici
upriličenje performance »Le
Coco FruitwearH_(»Obučeno
voćeu)čijije autor Matej Vo-_
grinčić..Erisutniekupci zbu-'

njeno su promatrali odijeva-'
nje voća,*:pitajući.se pritom-
koji je-' smisao predstave."
Svrha .oblačenjavoča-uša-
rena. odjeloa._odgoVor je na

(citat iz` kataloga) »sveprisut-
nji val _nemor'ala koji je pre.-
plavio svaku pom naše sva-

kodnevnice. .Napada čak i

najmlade, 'najslabašnije
medu nama. Rušenjesvega
što nam _je sveto očito je po-
svuda i na najíznenadujučim
mjestima. Dovoljno je pogle-
dati tezge s voćem našega
grada kako bísmo shvatílídu-

binu perverznih namjera ne-

prijatelja: svaka vočka,svaki

plod je sasvim nag i ta neču-

vena goldtinja zadaje duboke
rane urodenom smislu za red

i moral naše djece, što vodi

.dalje ka svim poznatim 'i ne_-
poznatim oblicima pomogra-

fije. Le Coco Fruitwear proi-
zvodi odječukojom će se ta

golotinja pokriti i istodobno

voće učinitiukusnijim.«To je
objašnjenjedato u katalogu
zanimljivog izgleda: Vodič
kroz ka`ravanu je' djelo 'lr_ene
Wolle. koje se nakon upo-
rabe može koristiti kod pranja

. .

»LE COCO i-'RIUTWEAHŠ-_ »Obučeno voćen performans

dreja Morovič

'-
"

samemu-A:: .

Prekotržnice'dokazališ`
suda »kakobi svijet blo člstljl.
To je ujedno i nova, praktična
koncepcija umjetnosti koja se

mo e aktivno koristiti u sva-

kodnevnom živötu-ggrijełčlsu

autora koncepta `projekta
»Trabakula« Andreja Moro-

viča. lste večeri u' prostori-
'ama Filodrammatike. riječkoj
su se publici predstavile `dvije
kazališne- skupine. Teatar
»Gromki« iz Ljubljane pred-
stavio se `predstavom na_ en-

gleskom jeziku »Trikuma«.
autora i osnivača (ustanovi-
t'elja) kazališta »Gromki«.An-

a.'- U. predstavi
«_ 13:\z .

..`.-a__-1ą;. .:-0-

kojím autor Matej Vogrínčić poručuje kako se voće
mora oblačili kako bi se spríječilo širenje nemorala

TRABAKULA

su uz autora sudjelovale
Jana Menger l Nataša Jereb,
koje su zanimljivom interpre-
tacijom prepričaledogodov-
'štíneneobičnežene, utjelov-

-

ljene u tri `različiteosobe;

Predstava u svom ritmu

ispreplićeakciju koja se

odvija usporeno zatím ubr-
zano, potbm nešto konfuznije
da bi potom opet bila bistra...
»Lim poznaje sve te trikove,
ali uvijek iznova pada na

njih«...glasi poruka pisca. U

vremen`skom rasponu u ko-

jem se čekalo na izvedbu

sljedečepredstave na pozor-
'

nicu je izašao Boris Petkovič
- Oli, koji je prisutne zaba-
vio svojim cirkusnim umije-
čem. 'Nakon krače »aktivne«

pauze Izvedena je predstava
pod nazivom »Potohodniki«`

čijl su autori i izvodači Su-
zana Koncut i Ivan Petemelj.
U plesnoj predstavi sudjelo-
vao_je i Dean Mesec, harmo-
nikaŠ i saksofonist. kompozi-
tor i voda jazz grupe »Trou-
tlemakers«. Priča o triju ljudi
koji se nalaze na puteljku iz-

nad ponora, bogatstvom
kretniji i dramatičnošču uka-

13-4-

NeoblčnaŠahautjelovaena u tri razlíčíte osobe Iz pred-

stave: _Trlkyma-cslovenskog 'katalíšta Gromkl

zujenaaktivnuprisutnest'jnii_
sterije životai njezinog zago-
-_.netnog_-_;-_t_öka.Zvuk _harmo-
nike, svojirptondvima različi-
tog ritma diktira tempo pred-
stave, osnažujućidoživljaj
cjelokupne priče.Nešto ka-

snije u klubu Palach nastupio
je Boris Petkovič; koji je
snažno i dojmljvo žongliraos
vatrenom realnošču stvara-

juči pritom piroforne skulp-

1996

_ture u zraku. Nastup gmpe
#Ana Pupedan«,koja je svo-

'jim žestokim trenetičnim rit-

mo'm preplavila prostor uje-
.dno je i označio kraj gostova-
nja slovenske umjetničkeka-

ravane ~-TrabakuIa--, koja
svoju turner naslavlja putem

.Splita i Dubrovnika gdje je
idejno i začela.

_

S. UHAN

Snímío o. šoxćswć



Povezovanje nevladnih organizacij

(
RIDMC - elektronsko vozlišče

za učinkovitejšekomuniciranje

(vampa se v grlu nabira slina, radi bi kriknili, pa ne morete.

"Nekje" ste "nekaj" prebrali o "nekih" nevarnih plinih, ki se

sproščajopri kurjenju odpadkov, na TV ste v "neki" oddaji
slišali "nekoga" "nekaj" govoriti o razlogih, zakaj ni zdravo

jesti zelenjave, ki raste ob cesti. Ampak natančnih podatkov, s

katerimi bi podkrepili svoje argumente, nimate. Boste najeli
odvetnika, ki se mu o teh stvareh "nekaj" sanja? Toda tudi on

nima na voljo novejšihinformacij, pa še Uradni list, v katerem

je bil objavljen predpis, je dal za star papir. lz škripcevvas reši

hčerka,ki se spomni, da imajo v šoli internet, s katerega lahko

dobi podatke, ki vas zanimajo. Takrat prvičslišite izgovoriti
čudno kratico - "ri~d-m-c".

Od kod pobuda za nastanek RIDMC?

Gorazd Barbič (vodja centra RIDMC): V začetku osemdesetih
se je v svetu pojavilo več neodvisnih in lokalno omejenih
računalniških omrežij,ki so se začela povezovati v večja

ç nrežja. Delovala so predvsem kot informacijski in

omunikacijski servisi v akademskih krogih. Ugotovimo lahko,
da se je v Sloveniji leta 1992 začel odpirati komunikacijski
prostor tudi za tako imenovano civilno družbo.V mislih imam

predvsem mirovnike ter posameznike, ki so začeli uporabljati
sistem Histria, ki je takrat začel delovati še kot pridruženčlan
GreenNeta. Soustanoviteljico mreže APC »Association for

progressive communications«. Svojim uporabnikom so ti
računalniški komunikacijski sistemi omogočalidostop do
elektronske poštein konferenčnih sistemov. Mirovniki so se

umirili in se posvetili raziskovalni dejavnosti, na sceno pa so

prišliokoljci. Začeli so opozarjati na konkretne probleme. S
lrazo bi lahko rekel- na probleme vseh nas. Imeli pa so še en

velik problem in to sami s sabo. (Ha, ha, ha). "Otroški vrtec"
se je končal s spoznanjem, da se lahko v teh časih povezujemo
tudi brez vodje. ln tretjič:Metelkova. Močna civilna pobuda je
zahtevala dober servis. Ko so nekateri delili in vladali, so

papirnate ideje dobivale podobo, ki se jim danes reče Retina

informacijski dokumentacijski medijski center - RIDMC. V

začetku leta 1997 se selimo na Metelkovo, v objekt 6/8. Na

REC-ovem razpisu smo bili izbrani kot nosilci projekta
»omreženja«okoljskih nevladnih organizacij (v nadaljevanju:
NVO oz. nevladnih, op.) in imamo dober skener.

Kar priznajmo, da si brez računalnika

skorajda ne upamo več napisati nobenega
dopisa. Povsem utemeljeno se lahko bojimo,
da nas ne bodo vzeli resno, če bomo svojo
peticijo napisali s starim pisalnim strojem ali
celo na roko, jo razmnožili in jo skupaj z

vsemi slo vničnimi napakami poslali na razne

naslove. Do urednikov velikih časopisnihhiš,
ki imajo voljo objavljati izbrana pisma
bralcev, rokopisi sploh ne pridejo. Vi pa ste

soočeniz dejstvom, da vam bodo ambiciozni

podjetniki iz soseske pred nosom zgradili
sežigalnonapravo za posebne odpadke. Ali

pa so na vaše dvorišče vdrli apostoli družbe
za avtoceste, ki so od vas hoteli podpis, da

je njiva, ki vam je letos prvičbogato obrodila

z biološko pridelanim krompirjem, prav nalašč

za gradnjo šestpasovnegadirkališča med

Barcelona in Kijevom.

Kakšen pa je bil odziv nevladnih organizacij na ponudbo za

povezovanje v elektronsko mrežo?

Pričakovan. Včasih pa bi si želeli,da se stvari odvijajo hitreje.
Kar nekaj dejavnikov vpliva na dinamiko dogodkov. Npr.:
možnosti,da se nevladni priključijona internet. Sele letos, z

zamudo, bo nekaterim omogočendostop do interneta. Ce

prištejevaše nekaj dobrih informacij, izobraževalniprogram,

ki se že odvija, in tehnični servis za nevladne, bo tudi odziv

večji. Trenutno aktivno sodelujemo s 30 nevladnimi

organizacijami. Oktobra smo začeli izvajati izobraževalni

program, tehnično smo opremili center in iz dneva v dan je

bolj živahno. Do konca leta bomo povezani še z Mariborom in

Zagorjem. V sodelovanjem z Zavodom za odprto družbo pa v

bližnjiprihodnosti tudi s Koprom in Krškim.

80 s tem mišljeniregionalni centri?

Da. Z drugo besedo vozlišča,ki delujejo kot podporni servisi.

Kaj lahko RIDMC v tem trenutku ponudi nevladnim

organizacijam?

Izobraževalneprograme (uvajanje v samostojno delo), pripravo

domačih strani, strokovno in tehničnopomoč,dostop do www

strežnika,elektronsko pošto,dostop do konferenčnihsistemov,

tehnično pomoč,podporo pri izvedbi projektov in veliko dobre

volje, da vse skupaj sploh deluje.

Kajpa če vas pokličeuporabnik iz Kopra in vas prosi za pomoč?

Tehnična ekipa RIDMC svetuje in odgovarja na vprašanjavsak
dan, tudi ob sobotah. Kar se da' rešitipo telefonu, opravrmo

takoj. Manjšestvari (inštalacijakomunikacijske opreme -

notesniki) opravimo v dnevu ali dveh, za daljšerelacije ali

skupine uporabnikov pa zbiramo prijavnice in jih poskušamo
tedensko tudi reševati. (nadaljevanje na strani 22}
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' Ltemje želela o morebitni preselitvi dobiti
'

rekateríhustanov, vendar je bil odziv zelo

pudba Ljubljanskega urbanističnegazavoda'

izbira novega kraja tudi nebi
`

bila poceni, denar pa bi bilo treba
zagotoviti iz občinskegaprora-
čuna. Po ponudbi in predračunu
LUZ bi »izdelava preverbe posa-
mezne lokacije«_stala890 tisöč to-

larjev, izdelava primerjalne ana-

lize (do pet altemativnib lokacij)
s sklepnim poročilomin »stro-
.k0vnimi sugestijami za politično
odločitevna občinskem svetu« pa
'še 750 tisoč tolarjev.

`

A to seveda še ni vse. Glavno
in najtežjonalogo - odločitev o

morebitni preselitvi _Romov - bi
moral prevzeti občinski svetlin
pri tem upoštevatitudi mnenje
krajevnih skupnosti.Toda kerlno-
bena ne kaže pripravljenosti, da
bi sprejela ljudi, ki živijo pre-
cej drugačeod domačinov,soma

ivanškemžupanstvuzačeli razmiá
šljatio plačilurente tisti KS, ki bi
Rome vendarlesprejela.

`

_BOJAN RAJŠEK

Sloveniji ga. L. E. Müller)pri
ODPMŽ v Kopru konec avgusta
zgovomo pričao tem, da podro-
čje varstva živali pred mučenjcm
ni več samo »naš problem«,lem-

večpočasia vztrajno postaja tudi
domena »mednarodnih interesnih
sfer«.

Poleg vodje dclegaçijedr. Do-
Inrpc n-n'mu- /rlłnfnvalnn Hirpkłn-

'reda.
_

prekinjena, bo to prVa-celo`5tna`
- obravnava Zadeve 'Metelkova *v

Marko Hren
0 dosjeju
Metelkova
V izjavi za javnostseznaçŠ
-nja mestni svet 'z novim'

predgovorom k dosje
LJUBLJANA. 11.' dece bra -

Dosje .Metelkbva 1990-1996, ki
ga je izdal zavod Retina, naj bi
mestni svet na jutrišnjem'nada-

ljevanju 21. seje obravnavalkot,
zadnjo

'

(deVeto) točkodnevnega'
Če_seja_ ne bo'-. prej -_spet

novi sestavi mestnega'_sveta..Pravi
gotovo pa bo ta točka nekaj `po-'
sebnega v njegovidosedanji:go-.-
dovini, saj omenjeni'ľdosje-vse'--

pbvezanih z nastajanjem kult'u'r-
nega centra na Metelkovi ulici:`

Kot je v izjavi za javnostzapi-

Retine, so mestnemu' svetu po na-
`

izdaje svoje knjige. Čepravob-

dodatno osveljujejo dogajanje na

Metelkovi, so dosjeji, namenjeni

predgovorom.
V njem je navedenih -kar ne-

Lkaj_.,dogodkov,ki _mtfñl'nľi`mili

..8.1.1916dçnir'noveč.poskusov l.99-

tekti, izbranimi na natečajuza .ur-

rabniki prostora in njegovimíla-
smiki (ministrstvo za kulturo za

južniin MOL za severni del Me-

telkove). ,

_

. Zaživèl je tudi južni d̀_el_,saj
je ministrstvo za kulturo".` začelo

obnavljati dva objekta _--v enem

nalno kulturno produkcijo. Po'po-
datkih Marka Hrena se bosta` inu-

zej in Retina seliia v obnovljena

leta. 2 denarjem MOLje bila_ob-
novljena'tudi hiša Lovci`v Š'év'er-

vsa društva,ki so sodelovala 'pri
projektu Mreže za' Metelkovo.
,._l-Iren še navaja, da se'bo' me-

stni svet v prihodnjem letu moral
odločiti o prostorskoureditvenih
pogojih in faznosti prenove Me-

telkove. Opozarja, da bi bilo zelo

nespametno, če-bi njen severni

del takoj izpraznili le zato, da bi

tam na mah zgradili podzemne
garaže,v naslednji fazi pa_dvo-
rane, ateljeje in vadbene prostore.
Zavzema se za postopno in;zlasti
dogOVOrno dograjevanje,"~'-šelitev
ali odpravljanje posmeznih pro-

gramov. V mislih' ima`predvsem
.nekdanji vojaškizapor z nedavno

dokončano fresko,,ki jo je soñ-
nanciral oddelek za kulturo MOL
in je v največjinevarnosti, da ga

.podrejo med prvimi;
-

`

-

JANEZ PETKOVŠEK

pavze/i, da bo takih in podobnih
obisk0v mednarodnih organizacy
za zaščito živali v prihodnje vedno

več.
,

A NDREA BOGA TA!

predsednica Obalnega'DPM .

'

Benčičeva 2e,
Koper

MaaíFna mn:`=

bujekar tisoč strani dokumentov,-

ročilu poslali deset izvodov druge ,

staja več novih dokumentov, ki*

svetnikor'n, opremljeni le z novim.

.P9 paviobiavi domix maja 919,8!
ordiniranega delovanjamed arhią

banistično-in arhitekturno .ureja-
nje območjaoL Masarykovi,_upo-i

naj bi bil etnografski-muzej, v`

drugem pa Retina z neinstituçio-Ž

objekta že v začetku prihodnjega`

'nem delu -Meteikove '[11 .so zdaj.

Mestne ku

»osvetljuji
'

'

Predl`og,-da,bina St

tljenih zgradb in Sj

"LJUBLJANA, _11.decen

in. kulturnih spomenikm.
mènikov.Kot kažethpod
spomenikov delavskemu ;

listični graditvi, skoraj dv

razglašenih`za kulturno de

elektriko pa plačujejodm

'Kot je na nedavni seji p
svetnik Stane Brezovar, n::

gio'nalni zavod za varstvo

in kulturne dediščinepripr
'dl'ogoziroma seznam javni
tov_ v Ljubljani, ki bi jih, CL

salMarkoHren,predsednikšvéta-`v

ZA'KTAIT BI 'OS'VE T!

varje'vemmnenju bi nanj 7

sodila stavba lekarne L:

Kresije, stavbe Kazine, G;
tela' Union in še nekatcr
ki morda niso osvetljene.
gam. da se določene stat'

bljani, ne glede na to, ali

kralne ali posvelne objcl`
tljujejo na račun podjeI

`razsvetljava;lako,kot so l`

osvetljene cerkve,«je met

dejal Brezovar.
Kot so nam povedali

razsvetljavi, za večino os\

cerkva v glavnem mestu

Predstavitev nor

DOMŽALE,11. decc

12. decembra,ob 19. uri i
ima živce.Pogovor z th

Svet kresniškek
KRESNICE. 11.' deci

sveta KS so imeli Kresn

nem sistemu tudi volitu

sovi so v sedemčlanski .\

Pogrebl
ŽALE: Na ljubljansk-

kopali 76-letno redovni

uslužbenca Branka Kru

Kumar (ob 13. uri), 75

14. uri), 86-letna upok.
94-letno upokojenko Bl

SOSTRO: Na pokop.
od 70-letnega upokojen

nas ne znamo prav g.
ni velikih govorov v pl.
menu besede. Boleslno I~

mega sebe, praznota, os.:

nemoč in neobčurljiVOsI
veka nasploh so pripelj.
stroío_ v bolezen 20. stol.

Pametni danes ne

javno, so pn'jazm',menij.
vo damn- "n run-\in h'aain,
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:Frenk Fidleriniwdaltlenovšek.pe ormeria Mate]Andraž

':gtlilgdtiči V k`Cosičter'o njeni.artist_.Boris.Petković-,

. ..
. p . re orovlč'aso organizacijsko . ,7

[I prll reškiklub Palach. GAP Iz Splita'ln Slaven Tol].'oz. .;
“

galerija Otok iz Dubrovnika. Namenkaravanele bil ne'z'no

mehčanjekultuth pregrad. ki so Ih zvarile novonastale

meje in tkanje'vezi slhrvaškimlko egl In kolegicami. I

»' Celostna podoba Trabak_ule(katalog in plakati -

na tipi-to krpah ln vabila na plošcicah,ki ilh morašvreči "-

v vodo. a se zgodi tisto) - delo Irene Wölie - le s svetu 3
lnventivnostio vzbudila izredno pozornost. odziv publike. ,

in* medijev na dogodke same pa le presegel vsa-
.

pričakovania.z obilico humorja začinieneprireditveso `

gromko ,odiekniie. tako .v rgškitilharmoniii. kot v

dubrovniških.lazaretih. na trznicah, uličicah in {trgih `;_"_

Diokleciianove palače.na libumiji. `v splitski trdniavi .-
-

Gripe._naStradunu in v starem dubrovniškempristanišču. .

Udelezeqdkaravane. ki so z okokšcrnamprilagojenimlad hoc nastopi dodatno razpihali urbani utrip, so dali celo vrsto intervjuiev,

plisgev'láio'l'rabakuil so biliveckrat predvajanl na vseh treh kanalih hrvaškenacionalne televizije, kakor tudi na lokalnih TV in. radio

Tudi kleklianieumetniškihvezi ie_obrodilosadove: konec maja bo obisk vrnila fotografka Ana Opaiićiz Dubrovnika, sredi
`

septembra pa bo števrlčneša zasedba splitsiuh in dubrovniškihumetnikov obogatila kulturni program ob tretji obletnici zasedbe i

Metelkove, k! ie še vedno rez elektnke ll'l vode.

_ _

Trabakulaie`doił_azalardaie suši_nąvkliub(ali pa prav vsled nie). interes za slovensko-hrvaškokulturniškosodelovanje v

Izjemen. in da je take protekte mozno izpeljatitudi v nemiii politično-ekonomskiklimi.

- TrabakulostąpmogočiląSCçAu-SLovemA in Zavod za. odprto družbo - SloveniJa in lnsiítut otvoreno društvo i

Hrvaska. njem SpOľlZOľjlpa so bikpodjetji Konus ll'l Banex iz Slovenskih Konjic, reška ladrolinija ter številniprijazni domačini.

-

.~r -
-A ir` '.2 -~*'IJ\?'~' .-Hi-'v 'v I

TRABAKULA 5-4- - 13-4- 1996

TRABAKULA
mam-m

.

petadees
otvorenje iZiožbeenzoo-

koncert Ana Pupedan 21:00

sobota) 3.4.1996
(Gunduličevapotisne) _.

performance Le CoCo Fruitwear 12:00

, (Eee:@Du-ua
'

ognjeni cirkus 20:00

kazalištePotohodniki + Trikuma :uno
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Naše glavno mesto je v tem

času zelo privlačno,še

posebej takrat. ko se spusti
mrak in zažari v soju
tisočerih_novoletnih luči.

Ker pa ima noč tudi svojo
moč,se pod plaščemteme

'

klatijo naokrog tudi

nepridipravi, ki naredijo
vse, da bi se na nepošten
način dokopali do bogastva.
Zato imajo policisti z njimi
precej opravka kakor tudi z

veseljaki, saj priložnostiza'

riazdravljanje ne manj ka. Z

urgenee poročajoo poskusu
samomora, pa tudi

reševalci ugotavljajo, da

število oseb s psihičnirni
težavami raste. Po

včerajšnjemzatišjuso

morale babice v

porodnišnicispet pošteno
zavihati-rokave in pohiteti

s povijanjenr otr'nčičev.
Kolikokrat so se na pot
podali mehaniki AMZS,

ostaja tokrat skrivnost, saj
je bila voznikom znana

telefonska številka 987

vztrajno zasedena. Kot

kaže,so se utapljali v delu.

19
novih prebivalcev je Vpisala
v knjigo matičarka. Rodilo

seje sedem dečkov in 12

deklic. med slednjimi tudi

najlažja5 11150 grarni.
najtežjipa je bil ob rojstVu-
deček.kateremu je tehtnica

uanrerila 4150 gramov.

poškodovancevjenapolnilo
prostore urgenee. Zdravniki

so Opravili 33 manjših
operacij in eno večjoter štiri
naravnaveokonćin mm,..-

Doslejproblematikije Svet Retine

LJUBLJANA, 18.- ~Najpomcmbnej-
ša dejstva, ki so povezana s projek-
tom Metelkova, so končno prišlatudi

do mestnega sveta. svet Retine upa,
da je to tudi dokončna najava novega

obdobja Metelkove, ki naj bi postala
kulturni mestni prostor, na katerega
bomo ponosni in kamor bomo vsi radi

prihajali.
V dosjcju MeteLkovo 1990-1996. ki ga je

izdal Zavod Retina v Ljubljani, so zbrani

vsi dokumenti, ki so nastali od prve zamisli

o nastanku kulturnega centra v nekdanjem
štabujugoslovanskevojske do trenutka izi-

da dosjeja. Kot rečeno`7. njimi so se sezna-

nili tudi mestni svetniki.

Dragocene izkušnje

»Najbržje skupni interes tako ustvarjal-
nih skupin. nacionalnih ustanov. občinstva.
meščarrriv in meščank,politike. stroke in Še

koga, da na Metelkovi ustvarimo domišljen,
kakovosten, vsebinsko bogat kulturni pro-

stor. primeren tako za ktrltume produkcije
kot za ožjein širše Urbano okolje. Metel-

kova ni del problema, temveč del rešitve -

morda prav zato, ker so se je dotaknilr vsr

problemi te civilizacije. Preživela je števil-
nc oblike vandalizrna, od tistega. ki ga je
pred odhodom sprostila že napol zdivjarra
JA, prek nelegalnega poskusa rušenjedoma-

čih san'rovoljnežcv,pa vandalizma 7 ulice.
sanitarnih težav (ko je bila več kot tri leta

brez vode in elektrike) in še bi lahko našte-
vali. Metelkova hrani dragoceno izkušnjo,
ki jo velja ohraniti in na njej graditi. Res

je. Metelkova je dragocen mestni prostor in
ravno zato je prav, da služi kulturni dedi-
sčini. Zamišljamosi jo v spletu programov
nacionalnih institucij. etnograllskega in naro-

dnega muzeja, Modeme galerije. Uradu za

dstavil tudi ljubljanskim svetnikonr

\ \

“l

(

(I

'1)

etelkova čakaodloč'tve'”
V nekaj letih naj bi pestala kulturni prostor, na kateregabi bili vsi ponosni

(.

lt
'

Bo lłetini mestne svetnike uspelo prepričati,da Metelkova ni »bavhav«,ki ga je treba 7

porušiti.temveč prihodnji kulturni center?
`

kulturno dediščino in sodobne produkcije,«
pravijo predsravniki Sveta Retine.

Nobenih revolucíj
V prihodnjem letu bodo člani mestnega

sveta odločali o prostorsko-ureditvenih po-

gojih in o prenovi Metelkova. Predstavniki

Retine jih ob tem pozivajo, naj upoštevajo
faznost prenove, nršenjain graditve na no-

vo, ki bi omogočila»mehak« prehod iz Me-

telkove, kakršnajcdanes. v sodobno urejen
eenter kulturne produkcije. Želijosi, da se

na sevemcm, mestnem delu Metelkove pro-

grami nadgrajujcjo, dopolnjujejo, ukinjzrjo
in smiselno ter odgovorno dodajajo novi. S

tem hočejopresečitako pogosto revolucio-

namo sekanje in preprečevanjekontintritetc
dobro začrtanrh procesov.

»Metelkova je dokazala, da se hoče in

zna pogovarjati` tudi če nastanejo velike ie-

žave. Prehod iz »nelegalnosti«v legalnost
delovanja je mogočtudi z dogovorom, pri
razvoju Metelkove pa je treba upoštevati
različne interese in stvamost. To je'rnogoče

- Retina je z dosedanjim delom pokazala,
da je pripravljena in zna iskati skupne poti
za zadovoljevanje različnih interesov. Upa-
mo, da dejstvo, da se je mestni svet v tej
sestavi prvičseznanil s kompleksno proble-
matiko Metelkovc, pomeni dokončnonaj:`
vo novega obdobja Metclkove, kultumega
mestnega prostora. na katerega bomo vsi

ponosni in kamor bomo vsi radi prihajali.«
je povedal Marko Hren. predsednik Sveta
Retine.

BQMAHA ŠHEABrBČN'K
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MEDPANOŽNI'UMETNIŠKI FESTIVALon TORKA

~D°APETKA
"'

\ši
Včerajse je na ljubljanski Metelkovi začel medpanožnr

umetniškifestival. Sinoči so odprli 'razstavo dubrovniškefoto
)

graIke Ane Opalićin skupinske likovne razstave avtorjev in av- '

torićz_Alenke Pirman, BoštjanaDrinovca, BoštjanaNovaka, *

Davida Grassija, Frenka Fidlerja, Gorana Medjugorca, Jožeta
Baršija,Luke Drinovca,'Marka Jakšeta;Marka Kovačiča,'Ma-

,

teja Bimvičaija,Mojoe Pungerčar,Silvana Omerzuja in_Uršcali
Toman v metelkovskih "rezidencah - Garaži,Hangarju in ga- :5:3
len'ji Alcatraz. Likovnim predstavitvam je sledil koncert kant- .c

avtorja Tomija borber-ja na prostem.
Drevi bo gledališkispektakel na prostem "Na Neretvi labodjc .i

j jezero" v produkciji Teatra GromkiI Radia Študentin vrlih, bolj i

ali manj renomiranih meščanov in meščank'podvedrim nebom

Metelkove. _

Jutn', v četrtek,23. maja, bodo v Gala hali nastopili člania.

*reške skupine Paraf,.-zadnji dan, v petek, pa se bo ob720. un l

_
,

-

. ,

~

pričelgledališkimaratonček. Predstavili se bosta produkciji Gilš i
,__

'

_

j'
'

_

Kodum: "Peskovnik" in PazL pazi" v-Hangarju in na prostem.
-

f
`W ' '

> '
.

.

`

. ,5- Vse dni se bodo v velemestni oazi, kot zagotavlja Andre'

r xČrŠsŽsC"' 0- ` .

i

Morovič_iz teatra Gromki, od popoldanskih ur dogajale likov-
niškeintervencije v živo,predvajali bodo radijske igre "Rakova

Metka". .

Pepelkovo sta omogočilaOSl`Slovenija in SCCA
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skupinske likovnerazstaveavtorjev in avtoric: Alenke Pinnan. BoštjanaDrinovca. Boštjana
Novaka. Davrda Grassrja. Frenka Fidierja, Gorana Medjugorca, jožetaBaršija,Luke
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Drinovca,Markajakšeta,Marka Kovačiča,Mateja Bizovičarja,Mojce Pungerčar,Silvana ; "íç',lľ_..,

` `“
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: Omeł'lula"1 "fse Toman v Garaží.Hangarju in galeriji Alcatraz. 3 .4. -l
t

a' Snl-g ..l- 53._

__

Sl9dIl bo .::..'.:;.'.' .'_.:.'__.I;;,;,_ Tomija-Lorberjana prostem. -.~ "" "' "Wi, ".4 r
<

' '

I ::.~'_;., ,., se o; :-..ee zgodil _.j.-'___-.'.

;_ pro_d_ukcrjiTeatra Gromkí,Radia Student in
_

mescank pod vedrim nebom Metelkove.
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vrlih, bolj ali manj renomiranih meščanov in

1 :.-..':;*..:, 23.5., bodo v Gala hali ob 22.00 zazveneli inštrumentirešiteskupine PARAF.

ž Zadnji dan,v petek. 23.5., se bo o; Lena; pričel,.-;_ z. .'.'.a:_;'..~.';-.;, na katerem bosta
«

predtstavljemprodukcrjr GILS KODUM: "Peskovnik" in "Pazi pazi". v Hangarju in na

pros em. -

:.:u bodo dogajanje v veiemestni oazi od popoldanskih ur pestrile “.;..`:..;.;- 'Z

4 ._. 4:..- .I '.I..'.'.., _;.'-;..._.;.,- .'..'_..:..;.'. ._;-.' "Rakova Metka", napitki vseh vrst ter jedi z
'

zara
-

.~

G
v_ Berłetl.<;ovo'~'-sta omogočila J - ., a

SCCA -_I._ruar_.umn.podprli pa so jo sponvzorjiDržav
lBl Kranj. Granrt Slovenske Konjice, Radio Student ter dískretnisponzor Mesto ljubljana.
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ZA SODOBNE Ogled “SestavaUMETNOSTI -
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LJ u BLJANA
Pozdrav. uvodna

v stavbi Zapori
predstavitev in ołvoritgy

U R B A N A H I A razstave “Metelkoholrsa”(kustos Kevin Kaufman A. Smid 8: M. Gsžin'
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PROBLEMATłURATI.

Memlkoye
trenutno slange. stvarx_
ter ouovno prrtegnm
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MHELKQVA

'l`rrnlrrr' (Irornki prrrrlslnvljílí
danes, 26. februarju.
ob 2). uri v Wallrnlli nu MU'
tolkovi solo koncert TUIHII"

Lorbcrjn.

kangaru
.' . a." 'v

-

,N

-
`-

" -1 L

.romILorbgrxą-*ü:4% a' 1%. . v

nevarnega-uma;-ŽrgdaąžmñščiJ

Gledava lep In sonccn
oken .predvs ,pa tan/enhwnisb-,Au
'WalhailanaMeleIkovthqngDQJOOsü`z`naj:: zahod

Teater Gromki prireja nocoj.
26. februarja_ ob 21. uri v Wal-

halli na Metelk0vi solistični kon-

cert Tomija Lorbcrja. Lorbcr je
eden tisth redkih mojstrov za vse_

sam svoj tekslopiscc. komponist.
aranžer in orkester, skratka Člo-

vek s Šcstimi glasbeno spretnimi
okončinami in dvojnim smislom

za pretanjen humor.

. g` ,3.17% ng-I

PREDST' , TVE

I I
,

V

Predstavitev Metelkova (14., 15.2.)
lava za roleldMizz Art a. Strip Care. Osmvm
namen ugotoviti in prohlematiziratitrenrnm

stanje ter ponovno pritegnitipozornost javnost
Program:sreda. 14. 2. .

13.00 - pozdrav..uvodne “predstavitvein olvr,

tev razstave M kohollh (laístosXeVlnKar,"

,' .-
- I :gh'n' ->"`_

-
0

14.00 - tiskovna konlaenca Metelkova ln rrr

10.
15.00 - relerati In okrogla miza'na temo Mc'»

kovananes; -1 '1 "_l1
17.00 - ogled Sestava v stavbi Zavod;
18.00 - videopmlekcllaiz srca sveta (doku
mentarec o indianclh Kool);

' *'
'

20.00 - radijska Igra Mazave lepliivlre,pro
dukcija Radio Študentin Teater Gromki;
20.30 - gledališkispektakel Teatra Groka. i'

t

telkovc'ev ln občinstvaDecl-babe.
'

četrtek.15.2. .

-

_

r

_

_`

13.00 - pozdrav |n`vodenl obhod Metelkovc

,. ML" s 1

14.00 - relerati in pogovori na temo Malelll

7:1Ǹa pustni torek se bo na Metelkovi dogajalo
Lirse Zivo: pustnl ples vampirjevs lmltumo-

kšujjemISIdmprogramom Havana in druge.
le'tgodbe;glasba v _2ivo.-pn`loh1osmplesna l:

?:šqlą.kozmetičnisalon_(ruslrašminka)in` I

hmmm/izvedbiGledališkein lutkovnaSole
"Fans |(odum, HalagalaQ'Metelkovąul.. Ljublja-

jum. 1..
_

v.

17.00 - ogled Sestave v stavbl Zapon';
18.00 - videoproiekcija A. Smld 3. M,Gmn
20.00 - radijskajgraKostanjngmemoan.pr

dukoífaRadio Študentin Teater Gromki;
20.30- koncert dueta Zlata Jama - cigansk.:
jazzblna.

`

.

'

- \v-
1

"`trailer20. 2. ob_ 300 s'rt`

prireditve 1995/96

Dvodnevna predstavitev
, Metelkove,ki se ne da

LJUBLJANA - Pred dobrim mesecem so mini-

strstvo za kulturo, mestna obcina Ljubljana in

Drustvo arhitektov Ljubljana v IakopiCevi galeri-
ji pripraviii razstavo nateCajnih del za vojaSnico
4. julija - Metelkovo. Razstaviii so šestnajstela-

boratov, v katerih so pripravili arhitekturno re-

sitev prenove juZnega dela tega obmocja. Komisi-

ja je dodelila drugo in tretjo nagrado arhitektom
. 3.1. .IH-4. _ pod sifro Okvir in sifro Forurn. Komisija ni

v

'

. .'.q'ľwľ-*Žaľłíríaèrr{y izbrala projektnega nam-ta, ki so ga pripravili
g 3:2,"35 Metelkovci, zato so `ti danes"in jutri pripravili

-. -. ..-.I .,:a.eą.'s;a..-*íF- . projektPredstavitev Metelkova

PredStáViteVi. _

=

__.

METELKOVA -

AV` .i

Metelkove
.

Metelkova danesbo predza-"g
dnjrprojekt Urbanarie- Vr-k'
stą'dogodkw»na'mrzlem«

-

Urbanariin predzadnji projekti:
Predstavitev Metelkove bo danes;
in jutri na »mrzli«, Metelkovi vi'

'

Ljubljani. pripravili pa .so ga v _so-j'
delovanju z Mrežo in Redno; Da-'gr
nes _ob13. uri bo uvodna predstavi-\t
tev in otvoritev razstave,Merelko:,`i~
holija, ob 15. uri bo okrogla miz
na temo'Merelkovádanes. ob 17.1

`

uri bo ogled SestaveystavbiZá-:si
pori, uro kasneje bo'videoprojek-II

`

cija dokumentarc'a o Kogi-lnłír'jan-e;
cih. ob 20. un' bo radijska'igraMa-x
zave`lepljr'vkein 0520.30 še gleda-
-liški'špektakelDea' #babe :Teatra

'

Gromki.:Državioe:.Pxičjestrašilne.
metelkovcev. in občinstvalJutri pa.
bodo .ob '14. uri nadaljevali; pogoJ'
vore o Metelkovi. ob 18.-*11iíbodö'
videoprojekcr'je'znanih'. 'slpirčnskih-

video umetnikov .intumetnic,:ob
20. mi bo radijska 'igre' Kostánjevr'
memoarr'in ob 20.30 koncert dueta
Zlara jama - Cigansko jazzbr'na. Z.
referati bodo sodelovali Eda Ču-
fer, Borut Brumen, Marina Grli-
nić,Marko Hren, 'Andrej Moro-
vić.Karel Pollak; Gregor Tomc in
Miha ngnlkar.

`

`

'

r -

'

u..
:_ :rl-au.

~

._W=.v_.vo;..\_._:`n -»

l

tri. Poleg stalne razstave bo na ogled
razstava Metelhoüja'Danes zvecer bo

še radijska igra »Mazave lepljivke«\'
produkciji RS in Teatra Gromki. nato

pa Se spektakel Teatra Grom

ki, Metolkovcov in obcinstva »Deci
babe«..jutri zveCer pa bo radijska igľd
»Kostanjevimemoari« in koncert duet,
Zlata jama - Ciganskojaub' ina.

“NairaHai`

Ce je bil namen projekta Poslikava
Metelknve prvenstveno simbolna prila-
stitev prostorov. h' so ali naj _bibili na-

menjeni edinemu sociokulturnernu
centru v Ljubljani, pa je osnovni namen

Predstavitve Metelkove ugotoviti trenu-

tno stanje stvari. Z referati in diskusija-
rnisebodonaolqoglihmizathbosta
daneąd) 15. uri in jutri ob 14. uri, dota-
knili \q:raSanja Metelkon in iu_-

J.Š.A.



Andre]Momlč-Gramu.
(Foto: Robert Balen)

'

Desetdnevni Gromki

festival na Metelkovi

(od 8. do 18. julija)

ponuja -U kulturni ližite/.b

tudi predstave Tea/ra

Gimmie! Njegovo sta/no

[PC/IU sla projèsz'onalim
plesa/lea jana .li/[enga-
m organi`zaíor_ksu`vala
pmalc/j Andrej MOmL'iČ

kšni- .slopl'llkt'B 17, \'il)a lilma. ptijzhiri leale!

Gimnk: je namieć ľL'CllilUl pietlme
im_ ki jih druge institucnje ne [Killk'llll'
jL'I') \'L'Č

Hulizem. -Kakšen SlľllSCl Imajo IllL'Ll-
>l.l\r'L' za katere potrclmješ50 tisoč

mark_ piedc'n se jih sploh loiiš" .Naj
denar .xe še kje (liihi vendar ll |\le`ijL'
*fulllZUI'ILW \ zame lUllkU energije da ti

je za predslau) pulem zmanjka -

ľeaiei Gromki olmžuw I'C'dll/.Clll \`

nasprotju z drugimi umetniki (mi naj

piei ugotmijo_ kaj se dogaja okrog
ll|lh, potem pa (ti stanje umetniško ohli-

lNU|C|U \` predslau' \našajo liumur Ill

`pr0ŠČL'IlllSl
Spolüli. Besedila piše .\l(lľ()\'lČ Trudi

\e rl.: ln liila hkrati zahtevna In lahka

Ila hi bila pri duši množiei Prmeip dela

.\luro\'ićen` \cdehl na nek..

|e>ene \.I\'i`..i

p: |l()\'u .I lwxedila je zakolićena. pultu'
'

\ ita pa elastićna in .se prilagaja \'IltlJLljl
'

kršiju ženo \kl' klln\ l'lll IIl' m |1|'in )(ll)l)

1 predstave ne lKl(l() \ei \'e/.Iiie "amp

5 na Melelktn'ii_ \III ,\l) \e k \titleltnanju

; priglauli tudi nekateri mam igralu

; ganizalor kiiliinnili |)I|l\'(|ll('\ na \lelel-

na odru in kraju_ kjer igrajo. Doslej
so pripravili štiri predstave. in vse so

mešanit'e različnih žanmv Predstave so

le (lel delovanja gledališčaEkspresni
spektakli, po domače spiiiakli. so napol
improvizinine predstaw \' njih lahko

sodeluje kdorkoli_ od akademskih pro-

lesorjev do klošarjevNastale so iz real-

nosti Metelkove_ mnogi njeni Stanovalci

igrajo v njih. -To so ljudje. ki ne vedo,

kaj bi sami .\ salm Nekateri .so strašno

nadarjeni-
Enkratnosl. Mmmm" s: Zjutraj izmisli sce-

narij. popoldne vadijo, zvečer je pred-
stava - in nikoli več Praviloma Ven-

Llar so ravno pravila tista. ki jih Teater

Gromki redno prilagaja razmeram Du-

slej so pripravili Siiii take speklakle. in

/..l(lll|l je bil lakn ll\|h'Št'll_da so ga

morali ponovili \ia lesln alu l'epelkma
na ,\lele|k(I\I SI ga je ogledalu 200 ljudi

Tretjičga bodo pnnun-ili tuki-.Ina na šm-

Llenlnkih kulluinili \lllL'\ ili m Če tlulnju
lmanćnt) pomik" ŠL' kdaj \ predstavi
naillreC nas'lupa Št) ljllLll tlueaja se na

I`ll()\'lL'l`ll (luči in |)|lllii'lllllk.|) les'eni

Alkalraz. Trailer (Siniiiki je pthlJl Iii`

km'i zalo (la hi \e l.llll nekaj dogajalu
Organizirali su kaiaxan«. pu l);lllll.l\l||_
lc>ll\':ll Živa kll|tŽL'\'I1(l.\l'.\ Škucu). dvo-

dnevno |)|'l_'(l.\'l;l\'lll:\ \lL'lL'lLU\ e, lesm'al

l'epelkox'a Takrai `u (xlpili Galeriji)
Alcatraz. -najlxalje \'le'thnU galerijo \'

Slm'eniji- Malo manj \ ::un ma je pijača
Pred kratkim `o nemam: \tllll \ klet

kjer so imeli >|)ľll\'l|Cl\Uli'klx'rnn ki naj

hi |O prodajali med l'exlnalnm

Relina se hvali. l)riišl\u Mreža eden

od organizaiunev Gmmki lestn'ala je

naslednik Mreže za Melelkmu -To .`Illt)

ljudje. ki Sl priutleuiinn (IJ lll iz :\le-

lclktn'c nekaj n;I\l.llii lteiina nahira

mix" MI (lelamn pltl|l"kl(_' una pa se

ll\".lll '/. njimi pi) (tixnpisili \'ima več

povezave 7. u.~'.I\'.iij.ilu \'.I'lllllIIIL' so bili

lu pred pol leta \1t"||l pa iutli ne

\e kaj naj sum_ /,.i\l.it'ujejn in ~ lein

:uran si :(3
v"

Hi_ 1,4'
_ _...`|"n_"° :Jug-'~- . -:.__'.I,._ ._l'a_ _ľ`

-.i.".. i; -.-*-."`F3.?v.`.~I` JE-'- (veći-"Jn '3553.'21'343`4

-

w a

Mag/ir!

sodišča, da nam murajn \` _'-l urah pn-

klt)pili vodi) - lawiju LleŽeviiieu ali pa

žieajn vixlo pri sosednjih gradlwnikili
l'rnlestii-.i tudi Elektro Ljubljana_ Češ da

elektriko kradejo - res ju - in (la .s tem

ogrožajolastna in tuja Življenja-ln lakn

nam jo vedno znova odkltipiji i_ mi pa .se

vedno znova spet prikljućimn- ravno

to priključevanjepa je najbolj nevarno.-

lle smrdi. epmv se na prvi pogled zdi.
da je Metelkova še prav tako razmšena.
kot je 'liila_ to ni res Hangai prej ni

imel niti enega okna celega. ZJISlt'kllll

so ga s šipamiz hluka, kjer su snemali

okna, Garažo je nekaj ŠllldL'nltlY ALI!

preuredilo v kiparski melje Sami so :s
"

zgradili peč iz Zgane gline Moški) stra-

nišće so uredili za `ennnm: \'l'JI pisna:
ki ga s kanalnm pou-line 7i'ar`niea s kn-

lesa NC' ne smrdi_ Denar 7..I popravilu na.

-hleva- .sn \'zeli od in iwx" dolarjev .5."
ki sr) jih (loliili od Surnša \' njem jt'

zdaj galerija. -l'ulilika Iai'lačeranja |\'

politika deslmkeije.- piavi .\|uiu\'it"

Slrlh. .Niti najmanj si ne želijo_ da ln

mesto popolnoma prenm'iln puslnpja s).

~Zgoclilu bi se kot s Kersnikm'u Ured.li 7”

hi pisarne. umelnike l)l pa izpudi'imli -

l _
Kljuh Iemu pa SI mesu) ne upa (|\ igmii
l()l\' od Metelkovi' Nekdu .xe ja lani L

-.

.Licliišil \ požaru (vzruk neznan) in

huje `e da se kaj pixlulmega ne Ill

pnnonlu
TINA ZGONIK

pravareč. Edo je uspesmca Teatra

Gr0mki. ljubezenska greleska z absudnm

mOmenli. Paganini amomso je nm

druga igra Predstavo Trikuma so pripravili

posebą za turnejo po Dalmade Upošlevali
so slabe rumena. v katerih bodo mali

igrati. in nastal je nekakšen ribñd med mo-

*
`

,_

'

_

' “

Jezik je

aInSka angleščina.-bai smo se. da bi bila

SOVE'IŠČHBslišatiprelečnaoonalislično.
hrvaško pa tudi nismo hoteli gavonii- Pre

miera je bila na Lenlu Ceina predstava.

Slozwka In sioZer. je zmes lllElBlUle. igre.

paniomime in anisličnih tock

GROMKJ

(8-18-julij)

* tembra)

Kakor grom i vedrega neba, nas je
_

doletela novica o novonastalem lestivalu

Gromki lestival z dogajališčemna
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Metelkova

Skupinska razstava.

Alenka Pirman, Bostjan
Drinovec. Davide'Gras-
si, Frenk Fidler. Goran

Medjugorac. JOZe Barsi
Marko Jakse, Bostjan in

Luka Drinovec. Marko

Kovacic. Matej Bizovi-

CaI. Mojca PungerCaI.
Silvan Omerzu, UrSa

Toman, Bostjan Novak.

Andreja Suhadolc. Na-

tasa Tajnik. (Do 1. se-

FESTIVAL

LJUBLJANA - METELKOVA
_ _- _' :v

` 'VZ-1 . 46:12.'-.'ł_.: .

,i`ł\:`

i

i:
.4

i

Metelkovi. Jedro festivala je seveda
_

gledališčeGromki. natančnejeiz literarnih

krogov nam znan Andrej Morovič.Razen
lastnih predstav (Prava reč Edo. PaganInI

amoroso. Trkuma. Stoživka in stožer).jed

na žaru. jazz koncert0v (Mia Znidan'č.dUr`

Karlo Jederman. violinist Branko

Brezavšček).avtorskih večerov (kiper

Robert OgrajenSek. modna oblikovalk

Mojca Celin. lotogral in oblikovalec l90r

Anlelič...).so se nam ponujale na vpoglet'

izjava za drugi dnevnik TV SLO, 9.7.

intervju in reportaZa na TV3, 15.7.

intervju za Radio SLO, 16.7.

reportaža irske TV

intervju za berlinski TAGESZEITUNG

izjava in reportaža za Studio city,

Številne radijske omembe in napovedi

19.7.

'af' "__-1'.«x?z"`:-
'

"- rtľ'h'è* '. '~
"

' -ąf se likovna razstava različnihavtodev
l'

'

v" " "~
"

"
-

«-

'

{wii (Marko Jakse. Alenka Pinnan. Joze BaIŠI

s'
._ .i j- .~;. -

.

~

_

-

`
"

Marko A. Kovačič...)in kar nekaj
fi, ROMKI FESTIVAL 8 - 7 .

- 1 9 - 7 - 1996 ,Anaheimae a.
--

Mmemwwu'" " ' ' u
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KULTURA

,
_ un.

.

“Il/V/f. /

a.
. Festiva Grom/azw *-

DENIS PILIH likovnih, niodnih, radirdonal'iii
J in kulinaričnih dogodkovvn::
Kulturna ponudba SlOVCIile produkcija Teatra (JHHl'll-íl.im

je iz leta v leto bogatejša'm slej je v okviru festivala Odprla
...0.0.0.vwvw

<

vv..
`4`

- skuiinska likovna razstava, a
°

mommejša'Ktemu_SO soliètienitnnastopom se nam je : Š
PrecclpñpomogleraZhČnC predstavil violinist Branko c

'i
.

kulturne prireditve,med Brezavšček,lahko smo so udi' :
'

katerimi na začetkupoletne ležili literarnega večera[Xžfłllll'ííl.

i

1

4 - Uroša Zupana in avtorskega . I,

tunSUČncsezone
. .

večera fotografa in oblikovalea o

r

prCVladujelOtakšmm Igorja Andželća ter gledališki-
°

'

" `

.gt-`3513'.wľfr- < "af
'

- i
i

5 i: drugačnifestivali, ki ľaSlei)predstaveTeatraGromki Prom : `

:w:
`

"

'

`
'

.. kot gobcpodežju'inssvoio 82%? riž2 i
-;~ 7,,-

«

5,,
,

, A

-

. --

t ,
.

'

, .<

*ŽKŽIIIh'
'

- bOEatQpOIiUdbOmai)le na
takšni podobi, kot se nam je

°

E
v

i} .i plan smommlado' odkril v teh prvih dneh, je : ą
'

i

i

' Desetdnevni festival Gromki zamišljenacelotna zasnova festi* , E

(začelse je v ponedeljek in bo vala, ki bo potekal že skoraj ves -

trajal do četrtka,187.) v prosto drugi teden. Tako se bodov na» : i_

rih nekdanje vojašnice“A na slednjih dnevrh zvrstili na Me . j
Metelkovi bo s svojo, lahko bi telkovi avtorski' večeri, perlor~ , 31
se reklo, malo drugačnofestival» manei, gledališkepredstave, o

sko ?asnovo (ni standardno ro* džezovski koncerti (Ihe 'l`roble- °

kovsko obarvan) spetnekajnov makers), med dru im pa bo 2 L
vega'ľodaje besedi festival glo tudi koncert. Mie nidarić in

, _.

bino, v kateri bo marsikdo nasel Larka Zivkovrća.
. 1 v

o ;

Svoj zanimivi trenutek. Na Metelkova živi tUdlłlx'O'liz,th :
ogled in v kulturni užitek bo umetnosti in se ne da izriniti lZ

.

Oskupaj z mešanico, glasbenih_ javnega Življenja.
- .`_.u ,

I 1.

,

.-_.
.

,

.Seat/'51250 , »(Z.

triišfesüvaiaGromki na Metelkovi v Ljubljani bo ob 21. uri

»MM/A, {7,5 src:

VDORINSTITUCIONALNEKULTU
Bo prenovljenaMetelkova šenamenjena alternativni kulturi?

biskovalci in tisti, ki se vozi-

o jo po Masaryk0vi uliCt. so

na Metelkovi opazili pre-

novljeno stavbo Lovci. Retina, ki

naj bi upravljala prostore na Me-

tetk0vi. in mesto Ljubljana sta se

dogovorila, da se bodo po prenovi
vsi stanovalci vrnili v svoje prosto-
re, V zgornjih prostorih Loveev so

domm'ali Alkibemelíki,Kullumo

dnürvo Makedancev, KAPA (K0-
lektiv anarhistično-paciñstićnili
aktivnosti). delovala sta program
Vallhalle in dnLštvo MOST, poleg
teh pa še slikar Gogi Medugorac,
ki so mu prostori v poslopju Šola
skupaj z večino del zgoreli in je
zadnje mesece ustvarja] v zgradbi
Loich

Potem pa je prišlo,kot je na Me-

telkovi že v navadi, nekaj vmes.
.

.
-

Na Kodeljevem je mesto porušilo Samioo nekje v hiši,MOST se je ki je pred časom Zgorela, prosm" da Jc dOdcmcv PrOS'OrŠV
DSI'U

prostore Društva slovenskih likov_ prostorom odpovedal, slikar Gogi v njej pa naj bi bili namcnlcnl ludi 0brazcc 71' ľCŠcvanJC'CŽaV V

nih umetnikov (DSLU). zato je in Alkibmieliki pa niso izpolnjeva- DSLU in Retini. To naj bi bi bili stan' vojašnici_Uporabniki' naj bi

društvo mesto tožilo. Zdaj naj bi li pogojev La pridobitev prostorov, `se dodatni prostori za Društvo _510 [ojej za nekaj' mesecev zapustiti
DSLU namesto dosedanjih upO- ki jih je postavila Retina. Stano- izris/(ili likomüi umetmkm. Likov-

rabnikov naselil zgornje nadstrop valci in uporabniki Metelk0ve se ni umetniki, ki že nekaj let ustvar-

je [DVCCV, Retina pa naj bi uprav- bojijo, da Se bo selekeioniranje jajo na Metelkow. se zato počuti

prostore, ki jih prenavljajo, potem

pa se vanje ne bi mogli več vscltti`

- 4 .

.
. ,

,.7
v

,
ker se lahko Rctina in mesto od

ljala le pritličjetega poslopja, kjer nadaljevalo. jo ogoljuiane, saj jih OČlan skuša' ( 1 ' ctnikc ki .mm bo" u`

domujejo homoseksualna in fcmi~ Po nekaterih podatkih naj bi v na« jo zamenjati z institucionalizirani` lotu".
74' um I J J ~

nistićna društva, Makedonci in slednjem obdobju mesto začelo mi lik0vniki. "qu” M

'CAP/1 "al b' V lamcno dObIlI pi- prenavljati stavbo z imenom Šola, Mclclkrivci se poleg, tega bojijo.
M'hno'st'mcu'
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Torek, 21.5.1996 ob 18.00:
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Sreda., 22.5.1996 ob 20.00:

l. RndüduIgra: RM Mah:1 pa.-.
1

.

2. Gledala!! Ipoldnkd: 'Na Nami labodjcjem”
Rem: unim` Maovic, Serum: Mesto'me Kmalu:: hm Mag«, Pirotehnika: Jana

Habič- Dani. Luč.Andch Ha'
'

jah, Kom-tu:: Tala Gtomh', Cluba; M L, \mwa

Kodelja. Prodam:in Radüo in Tata Gmmh' Humljani Marić: GtinhL Mojca ŠirokDrugo
LM Judo Milohnić_Gum Meąiuaonc.Mamlić Moja, Srečko Meh. Mulej Buh-bo,
Bine. Am Mam)
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Četrtek, 23.5.1996 ob 22.00:

.

'1'
'

x"."'4"
I. Kucan: I'ARAF

Petek, 24.5.1996 ob 19.00:

LMançullnbnMdb

LGHIIM mu::

-cquonum "rest-mm'

Real: AninGolob, Mundus Mmjd Pogujc, Simon: Znac_ Im Nilu Golob, linija
s
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8 I
.

E |
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I
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Returnrüijloum
BlniosRMMnijIMojangaürJ .

Šquthiumledn Maldič. pd- Kamnau'kL-dokot.
MNmGnhMMIgd: Siniša:

Prizorišča:pub., hangzr, galerij: Mam gala hala in na prostem - Líctclkovn

19.96PEPELKOVA 2 1 - 5 24 - 5 -

GLEDALIŠKISPOTAKEL

Na ne'retvi labodje jezero II.

Metelkova 8.6.1996
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Drugačenpoletni festival na Metelkovi

Društvo Mreža, klub ŠKUCin Radio Študentso v produkciji Teatra Gromki na ljubljanski Metelkovi letos
staknili glave, materiale in prazne denarnice ter na prizoriščihHangar, galerija Alcatraz, Garaža,Pujs
in na prostem priredili desetdnevni »medpanožni«festival Gromki, na katerem ponujajo na ogled in v

kulturni užitek mešanico glasbenih, likovnih, modnih, radiofonskih in kulinaričnih dogodkov. Začelo
se je v ponedeljek zvečer z odprtjem obnovljene stalne skupinske likovne razstave, sledili so koncerti,
več avtorskih večerov in drugačnihpredstavitev. Nocoj ob 21. uri na Metelkovi nastopata džežovska
pevka Mia Znidarič in kitarist Zarko Zivkovič (na fotografiji), ob 2.30 pa bo sledil še avtorski večer z

naslovom Zgodnja zmeda. Do četrtka bo na Metelkovi mogočedoživeti še koncert džezovskegadueta
Karlo lederman, avtorski večer Karavana Ljubljana-Damask, monodrama MatjažaJavšnika Od boga
poslan, koncert skupine The Troublemakers, predstavo Toatra Gromki Stoživka In stožer,ob sklepu
pa spektakel etno-baletnega zbora Metelkovcev Bolšjiteater & Ognjeni kiparji. (l. B.)

Začelse je Gromki
i

festival na Metelkovi
LJUBLJANA - Sinoci se je na Metelkovi ZHCCl modpano-
Zni Gromki festival, ki so ga organiu'rali Drustvo MreZa,
Klub Skue in Radio Student. Konezil se bo 18. julija in
nam prikazalmešanicoglilexrnili,likovnih, modnih, radi-
ofonskih in kulinaricnili dogodkov.Danes ob 21. un' bo na

ogled predstavaTeatra Gromki z naslovom »Prava rec,

in AndrejMonovic. Avtorski veCer newyorškegaarhitekta
Kevina Kaufmana pa bo na sporedu ob 22.30 uri. Do kon-
CH festivala se bodo zvrstili Se naslednji dogodki:jazz kon-

stjana Novaka, Koncert Mio Znidan'c in ?arka ZivkoviCa,

ra Metelkovcev »BoljsiiCłlltčrfłUguljttitikiparji«,predstavi-

dUlJIU jedaCQin pijaCo.((1. C.
..mu- “..- .I-v' -

' *o A v:-

`

- (NiJJŠll 500in

Edo«,kjer bosta nastopila Metka Trdin in Drago Milino "in

vic. Ob 22.30 mi pa se bo zaCel avtorski vecer fotografain

oblikovalca lgorja Andelica. Jutri ob 21. uri bo Teater Šr Medpáriožnifestival Gromki
Gromki nastopil s predstavo »Paganiniantoroso«, nasto "- .h

pili bodo Marko Kodelja(violina), Žarko Zivkovic (kitara)
“ `

eert Tomaza Crema, solo koncert kitansta in kiparja 80- :.1::.5:

koncert llte'l`nitibleniakers, spektakel(šll'lO-lJGlBllltłgílIU)- Ž
' '

'

'

tt-v dela kiparjaRoberta Ugmjenrikain modne oblikovalke j 1

Mojce Celin. Polegnastetega bodo festival popestrili si: '1.
_

'

Na medp'anožncmfestivalu Gromki (or-

ganizirajo a DruštvoMreža, Klub Škuc
in Radio tudent), ki se je začel v po-

nedeljek na Metelkovi, bo danes ob 18.

uri nastopil Teater Gromki s predstavo
Paganini amoroso. Nastmili bodo Marko

Kodelja (violina), Žarkoživkovič(kitara)
in Andrej Morovič Ob 22.30 pa se bo na

samostojnem a'vtorskcm večeru predstavil
newyorškiarhitekt Kevin Kaufman. (re)

s en
v GLEDALIŠČU

TA 'reoan

Bolšjl teater 8.

Ognjen! klparjl
Norol I: Holma

Od boga poslan

Stožlvka In stožer

LJUBL ANA

M3
METELKOVA. ieshvatgledahškrhglasbenih

'

kovnih modnih l.|t]t()li)n\'nll|inkullilJllCnllldOQOC
kOv

Ponedeljek 15. 7.

[god/N' grazľ in m'tlnlinmli. kunem:

“Ludinrxkcgaj.i// tliit'l.: Karlu lt`l|\'llll.lll
()|\ 21 on ion \.1

karavana Ljubljana - DaniaiL.

/\\tui\ki \t'Ct'I l)l\ JŽ `iti

Torek 16. 7.

Od bogu pos/un. f\1.IlJ.IŽJ.l\\lllk l/\J

].| N1.Ilj.I/ J.I\Šntk Mullilulrania ()||

ji llit 801!in

*lliUłl/Ilłllf łu'rnj./\\lI|i\Ll \cüu .inu

nitittit'iia liciuja ()|I `3 `\ll

Sreda 17. 7.

'I'hr' 7hmblľmnlwrt. Komur |.i//

\l.llitl.|l\ll Uh Št llll *till \Il

.lnunimnu hvrninu. \\lI|l\kl \e-(tr

.ninnrninc licmint- ()|` _`Š \U

Četrtek 18. 7.

Sloiíi'lta in Haier. Ivanc: (invnki .Nm

lopata MatjažJaxšnik lll Andrej Mon»
\IC literarnoinipmvnaujskugledaltšćc

`_ UhJI oo Šlllxll

- Bolšji lealrr & Ognjeni kiparjí.Spek
Iakcl L'lilli'hlllk'llicjlil /hura Mclclkovcu

a Gromki festival

Mclclkma Duo Karlulcdcrntan Liu

koncert oh Iltltl Karavan.: ljubljana-l).-
lll.l\l\. Autuku \'cću oh 2.` `iti

1:

v

a). Jazz kuna-II oh Iltlil. Anonimnu ht'

1 .
'1

(min Avtorski \'cu r ob 2_ .ili

smo, JAZZ, FOLK

'th-'EGromki festlval. Duo KarloJedcunan Koh

"'_'47,_'
A

....4 .4..XI'} "

s 3

"1 Innedollnosti Metelkova. LIUDUBI'IJ002! 00
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Gromki Festival
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Gromkl Festival
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Gromkl Festival
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\'L't't'lI1t'\\\nixkt'l:.r..thin-klini` ,.

Dľago Ivanuša. Tao G. V. 5..

Tomaž Grom_`

(Smlclunmr. kLIImct, lmxj Holt-tku.:

KUHCCH till :1 lt)

Gromki festival

Mclclkm-.L 'llmiul (imm. Dragu l\ .|ll|l\.|

.luu konccrl nh Il.le Monzi (tim Mt'

tulkuvll Avlnrxki \'cćcr multin- oblik

nvalkc Uh 32.30.
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Gromki festival

E `

. .

I

I`
I

RlClCllxtuil lltišljdltNmnk Snllxln'ttt kHH

Š Metelkova POI!" poletno kulturno Jamo
“'""'" "blu

W

'Ž"`I`;'ľ...

. . . . .

()L'l.l "uk Avltirxlxl \L'ČCI 'lu'lu " `
` '

`
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V ponedeljekzvečerse pa na ljubljanski Marc/ko vi ZüČc'/»nrcdpaimžni«festival (iromki, kiso ga pripravili
K J

*

ą - ko! so zapisa/1.'staknili glave in prazne denarnice - Društvo Mrcžn. Klub Škuc in Radio Študent,trajal |, JUBLJANA
`

g; pa bo do 18. julija. Na ogled in_vkultumi užilck bo na prizoriščihlliiiigiii, uu/crija Alczilraz, Garaža, Pujs in s

._
na prostem medanica'glasbcnih.likom/h. modnih. mdiol'onskih in kulinarićiiilidogodkov vse v produkciji Gromki testival

; TeatraGromki. Festiva-lse je začelz otvoritvijo obnovljcirc- .vm/m- skupinskc likovna ľíl/.SlilVU .šestnajlçlih nm. Kullu Julmnm \1.1. HM .. ko::

E avtorjev (na fotografiji). koncertom vrolinista Branka Bu-mvšükri III nastopom pcsnikn Urošn Zupana. CL." muhnhhľul |.|// .tm l.l /j-ntllu
.

k`

V'ccrajjć Teater Grom/(I rzvcdçlpredstavo Prava rcć` Edo. pivi/51.'m/ pa se ju fotograf Igor Ande/id ?1 II"

Aoc-0] ob ZI. urI Teater Grom/rr nastopi z dogodkom lluganini umorom. ob ..72. ?0 pa bo avtorski večer j
l

:1 neta/o
'

`

' .' '
-

r -

`

ga
ł

v

l] rškcgaarhitekta Kenna lmufmana. (1. B.. foto. Blaz Srl/IMC) l, JUBLJANA

.w . ', f- l.
'

'

atm-vw'- 7. 3 T=~"I
' ' '
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urtwcinnt'tlnl/nnxlr"n1~
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' GROMKI FESTIVAL
*

o
v

_ ifšš'jľł"
*

"i" 7

j;
*

r Danes, 23. julija,
'

'
'

`V ..Nąmmlkmípotąka'med'8-15._1845* ob 21. uri: solo nastop
'

-v

í` julijem _Gromldfestival mćšanicaglasbenih,
`

violinisla Branka Bre- SMS" V-Gl-EDAI-'Šću"A

51_ _

likovnih, :ínjkulinaričnihdogodkov. zavscka, sledi literarni
N 'sir' .

'

Začelo se jè'žodptłjemwnovljenèstálneskupinske' likovne veCer pesnika Urosa Zu-
°'° ' 9 'na

.

o::
'

4 :z .;
v

1

4

v. . .
.

_

, Paganlnl amoroso

,razstave 16 :lucijana-solo nastgpoma__v101mlstaBranka Pana'
EA..

_

1_ vv_

.

o.. 5
v.

, ,vm
-

,
. ..

Prava reč.Edo

Brezallsçkater_ Zupąľła'1331138111}dan'bo zei' Cemek' 11;luhla' Ta veseli dan all mallček

.:to:. M_-.9va1ą;gw,..p.,ška'šprcdm,'. Va tçatm PTaVa. rec: Ob 21' un: Jazz koncert se že” ;

`

Edo èčç'romifotogmfagin'oblikovalcaílgoda'_TomšlZaGroma lkODľľa' Trlkuma
'

.Andtèličzą` @Črgsgíjéćnaípmgmmujutri;
l

bas) ln Draga IvanuSe

(klaviature).

..Hfmana; jç';ną'..pr0grarnuv"čleütjek v
Petek»12- idila:

'

Kitarist 'ñ'kipafBošüąnNoyakpredstavilavPetek 3 »b3%ob 21. uri: solo koncert41.

. .Sledilíboavtorski líçvinavKau-

.pmd.aíaoonlñ'vąéčšooi;glb`ąda.aooonop'grajoošlcą.SobOta
v 5;dag:kitarista in kiparja Boštja-

bo v znamçnjttfľnłqigąalnggolling”lšollsa.MilaZnidan'č'in' > na Novaka.

Žar-`(02.ka Koncçmľma'
l

Nedelja, 14. julija.
nborslgçgajajnga-_bomopgiáľuhnilivlponedçljek,15.`julija. V .1 ob 21_ uri: koncert Mie

v MHELKOVA

torokubona igralcain avtorja .MatjažaJa- Znidaric in Zarka Zivko- Ljubljana
` '

Vsnłkaí ..TTOUblemöškei'Š'ZVrhnike bo-poskrb'cl za Sledil! Š. vica. GROMK] FESTIVAL

koncert, cetrtekt18. julija, bostanastopila MatjažJavšnik na:
7

Jutri g iulíjqob 2] uri_
m Andre" MprgwšV-"PrçdsmviStOŽíVka in StOŽcr'`Boljši '

l

. Gled'aliskapredstavaTeatra(Šmlnki.
teater Ognjemltlpatjtso pripravilietno-baletni spektakel. _' L-Lp-Lq-qul

_

n
- PRAVA REC. EDO.

- Vsepmedltvebödo'paMetelkovi;(ma)
j

"

_

GROW FESTIVAL Nastopala Metka Trdin in Drago Mlll

` ' `

'

' V'
'

jutri, 8. julija, . DOViC-

': ... :w .

~

. . _
, - .

Ob 21- uri? 5010 naStol) Sobota, 13. julija. ob 21. uri:

1' I'
'

'r' :z: Müra, .. : `v` "VH "V , g' .

-~ '.3~^.':.í-Ž;;'°'o.lľ::álš`3é
n

violinista BrankaBIG" Teater Gromkj;

F Stl al Gromki na Met
,

`
' '

J'
-v `zavscka: Slçdlllteľaľm Nastopajo: Jana Mcnger. NalaSn jcrul)

D Š M Za K1 b ŠKUCz Š
0/ 76 veCer pesmka UrOSa Zu- in Andrei Morovic.

ru IVO fc .
U m_ , :o tudent so staknili glave. ana_

. ..

..

materiale in denarnice ter domi'slílimćdpánožnifestival Gromki, ki
p

_ _.

Torek. 15- lulllü'Ob _21-llľL .

bo potekal med 3. in 18_ julijem mMmèjkovi.Enajst dni se bodo 2
Cetrtek. tt: julija. Monodramaigralcalll avtorja

na prizoriščih,znanihpod imenom IV-_iangan`galerija Alcatraz, Garaža, '7 Ob 21- url: jaZZ kOHCGľl Matjtna JaVSnlka:

Pujs in pod milim nebom za vstopnino500 tolarjev odvijali glasbeni, TomaZa Groma (kontIa- 0D BOGA POSLAN.

likovni. modni. racgofonikižndkutingričnidogodki` vštevši celotno bas) in Draga Ivanuse
'

(30"le 18_ jul-[ia ob 21 uri:

produkcijo Teatra rorn l. a eva. ouradno odprta v ponedeljek,
~

t _

.

'

.n

' '

,

8. julija, ob 20.00 uri, ko bodo odprli obnavljeno stalno skupinsko
(klin/la ure),, šągczrlíimľglk"STlozłvIíVFA

IN

.k
_

likovno razstavo šestnajstihustvarjalcev. uro kasneje pa bosta sledila Pištek.12- JUlllłł. .

- “Slolm3 3 laz laVSm IH

solo nastop violinista Branka Brezavščka in literarni večer Uroša ob 21. uri: solo koncert_ Andrej Morovm.

Zupana. kitarista in kiparja Bostja-



Gromki festival

'3: R̀azstave, koncerti, literarni` večeri,periormansi, avtorski večeri,gle-
g ,gj-T"dališkepredstave oo' pon. 8. 7. do čet. 18. 7. Metelkova,Ljubljana.

`8.

.

n
v 1

eeiklažni 'teater Gromki že leto dni razgrath na Metelkovi.
obćasno pa tudi drugod po Sloveniji. Maja lani st

Andrej Morovič itt Jana Mengcr, ki sta še naprej zdravo jedro
vseh sadežev Gromki. Pri posameznemu projektu se jima pridruži

a ga ustanovila

atl hot` sestavljena ekipa. ki na temelju besedil Andreja Morovičarimsko
pripravi predstavo. Tokrat so dežurni krivci poleg Moroviča in M
igralka Metka nam. plesalka Nataša Jereb in gibalee Drago Milinovič.Nji-hova ekonomska usmeriteij nizkoproračunska,torej reciklažn

jo .sestavijo iz prikladnih zavrženih rekvizitov drugih glcd

.1'

..,
` _

'3.' lllnl(St`)

tii}

engerjcve

a: scenograñ-
ališč.zamisli, s kate-

vedno zabavajo, pa miksajo s pomočjorazličnih umetniških Zvrsti
(gledališče.literatura. ples. glasba in Slikarstvo). Poleg gledališkihpredstava

pripravljajo ttnikatne masovne spektaklc imprOVizacijskenar ave, ki so nare-

jeni m izvedeni v enem in .samo tistem dnevu. Tokrat bo 'lčatcr Gromki s'

pomočjosodelavcev deset dni nežno obdeloval občinstvo7. najbolj prel'tnani-
mi metodami: Iikovnimi. kiparskimi in modnimi razstav

"J, večeri. koncerti in drugimi izmišljijami,kot so kulinarik

_-"gledališče.Kar zadeva zadnje, bodo na Metelkovi v desetih dn
Šli; celotno produkcijo Teatra Gromki.

PROGRAM
\1 Ponedeljek 8. 7.

t, (Hermit-i' obnovi/i'm' xml/It' Skupini/tr' Iílt'-;
(-'I'IH' ra:,`ltll'(' (Marko Jakše, Mojca

'

Puttgerčar.Silvan Omerzu` Alenka Pir-

man. Urša human. Jože Barši,Marko

V , _
Kovaćre.BoštjanDnnovec. Luka Dri-
novee. BoštjanNovak. Davida` Gram.

'

." Frenk Fidler, Matej Bizovičar.Andreja
Suhadole, Nataša Tajnik. Goran Medju-"

gorac) Metelkova` Ljubljana. Ob 20.00.
Hum/to BrezavščekSolo nastop. violina.

`15. Ob :l l)t`| Sllllsit.

j. (Hot/limon lx'lpüľlkjldelavnico Ponxćet.
.3.: is, lH 7.)

1
Torek 9. 7.

Prom mi tdi). Teater Gromki. Nas-

topata' Metka Trdrn. Drago Milanovič.
Zgodovinski: sentimentalna groteska. Ob

.3_ 2] (M), soo sit
'

'

Igor/ltrdeltr' Avtorski večer. Ob 22.30.
Sreda 10. 7.

Pagani/rr' umorom. Teater Gromki. Nas-

topajo: Marko Kodelja (violina), Žarko
v

Živković(kitara). Andrej Morović.`

. lronićna ljubezenska zabloda. Ob 21.00.

`7' 500 sit.

METELKOVA
Mahjong
GROMKI FESTIVAL

Torek, 9. julija. ob 21. uri:
Gledaliska predstava Teatra Gromki:

EDOPRAVA REC.
{š NastopataMetka Trdin in DragoMili- ^

'I

novic.

Teater Gromki
Sobota, 13. julija. ob 21. uri:

"

TRIKUMA

in Andrej Moro

MET OV

GROMKIFESTIVAL
_

Jutri, 13. juli'a. ob 21. uri:
, TíTeaterBromlci:

30mmwmm;wh
.Tor-ohm. julija. ob 21.vvuri:3 :'

Monodrama igralcain avtorja
MatjaZaIavsmka: l

,

on BOGA POSLAN. , ,.

'

Cetrtek. 18. julija. ob 21. 'ur`i`: .

.Teater Gromki:
,

v

`

STOZIVKA IN STOZER.
NastopataMatjaz Iavsnik

Aindrej Morovic.
'

Nastopajo:Iana MengereNatašaJereb
vic.

.

. - ._..
i .'_.:13:.

~ ?íètepatgziąnaManger.Natasa_1331,?

...0.0. ..u

ami. literarnimi
a. avtorski večeri in

eh predstavili

Kevin Kaufnrrm Avtorski večer. Ob 22.30.
ČetrtekII. 7.

Ja:: konven Tomaž Grom (kontrabas) in
Drago Ivanuša (klaviature). Ob 2l.00.
500 sit.

Mojco Cľllll Avtorski večer. Ob 22.30.
Petek 12. 7.

Solo koncert. BoštjanNovak, kitarist in ki-
par. Ob 21.00. 500 sit.
Robert Ograjenšek.Avtorski večer. Ob
22.30.

Sobota U. 7.

Trikuma. Teater Gromki. Natopajo: Jana
Menger, Nataša Jereb. Andrej MorOvić.
UliČno gledališče.Ob 2 | .00. 500 sit.
Rolling RolLr Robert Ograjenšek.De'
struktivni performans. Ob 22.30.
Nedelja 14. 7.

Koncert Mia Žnidarićin ŽarkoŽikaViC'.
Ob 21.00. 700 sit.

Zgodrrja zmeda. Avtorski večer. Ob 22.30.
Ponedeljek 15. 7.

Zgodbe groza in ncdolz'nosrr' Koncert mari-

borskega jazz ducta Karlo Jedennan. Ob
21.00. 500 sit.

Karavana Ljubljana-Dammit Avtorski
večer. Ob 22.30.

M

.

GROLHGFESTnoua
Danes, 12. julija, ~

a' 21. uri: solo koncert
kitaristainkjparja'

BoštjanaNovaka."

Nłfdelia.14. julija,-

o 2:_1..u1j:koncert “

'Niježxíidmćin

.

OP'21- tui: koncert preka-

_IllinąšľhlèitškozamdM
:

*(jazzrtnniíudnö_-

NAPOVEDNIK?Mal-15.7.1996 Y

,QIGŠOMKIFESTaVALŽČ"..mb

:ga aa

Groqu Putin]

Ponedeljek8. 7. ob 20m - otvoritev (Ih-
nm'ljcuc :talne :balade .likalnematuri'

(avtorji: Marlin Jakše. Pungarčar.
Silv-.m Omerzu. Alenko Hmm. Urh 'Iti
man. Job: Budi. Marko Kovačič,Boštjan
Drinovoc. erka Drinovoc,Bostjan No'

.

vak. Davidc Gunsi. Frenk Frdlcr, Matej
Bizovičar.Andreja Suhdolc. Nah-da 1h-

.I

jnik, Goran Medjugornc). s
'Ionski 7. 0132230 -mskimčcr
fotografain abülrovalaIgorjaAnddr'ća.
Sreda m. 7. ob 22.30 -rMorxla' večernor'

Mkzga arłu'lckraKevin Kaufmann.

_',t"- Gromki Iestlval

`_ Društvu mreža. Klub ŠKUC in Radio

\1 Študentprirejajo I'llL'dptIllUŽl'llGromki
'

festival. ki bo od 8. do IN. 7. potekal na

( Melelkoviv Ljubljani. l'redstavilibodo
v) glasbene. likovne. modne. radiofonske in

_ kulinaričnedogodke v produkciji 'llnrtra
\ N Gromki. (Glej besedilov razdelku

"s Gledališče in Razstave). Glasbeni
a pmgmm: II. 7. (jan koncert Tomaža

,

"3 Groma in Draga Ivanuša.ob 2l.00): l2.
7. (solistieni koncert kitarist:: in kiparjn
BoštjanaNovaka. ob 21.00); [4. 7. (Mia

, 'Q Žnidaričin ŽarkoŽivkovič.ob zrnu);
IS. 7. ( koncert mariborskega jan duetu ccm** n; 7- ob 22-30'0W071kl WČCI
Karlo cherman - Zgodbe grozc in mmm" "bmw Mai" Cell!!-
nedolžnosti.ob 2l.00); H. 7. (jazz pa?" 'z' 7- “b 2230 'Maliki wčcr kr
koncert Vrhnićanov The Troublemakcrs. . pa?" 60km'
ob 21.00). Vstopnina: 500 sil. 800 sit.

,

.ľnzmščcrHansar. Galerija AlcatraZ.
7 t

-

*

~
v -' Garaža.Metelkova, ljubljana.

Vstopnina: 500 sit.

' 1292? FEMIPIESQVE'IPŠB:Gmm”
'

`
lestiva|.|Toma2Grom-konttabas.DragoIvanuša-

.
, klaviature.JaukoncertMetelkava,tii/Mana.Ob

'

_' 21.00.5005".

9939 lvanuš_a,Tao Colin Tomaž A

'

_
gro_m; (Sintetizator,klarinetbas).Poletno
ľ ubmne '_

'
' L'

,' llllplUVlll'
`

' rane skladbe z etno priokusom. Metelk
"

Ljubljana.0023.30.

"

ETNO, JAZZ, FOLK
'

Eja žntdaršrçLžarkoŽlvkovlć .

,- Gromkitestival.JazzkoncenMelelkova.Ljubüana
'

.

0b21.00.8005it. '

"3

'GALERIJAmm Mamma
pet-pon. 16.00-21 .00.

Skupinska nm". WPM .

BoštjanDrinrwec.Davidu Grassl. Frenk Filter. Garan

MeditrchozeBarsLBošrpihLthimvec.
Mnrimlnlął- -' 4 '- -'

"az-I'
u

naj”
'

WMAtlvanOmerzqušatonmJosmnNo
ukktaeiaSuhadotc.Natašatajrik.0lvoritev,

`L ” ' ' ' ' "

"7131:

20.00.'(oo1.9.)
.našeno 3 u šol. Giumrresuvai Avtorski

'muwianrobzaso

Duo Karlo Jsgíman. Gromkilestivat.
AL.1 1

dotz'nostiMeteIimva, Ljubiana 0021.00. Salsil.

Teater Gromki na festivalu Gromki_. DELO, 7.7.
V okviru .festivala Gromki na Metelkovibonocoj 0521,. uri na

sporedu gledališkapredstava Teatra Gromki Prava reč,Edabtasto-
pata Metka 'It-din in Drago Milinovic:._0b22.30 sledi avtorski večer

fotografa in oblikovalca Igorja Andelrcn.

`V
': ŽMaribOrskijazzna `i 1.

Na Metelkovi,~kjcr že od pretekle 'ponedng eko
zivrii Gromki festival. bo noeq_ ob kor: Msn
jązz_dria~Knrlo Jedermrm s men] mmgmslovom 2W . e-aw
tn nedolžnosti.Ob 22.30ísledt-avtorgki'vošoqr

..

Damask.
'

_- _~ -.> ;

'

Faštival._Groniki.na Metelkovi-_

5-**""'-7 '

v ":"3'
'

<- 1
5-'

'

b21.uns,ezmonodram00_dboga~ohm-aaa!
gááľł,4

. .mu

'> MEIELKQXA

vamg.,.
GROMKI

4
V

_

Jutri, 16. julija. ob 31.
_

.

Monodrame' igalçain avtorja
_Matjm JavSnika: ,

- 0D BOGA POSLAN. .

Spaktakalo. `bal j.
Metelkovoev Bolsiltoalet' &

GEWBPWL_. ..

'

.ua



3. obletnica Metclkove

Ljubilej
Nodcljn159.
20:00 Otvoritev skupinske likovne razstave (galerijn Alcatraz)
2 l :00 Mis Evming (š: 'lhe Boys (llnngar)

Ponedeljek 16.9.

21:00 Marko A Kovačič. "Nacali'ljrtnii projekti" (llrmgar)

Torek 17.9.

2 l :00 Teater Gromki' Sreda 18.9.

'Prava reč,Edo" 2I :OO Autodafć (l langzu)
(l'lungar) 2200131112 Kugla' "Vidcopus' (l lungur)

Četrtek19.9.
5_

Youth limidicarmul dqmvilcged (bovci).
l4:00 Tiskovna konlcrmca & otvoritev prostorov
l9:00 Otvorith razstave gralik Stojana Znľrcda
21 00 Konec-n

22.00 Quatebnga (l langar)

Petek 20.9.
. 'v'

'-

3:29 l'cknma v Ljubljínll. '/ ' `

,4 21:00 Dony Vec, Samorasmiki. Revolt_
.

, _

)_ `

Sobota 21.9.
. Fish isuot l igcon ((1ala hala)

22.00 Magntu show (Gala 11.113)
“1713” : meJC-kCU-'l

Nedelja 22.9.

20:00 Zlatko Kaplja! - perfomunicc (Alcatraz)
2l:00l210k Mlakar (llangar)

Ponedeljek 23.9.

2 l .00 Ognjeni k1pcuji & Dejan Kranjc lastnimi) (na
prostem)

Torek 24.9. '4/
22:00 SNuprisc'n'Stuprisc (llangar) -

.

Sreda 25.9.

Dubrovnik v Ljubljaan'
21:00 Marojica Mitrović - diaprOjckCIja(Hangar)
22:00 Krtmo cha'cič. Too Manmović & MaIOjica Mitronc' - konec-11

Četrtek26.9.

21.00 Mia Znidanć & ŽarkoŽivkonć(Hangar)
22.00 Koncen v organizaciji FV (Gala hala

Petek 27.9. 8: Sobota 28.9.

3.DRR.MR ORTO PUNK

HESTIVAL (Gala hala)
48 ur največjegapunka
Slovmiji

Vse dni:

12:00 - 24:00 čajnica"Pekarna"

popoldne Mima ping-pong tumir Zvečer Specialitete na žaru & tekočine

Organizacija:društvoMreža,Klub Škuc,ŠOUv

Ljubljani, Radio Student, Gromki & K.A.P.A.

5" #L [4..

g.Kovačič»'
1:17:37.:

,Eániípľojektil

.'
'

-

, .

I 0.

` Vini-današnjidogodek`
plakazçuvnerealiziranihz,

.1.projektov Marka 'A-.IKOegš
`:valčlčn,'--'nekdanjega.člana`skupine Irwin' in enega naj-V1dnejš1h~domačih .konceptualistov Predstavitev. ki

bo zasnovana kot video perfOrmans, bo spremljalo še
»umetnikovo predavanje. _ a

Hangar, Metelkova; Ljubljana. Nocoj ob 21.00.

REPUBLsz 14.336
I

, NA KRATKO

..TrenajpblełanaMetelkove .

.

.LIUBLJANA,- r,lvletelkjavš'praznuje (10th 'obletni-
'win-ob tem. pripráVIjąrIesuvalLiubilei.ki '

'

tekel 0d-15-.'4028-soptąmbrąuV. Surinaistih dneh..
'59339:Vrstna kopica-glaąbam'hsgledaliških..like`~.e

vnih. Sportnih. informativnihin kulinaricnihdo~
.

Boąkov;ki jih pripravljajo drustvo. Mreza, Klub.
Skuc. SOU v Ljubljani. Gromki in K.A_.P.A. ter

_radio Student. Ze jutri ob 20. uri bo otvoritev li-
kovne razstave. ob.21. uri pa bo koncert skupine
Miss Eveninig & The Boys. Za ponedeljek, 16. se-

ptembra, ob 21..uri so pripravili video perfor-
mans Marka A. KovaciCa pod naslovom Nereali-
zirani projekti..Poleg omenjenih se bodo predsta-
vili Se stevílni drugi umetniki (Teater Gromki,
Autodafe. Ema Kugler, Quatebriga, Iztok Mlakar.
Mia Znidaric 8.: Zivko Zivkovic...). Cene vstopnic
se bodo gibalo med 500 in 1000 tolarji. (A. Z.)

23.!

..7

.a

.a
a;
se*
da.

"If-BT

n ._

3-«

Obletnica Metelkove DW
Na Metelkovi bo od nedelje, l5. septembra,

do petka, 27. septembra, medpanožni,medregijski
in mednarodni festival; poimen0van Ljubilej. V

štirinajstihdneh se bo zvrstila kopica glasbenih,
gledališki,likovnih, šponnih,informativnih in ku-
linaričnih dogodkov. Glede na to, da festival ne

gloda proračunskevreče in žcpovdavkoplačeval-
cev, bodo vstopnice od 500 do lOOO tolarjev. (re)

'.' ki` 'V' link:..-
: '

K*"" <) -.'-'.;, .

.'ľjllbilèjmMetelkon ..-DELO,tr, 3.
I

Planet Metelkoavajzásedenavojašnicana Me-

telkovi il LjubljánJ)-nídá.1juje`s 5v0jun poslanstvom
-

praznovali bodo'3. obletnico Svojega delovanja.Ponu-
dili so medpanobii. medregijskj in mednarodnifestival

Ljubilej, vokviru katerega se bov štinnajsuhdne zvr-
stila kopica glasbenih, gledaliških,likovnih,športnih.
informativnih in dogodkov. Sinočiso za-

čeli z otvoritvijo likovne 'raztave v galerijiAlcatraz.
ob 21; mi, pa je :koncert Miss _Evening81 'Die Boys
Nocoj 'ob 21.`-In'i.bo:v.nagaja videoperfomansNerc-

.alizimntp
"

'enim-A'- Kov-čim.quse borred-
.staviltľeatén'

'*'

*igri-.doAnlodnľć m nm. ruga,
v četrtek bodondp'rliramavo gnñk'stojm-anl'edl.
om. koncert skupineQnteljnga
vhangarquOkiOgodkihvas bomo sprou obveščali.

Iztok Mlakar;
Šánsonil._'~ç''

'

Petintridesetletni Iztok Mlakar,

gledališkiigralec (član Primor-
:słregaT-'sijramskegagledališčav

l

NoviŽ'Gor'ičñčľaxitör.in pevec: 'ki zase' prain »sem

kantavtor, torej avtor, ki je prišel'na kant«(Delo,

1990), se izogiba intervjujev, medijski popularno-
Stièfštevilñemu'ábbčinsgvgšinnastopom v velikih
dvoranah'štbľá.iáziher'oma'redkekoncerte_dovoh
vštOpnaj'v'ellšipčídeise'tifn”ljudem.'Viraa štorije.kim]
je začel pisati_ že v rani mladost1,na_jdc`vošteruah.
v'primgj'slçqgjvqiąłçktgypripovedUježivljenjema-

lega ?brska- ~.
.

, k ,
.

1301qu naključju,se je._1_zšolalza 1gralca - re 6 S!

ješidelojiiite'ž'6, in čemi bodołzíl IO. da se delam

-n'ć'rea:i'z sebè_,_`elplačalijjzaklajnc« (DeIO. 1992)-

Takoj'"po":sü'dijñ:sije 'na _Bo_r.l'tnilc_o_vemsrečanju
prislu'žillna'gra'doza'mlądegąigraleaölprvo kaseto.
Šiorijejh'Eáldá'rijé(19903151s_o'-joprvotno natlsmli
v 500 izv`o`dih,je založnik_zaoral v težave

-

najmanj
30.0001jubiteljcv si jo je želelo.Leto po pr1dq_b1tv1
Ježkbve nagrade (1993),`sledi druga'kaseta Baladc

in šrroncade.
_

*

`

Festivbl`Š53.'oblernicaMetelkova. Metelkova, Han-

'gar, Ljubl/"dna 'No`coj ob 21.00.
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-š
*

opravljali vzporedno_ vsiljeno ji SUUW'W' l'"

O cijo pribežališčahrezdomecv ter res ptt-L

središče umetnostncga delovanja. Nilmnl'

množini in kakovosti kulturnih dogodkov
je na Metelkovo prihajalo veliko artistov. (M

li pa so le najbolj trdovratni in oni, ki niso iII

li druge izbire - seje, kot tudi '1. njim povzro'

na nihanja v številu občinstva,od vekomaj i'

lo opaziti tudi na vsakoletnih oheležitvah~'

letnic zasedbe. Letošnjosta, s podporo SkII'

Študentskeorganizacije Univerze in Rai`

Študent,pripravila zadnje čase najdelavnei
teater Gromki in K. A. P. A. kolektiv, v prt"

klem, prvem tednu Ljubi/eja pa je bila obisl

valcem na voljo vsaj ena atrakcija na večer.

likovnih razstav in video projekcij do nastop

ansamblov in gledališčnikov.Poleg pretežn«
ponovitev za zamudnike sestavljenega Spon

je za notranjost obiskovalcev skrbel tudi lih

ni pult in ljudska kuhinja Alkotraz ob Hum".

ju (vrhunci: paella, bograč),pomoćbratski

skvota Pekarne iz Maribora pa je obseg.
strežbo njihovega mojstra eksotičnih čajev
voluntersko gostovanje treh, pretežnopUl

tvarjalnih pekarniškihansambl0v, od kate:

bi še najraje omenil Bony Vccr, Štajersko,p.

zemno, a kar gajstno inačico posavski
KUČE Gasa. Največnapetosti je bilo zazn

na petkovem namiznoteniškemturnirju M

telkova Open v 2 likovno razstavo ozaljšm
prostorih Miaana, ki je zaradi glasne spre

ljave ad hoc muzicirajočihmetelkovcev h.

spominjal na rituale tajskega boksa, zatnl

pa se bodo na Metelkovi kresale iskre in

den, ki se bo po ponedeljkovem pirotehn
nem spektaklu in sredinem gostovanju t'

brovniških artistov v petek in soboto zakljut*

predvidoma hudo razbijaškimDRRMR ():

Punk festivalom. Vljudno vabljeni!

METELKOVA: NOVE PRIDOBITVE Ljubljanski, dolgo zatirani

center mladinske kulture je tretjo obletnico zasedbe praznoval, oprem-

ljen s civilizacijskímapridobitvama., ki sta tam še nedolgo tega veljali za

nekaj nezaslišanega:elektriko in vodo. No, ti dobrini visoko razvitega
sveta se resda pretakata le po žilah ravnokar prenovljene stavbe Lovrev

in Gala dvorane v Pešakih,m prilagoditev bivanjskih razmer približno
človeškim merilom pa je po vseh teh letih vendarle razvezala mošnjo
občina mesta Ljubljana. Počasna legalizacija, podpis najemniškihpo-

godb, števci za električno energijo namesto dosedanjih črnih,sila nc-

varnih priključkovna javno razsvetljavo, stranišča in topla voda name-

sto iztrebljanja v temnih kotičkih Metelkove, bo, čepravpo polževo,do
letela tudi preostanek tistega, Čemur se je doslej reklo prvi slovenski :ZI p"lj`

'Kadar-bit prišel,-če bi bil inte

_ligenteilTV majhnem prostori

1. g _ 1_ 1 .

' Š'sena treh_ zidovih,s pisavo sle

33"ihgžižpi,šfctic`kšç'Ubi Egg?" (Kje je:egö?).Z.vrtal

.maj o'íjluknjeąíwkatere 'se vlo

'žijöii;Efššžèf'ą_łltá'ątçijćšéíjih 'napišepagkraju samem

@es'čdil'aąsíesžhçnejdz:molitvijo aAngel, moj .mil

'várühľöbjcjinľñíegs"Svojołmočjo'špse'nadaljujejt
.'i

';

.

-

.

'
, ,

_

j ,_ 5. 'Žášąiíjlć'gii,doŠtoozofskihtrditev. Šestnaj

;4_r.p;1qłrv.jv;,:34í_š),l_:DHV., :v j'zzłülrtjl'TłCOñNľStl
-

je umetnikova_;detmICIj
a, v

; f ,_
__ svobodeąľerłformansZlatka Kopijarjn je_poleloj

qąbłiè'ąľg'lgšgšèçšçšik'išgájiiiíiľöön nemškemuíwumemiku'Josiepbu' Beuysu, ki se je \

enak'o'ita'slöíiljen'emperformansu'Spraševalo pm

Lblem-ti-'ínłeligeñee,intrdil. da človekni nikoli tak.

,imèti'gè'greñjçaabt-nmo'g'elbiti šebolj;
'a 15"} _".. I'; 1;.'.il.'_.._ v :..LL-.z `1:3 - _g_ ..n An

_

drfs
'

"

t.«_~;JJ{,-ií+:Magnus` show (`travcsmski . ,

_
9 11315...xü'gfcñv|.-' .tispektąkJLąQb'@3.00..»Fc_stivąl;
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[Anskoletni 'medpanognj::_fąuçal_íPepelkovaje dobil po-
tomca vmedžanrski Pepeigoünçľñsçstavljanjuprograma
so.-syoje močizdružilii'ćlIži_.iš_tv.i_)'`_,__`_ '-,Teater Gr'omki, ga-

'

len'ja Kapelica; Klubjfskjgfçfľ«5:1:: Radio'Študentter

'popolnorrm':brezesredsrewakotšąozapisali organizatorji.
nabraliv-goste iaiíçeühdntľestival bo' otvorilo gosto-
vanje_Kaiálištá (Danska) s perfor-
mansom 'The`WáF-Kirćñč`lí;Ejèzyčérajže obiskal_koprski
MKC, in sloVensko-aübálskaklćüpinaSex and Phone z

rokenrol koncertom. Razmerje glasba :gledališčeiz prvega
dne napoveduje-splošnožanrskostanje celotnega festivala.
`V naslednjih'dneh se bodo namrečzvrstili še trije dogodki
s podroöalscçíüskeubić'gąostíríKąèerèrplesalca Igorja Svi-

dqušsaí-@BSEP'mladegèñèslališkš-:skupineunoñnsi iz
'

_Rakitneéièksp z_'radioíonskim

Ognjeni!! kipan'ev
in. .)..in"..t.rije=á1fa'sbeni~ü. . `.'.'7quenr'oiçiPoglej Marija
jesen'_&':-Fjrèilbcbľ.;& partnerka in

pozavnistigSlogensld Po eno točko So si

prislužilapodroąa'likovne.(-t`n'rsTaVarentgenskih avtopOr-
tret'ov Iveta Tabaxja) in Elmske (projekcija filmov Borisa

@:3- _ Petkovića)umetnostiter modno-literarne revije (večerštu-

HLADIUA45 6% -.
. “mc-'Vštbž'łç'Bka-ľłl. .

-
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-

, ~_/
_ ;!,y._ppnede|]ekse bo me- Metelkova,Ljubüaru-Začetekfesnvalanocqob21.00.VleP

džanrski~`umemišld`fešüüál'PEPELKOVAnada- prosr.
*

'

.

.'
`

'ljevalob-.poLosmib-zvečeryjrlanéarius predsta- a - -

`

vo Lenoritisov z Rakilne,Č'e'zpol ure bo v Alca-

trazu~razstava Jve Tabarjá,ob devetih pa na

prostem rokenrol koncert ansamblov Poglej ".“mn'f

'Marijajesen in Freiloch; v torek bo ob polde Pepelka-(Glej Novosti_ mm mazda???
.vetrh v hangarju modno literarna revija študent- >'°s“"“a°b 21-00- ' '

Pavel/rov}»2030
1 ' Mg r'

5 .
. :.tw. .

The War Kllchen. Damu" ~ Bar-
'

'

.

zskezalozbe Be/Iemnakzatempa dzez koncert IoI-lndos. Kugla (bmw/0.0.0_
Zarka Živkovića''neprijateljicąV sredo ob de }D“"5ka)'K°P°°has°n-l996=ľs=r=
'vetih'bovhangbąrjukoncertSlovenskega kvar- @Wi/“23:23°b 2.1'00

:tetapozeľvn'lkise bo prevesilv_projekcijo fil-

;moyBorisaPe'łkwićazčeytkov`zaključekte

lsüvąlapa so prevzeli Teater Gromki.Ognjeni
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Newman' metelkove
.

-

,

LJUBLJANA.14.- septembra-'- Planet Metelkova `nadaljuje

MMMO/
`

lañsty}: odng. 9. do 28. 9. ponuja {nedpanožm
mçdxegijsmnmednarodnifestival Ljubilej.v šdrínájsçíkdnen,.__cért,mmm novömeške

`mamica glasbćhih;gledaliških.likovnih. športmh._
. :samo rock Skupine_

,

-

infomativnih'inkulinaričnihdogodkov. Glede na to, da Liu-I
'

Jp'jçovacig_:1*rąvesutski
bile] ne gloda_prorašunškevreče“inžepovdavkoplačevaloev, klułzma bo
bodo cene vstognic :ned 500 in predvidoma1000 lolMW. ,vsi-langarłus pričetkom

A

?čreditevorganizirajo društvoMreža, klub Škuc,šou v :I-'ob23.143. .

,

- Ljubljani.Gromkí in K. A. P. A. in `radio Študent.(E. N.)

G L E D A L I S C E

GLEDALIŠKI SPOTAKEL:

NA NERETVI LABODJE JEZERO

produkcija: Teater Gromki

koprodukcija: ŠOU & Radio Študent

koncept & režija: Andrej Morovič

koreografija: Jana Menger
luč: Andrej Hajdinjak
ton: Borut Savski

violina: Marko Kodelja (Enzo Fabiani)

pirotehnika: Janez Habič - Boni

scenografija: Mesto Ljubljana
narator: Srečko Meh

svetlobni efekti: Genera

nastopajo: MariČa Grintal, Mojca Širok, Nataša
Jereb, Drago Milinović, Davide Grassi, Marko

Kodelja, Matjaž Javšnik, Goran Perc

ples: Bolšji teater -

Mojca Mozetič, Babaloo

Bavčar, Goran Medjugorac, Urban Llemež- Franc,
Matej Bizovičar

glasba v živo: orkester Ane Monro

P.S. Spotakel, ki se dogaja med ruševinami

bivše vojašnice na Metelkovi, je mešanica

vojnega filma (Bitka na Neretvi) in baleta

(Labodje jezergč/

22

21.00

MHELKQMA

Danes, 21. sepíembrąv

(žalihali,r`ob 21,~ uri: Kon-

Metelkova

Teater Gromki:

Na Neretvi Labodje jezero

'škubhüąąüdñež

'

tako v Geli

Danes, 20. septembra bo
Metelkova obiskala'

mariborska.Pekarnlgèicpątancne'e _' ga)

"vsec
»Samorąstnüčin iFish
in no; Pigepqg;Koncert
bo ob 21. uri.v_~Calíhali.
Jutri, 21'. se gem'bra'prav

'k
gumb2_1.

un _oncertr ite
novomeške'eatšzprock

_

skupine.»D'Koyaći«.
s_hovkluba

'

Maggbo _v.Hangarju
spnče on10b23.uñ..

str.22
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“j TEATER ZA

l METELKOVO
O zasedenem ozemlju Metelkove

že dalj ni slišatine üe ne prijazne besede. Vsaj
od odločitvevečinetam delujočihartistov 0 Čas

tnem umiku, med katerim naj bi mestna oblast

uredila vodno in električnonapeljavo ter od kasr

nejšihbirokraskih in političnihzastojev. ki so

povzročiti,da je v nesojenemu centru mladinske v

kulture končnozavladala nekaterim tako ljuba

pustota. tzvzernšipešöootrdovratnih panksov
in nekaterih. še vedno delujočihklubov. A v'

petek zveöerse je v Gala dvorani spet nekaj

zganilo. za ta znak življenjapa gre zasluga po

budi maloštevitnezasedbe TEATRA GROMKI.

Kot se spodobi vsem prireditvam. ki ciljajo na

Šinnoin teoretsko retlelsr'jo.se je gala dobrodel

na prireditev ob svetlobi sveč.recimo ji torej
svečanost.priáalaz okroglo mizo. All. bolje.
živahnimpenormarLsom.v katerem so sodelo

vali te dni nalzogbnl konoeptualniumetnlk Jusut
` '

.
. . . .

Hadžitejzović.mladi leorelik Miha Zadnikar in Živadino'I.míšicemMeľel!39vá-',55:
”

èelnik slovenskega teatra Dragan Živadinov. ..
I

"\ - "- z.

Vsak s tistim. kar mu gre najbolje od rok in z jezika.Hadžiiejmvićz osebno higieno.sajsi je. medtemko 'podvorani odmevale besede. nonšalantnoprikresal brado in

muštaoe.Zadnikar z veličastnimñlozotskjmgovorom in. nazadnje. z _razglasiij splavéjnedumetnostjotii teorljo. temeljembodočegaboja. ki jo je zapečablmoškistisk

roke Zadnikarja (teorija) in eradinova (umetnost). Ter. za poslastioo. natanko odmejjenienoinpolminutniin zatem še sedemm'lnutni govor Žrvacfrnovno načelih

umetnLškegaakta ter gledališču.Zabeljen z duhovitimi. in kot je ugotoviltudi Žrvadnov.'(x_astoutemeljenirnimedldici igralcaMilošaBattelina. ki je skrbel za sproščeno

vzdušježe med Zadnikarj'evimnastopom. Noordungovemu privržencupa toliko dvignitpritisk.da je 661 svojepredavanje odbrzel napol nag. Krasno umetniškodoživetje.
Kr je_zaradi svoje silovitosti vr'glosenco celo bez uradni gledališkiprogram svečanosti.Na Autodafé.'sískaterimse MatjažPikalo v dnržbidveh članovHawtinovega

muzrkantskega klana skušav vlogipotujoöegazabavtjaća.vodje iraškegodbe. In na miniaturoAndrejaMonovlčaPrava reč.ki je nedvomno njegovnajvečji.pa tudi

_

' Š '°'° “Wi FR^5 najkrajši.najboljzaokrožen.najboljnapet in raz-

'

'

vedn'lll najprimernejšigledališkidosežekdo sedaj.

Skratka. kratko. a burno ljubezensko razmerje

večnoubožnegapesnika. v čigaržilahse pretakajo

'Cankarjevein Prešernovekrvnićke.z enako ste

reotipno.nikoli ukročenolahkožr'vkoJanjo Majzelj.
ki se ne more končatidrugačekot s fizičnoodstra-

nitvijonikomur potrebnega ljubimca.Avtobiogral-

sko. v znanem Morovièevemslogu. in čepotegnem

črtoter o usodnosti petkovega mitingaporeöemkaj

izven običajnegakoloseka? Bi dejal, da je lepo. da

so se udeležencisrečanjavkup z na Metelkovi

delujoćimipankovcipotrudilivnaprei in poösütine-

snago. ki se je nabrala v Gala dvorani.Ter. da je

prisotnost Morovića.Zadnikarjain Zivadinova. ki so

se na Metelkovi največkratmudili takrat. ko je šloza

nohte. se pravi. na začetkuzasedbe. VSAJ'dober

znak. Če ne oelo kajmočnejšega.ln bi bilo pn'ća-

kovati. da se jim v podpori pravičnistvan' pn'-

družijooni. ki so Metelkovi -izrekali simpatije'

v Času.ko je blla v središčumedijske pozornos-

. ti. ki so jo obiskovali In v njejprenočevall-Ce ne

'

' FEST'VALCOSMOPOUSI je kljUbvedr'loprežećemudežjuin posledićnemukrčenjusporeda. ki je tudizáraorpomanjktjwetnanćne

konstrukcijeostal brez večinezvenećlhimen. dobrodoštáatlernativa.Alternativa? Prej to. kar bi moralapostatinorma in za'kar- nebi smelo
ľ .biliDľlktèlšanonobeno mesto..šemanjljubljanskamelropota. Ulični.zastonjskifestivalatlkar redna manitestacija'nikon dOl'OIjuveljavljene

-muzlkeki'prijątuo'ikomu drugemurazen od ognjemetovin stolrenskih_popeyklprevzetzmodjemalcemmestnih indrž'avnlhp!znkov.281.02
'

'o KrakOl/_Sllemn'asipu. tam nąsioąájoćine'avyLes .Wanted 'z.gostom Ali Encm'. Letečihpot'epu'hih.sevdah reggššluJim" 935”

- Experiencein drugihcvetkahod'mene _vsajnaćetomane' boste SIIŠahžalbesede. 1'

I
'

l

'

"jezdi Jaša K. Kacln

Mp'.jaj-j.jl,rMp'.jaj-j.jl,rMp'.jaj-j.jl,r Mp'.jaj-j.jl,rnr*í1'r“`
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I)un publike
l -'- J. .-

I'rmluki'ijn in režija:Teater Gromki. K0- D a n p U bl l
5""'"'°"`""' M"

'

Ius'a Tajnik. Secuografija: Mesto Lju-
`

' ?temle'a g'e3"5kega ve|espemakla

hlimm. Sodelujejo: Ognjeni kipnrji. Slo- )
.. . ,..

.
..

-

.
2 I

:

`THS/u kľurlcl pozavnl Murray Bale.: 'n
l ľOdUkCIjlln I'CZIJJ ICZICF GľOInkl Kostumogralna AI

Simon Giorgu/Iy (bobni), Nebo/.fa .Ša- (hf-`laSUI'Odr'lšaF'INata-Ž'Talľłik-?CenognñlafMCS'O I'll"

ľil."(Hmm). Namša Tal-"ik “HMI-km_ l)l]:ln:l. Sodeluiqo: Ognjeniklpaľll,Slovenski kvartct pn-

:'Iiiki). Markankši- (nerealizimnc naslov- Zavn. Murray Balcs in Simon Giorgully (bobni), Nebojša

nice). Srečko ML'II (patriot/nice). Matjaz' Šavija(kitara), Nataša Tajnik (letečikrožniki),Marko Ja

Iüľšllik (KOMNU). Mis-V Evening á' TIM' kšc (nerealizirane naslovnice), Srečko Meli (povezovalce).
HU_\'.\'.Gledališki' I'elespekmkel.
'Vele-spektakel' Urm publike je te sedma kr-

\lnit uprizoritev metelkovskih predstav. ki jih

MatjažJavšnik(govorec)` Miss líveninľ,če 'l'lic Boys. -Ve-

lespektakel- Dan publike je Že sedma krstna uprizoritev

IL. \, m" 'mu 'well-nl Tem" ammm_ v slogu metelkovskilipredstav,ki ,ili1e letosizpehal'leatcr Gromki

`tujih umanncim zabavnih multimedijskih mc.
V slogu dinamicno zabavnih.multtmcduskili metelkovk l)o

'Clkuľk _110%ka 741011"ralllšnckmc'mškç dogodek združil različne umetniške izraze (likovne, glas-
'H'M" “'kľm"glaąbcmd."'m5l`".P"°'°h"'“5"benc, dramske, piroteliničnc.akroliatskc) 7. ambientalnim
akrobatski) z ambientalnim nadihom ruševm

L”
_

. . _
.

M 'k
.

P d k.
\.niašmccna Metelkovi_predsmvłkise bo ob

na iiom ruscvrn voiasnicc na ctc Ova_ rc stava, i
St

20.00 zaCcla na prostem in bo z g|asheno-vizu- bo zacela ob 20.00 na prostem, se bo razvniala v

Hanžarlu
s

i""°'|`"°'°h"'5k°Pravll'co PMP'la °'V°"'C" koncertom Slovenskega kvarteta pozavn in Nebojšc avije.
Ilhlillnclj kroznikov in Salic Nataše Tajnik.se bo

. . .

_ :
.

I

razvil-Hladilne \_ Hanmrju[dvomi` koncertoma
od 22.00 pa bo ob rliytltm and blues skupini Miss chntni`

iSIiix-eiiski kt'artet pozavn in trio NehojšaŠa-
& The Boys "37-9313151V klUbu Channel Lera

\'iia -kitarist iz Sarajeva. Murray Bales - bobnar
- -

iI .-\x-stralije ter Simon Giorgully - bobnar s

metelkova' Ljubljana' Ob 20-00' l
Prekmurja). zadnje ure zabave pa se bodo z

'___' *

rlit'thintkhlues skupino Miss Evening & 'Die

Boys tameriška jazz pevka Evening Lalegano
ob spremljavi Nina de Glerie. anka ŽIVkOviCa
in Blaža Grma) zaćcla iztekati ob 22.00 v klubu

t'hannel Zero Celoto ho \' Haugariu zabelil
N

_

lMarko Jakše /. nastavi) devetih nespodobnih a -

t'nerealiziranih) naslm'nic

\lete/korit. Llubljmm. Pľc'llllt'ľü gledališkeng
telesni-krak!" ob 20.00.

GLEDALIŠČE

vrv..
-.-..

NA NERETVI LABODJE JEZERO

pEOdUkCLJa

koprodukc13a.

EJHCEPE a rež;Ja

Spektakel Na Ncrcrví labodje jezero Terra
"' O reoq r a f 1 Ja

Gmmki.
`i uć

L on

vlolsna

pirotehnlka:
scenograija.
narator

svetlobni efekt:

nastopajo
,

:la

glasba v leO
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21.00 Na NeretvíLabodjeJezero
.M “W "MM"

'.__“Whu-_Tľu :Jih TealerGromki

em
~.

F { -. .\_
~

. r

' ' `

, Na Kersnikavi 4_odprłi'knjigarno “MI/'M

\

_ .ima
'

, _»` L -' \n a n

"3, .. , ,ga ..
' Odloalzso se za kryzgo _, V'

.

n ,:v .
~

Včaw, kou MI". "č NIŠ." i` "URSKA SOBOTA
.

unga). v prodajan. čovUov,ao u .. .
,~

V.Rudanu. I “NWM “"d'nè'u nglñlw Judita-'2,"TeaterIam-m- včmJ ' MM 0"

mmñm; übljáühzšrríai'poveaèygIII Kuanlkovl 4 V "MW-.HI 04105"

u qulzo.
'

al
'

ąľľxçodcljpgSvołoqulzamo le v udi-nl. PMP"
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Team, Grom” Ko klas:ka sreča salmćno favno In Noro

PA I'JganiníAmomso .ali Ilubuen v zabojníL-ujtfglddxl.
l

`

no - lik-rama płcdsuva,ki łcmcljina lahkotni skladbi

Nicoloja Paganinija. Naslov desetih stal/tov, In' pIJSlI- .

Cno ilustrira/o mejnike neke ljubezenska;- tgodbc, so I
slulili za izhodište desnim krokijem, ki' na ,mm-n .'
nacin razplcla/'o intimno dramo med navadno smer

'

to in bulgalxko vrtnico.

Teater Gromlü Posnetek Miha Fn-a`

GromkileStivalvPekarni
v okviru mini gledališkifestivala v Pekarni bodo_plcano-_slcdllü_hskeč: v uvcdbl Osn»

Ob talcznici 16 bo v nedeljo. 24. navcmbra, ob nih hpancv u: IllolłjcąlIul:.- MO kd`20. uri v Cajnid naslopil Tealcr Gromki z Teale_rGmh ie_ hguo m

_Prlusulíhs“L| glasbeno gledališltopredslavo 'Paganini amo- lišbc. ki črpaGI'ICIPIOIl

mi lust''

roso', ki opisujc ncmogoćc ljubezni med tonsko ralburkam nove] 12:33/1 [in:
`_domačo stn'galico inbulgarsko vrtnico. Glasba kullurnçgabazena. Le - le 805 v
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' Twwma"itsJWkaicŠ-ghm',Mmmm `hmm' !

ćasu na (skorajda) Pravcm maslu rdíil. scena. karavana We»'Pina nepdn'mih _umelf'lkmžľAndrej MOľOVlČ 'fm domace “MT” mc'
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kostumngrañjaMojca M. Pogačar.Ob 21. un' kova, Gromli laüval In uubllq).(Lahka, hlenlwe, glasbo. ples.) In vanda/.1) m nełue-
TľATIR CROMKI. UUBUANA I.IIhiClll piiuop k procesu umetnišknguslvaqanja.
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v KREMPLJIH šruoeurov oziroma.

.študentskevlade. ki je-kajpak organizirala tudi

'letošnjeŠtudentskekulturne dneve_ sem se.

kljub vnaprej priseženizmernoin pri obisku.

vanjo gosto posejanih prireditev. zvijal dobr-

šen del tedna. Napomo'! Že ze. a ne tudi brez

pomembnih kulturnih pridobitev. Denimo. ne-

konlormistićnega.celo zlohncga in ljudomrz-

nega prleopa k internetu. nalašč primitivnega.
starosocialislićnega(iz starodavnih Šal o al-

hanski Inornarici. protilctalski obrambi. ,)

stroja za pretvorbo Inisićne sile v elektriko in

IL' v internetovsko povezavo. \'clodromc Unli-

ne. La vključitevv svetovno informacijsko
mreža naj_ po mnenju tvoru'v iz kroga heker-

ske ljudmile. ne bi bila već odloćilna (samo)

količina vloženegadenarja, Ieinveć telesna

kondicija In znoj. ki ga je inlernelovskr surfać ~

ln: kolegu - voljan p'eliti za "okno v sxet'. ki

se ob pomanjkljivi zavzeto.in ali pojentanju
InoćI kaj lahko ZUŽI v neuporabnu špranjo,
Kdor ne dela. naj neje duševne hrane! Krvniš

ka instalacija pa bi. mimo nastopa na tednu

perlormansov v Kapcliei KJ Hy Hy Wire. zlah>

ka n/rl ludi praktičnouporabo. kot vzgajno

sredstvo za vse. ki zawemajn dragocene p0vc-

/:I\e qher Cal'fcju v klubu K4 le zato. da gleda-
jo nage babe ali igrajo Video igrice. L] drugo
omembe vredno kulturno pridobitev drage vo-

lje i'a/.glasim baletno veseloigro No Nerelvi Ia-

hndjrjexm na Metelkovi domujoćegaIcana

Gromki. ki je v svoji trctji ponovilvi in dodela-

vi zadohila pole/.e nevarnega pirotehnićnega
spektakla. teli pa. kot vemo. v domovini pri-
manjkuje. Klub K4 pa je isti. turkov večer. go
stil podobna Čudusa.koroški. še golohradi un-

sainhcl Hin_ ki se je namenil stopili v korak s

sveloin tako, da afeklirann poje in ubim mile

melodije, ki jih drugačeslišiš na MTV-jev-
skem. z britpopovsko reciklaža prenapolnje-
nem sporedu. Zanimivo. stajlis dendiji s Ko-

roške. Dosti manj presenetljiv je bil sredin na-

stop zagrebškczasedbe Con Fusion. ki s sabo-

rinsku. hla'ziraniin jazzovskini klubom milo

l'ankovsku luzijo put` dela sramoto svoji 'se ne

tako globoki starosti. kje. da bi vzdrzala pri-
inerjavo '1. neprimerno ognjevitejšiniiin .svoje-

glavinti ansambli s le in one .strani meje. 'letlen

Študentske Lnltnre In l. njnn l\t.'/il|l| popusti .so

po pričakovanjunajbolj vplivali na vzdušjeće-

lrlkovega. "študentskega"večera. kjer so gro-

/.ovito nagnelennn ra/.nnnnkont in razumni-

cam rnžili zelo spodolnn giandlerji lladdy's

l'uddinj.: iz Laškega,Meillenl si je /agrebški
artist lhirko Fritz. podobno kot Marija Mojca

l'ungcrčurv galeriji Škuc.v Kapclici l)|lll\|li

End ol' Th:: Message. preprosto tcČCtto. udiI

hen. [XMdilltJll In klepetu namenjen kvamr s

Šnntno in vizualno video podlago_ Performans.

instalacijaľ'Ševeč \'pl'ilŠitjCVje v petek [I|\L|0-

ČII Zlatko Kopljar in njegov Stunt. v bel. L'Iga-

reini papir ovila Kapelica. vknp /. nchsľctI-
nim video prenosom v tlr--gi .sobi posedajoće-

ga avtorja. Menda tudi Kopljar ni bil jmsebej
navduan nad snaznimi in urejeninn Slovenci.

ki so na njegovem Iilknllhtlľclll papirju pustili

kvečjemukak niadež in le par cigaretnili ogor

kov. Študentskikretnpln so me popustili z za

naslov kar prevcćobičajno- no. za izjemo je

bilo par rejverskih protez. razgaljenili materin-

skih žlez in nekaj (Iuhtuillll konibinež - revijo
Anarhija jesen-zima in (lnjim. a glasbeno ana-

hronislic'nim nastopom velenjskih. po novem

trash-Iranserjev llig. Študentskikulturni dnevi

morda niso ravno vrhunska atrakcija. ki bi ter-

jala brezpogojno prisotnost. prej neobvezno in

ceneno poživilo.ki se hvalalxign ne oklepa le

ustvarjalcev z indeksom in matičnegakluba

K4. tako da šlndentarijo\'saj en teden na leto

popelje po brezpoljili ljubljanske. le od dalec'

vidch džungle.

MLADINA II:: Uk'llllłljt lvla.
..L/AŽIPoT,25. V.

#54761024-1
Dan publlko
'Velcspcktakel' Dan publike je ze sedma krstna uprizoritev metel-
kovskih predstav. ki jih je v tem letu izpeljal Teater Gromki. V slogu
Svojih dinamično zabavnih multimedijskih metelkovk bo dogodek
zdruzil različne umetniške izraze (lik0vne. glasbene. dramske. piro-
IehniCne. akrobatske) z ambientalnim nadihom ruSevin vojašnicena

Metelkovi. Metelkova, Ljubljana. Premiera gledaliłktgavelespekmkln
ob 20.00.

~. .. .-1..

"Jan-'r s.: 'IP)">:'4m'>'ľ:.tí.-'uilľ.

LJUBLJANA

Mofolkövn
'

Han ar. - Odprto: pon.-ned.
18. 22.11).

'

_

Marko Jakše. V okviru prOjekta
Dan publike bo slikar predstavtl
devet nerealiziranih (nespodob-
nih) naslovnic. Likovna razstava.

Otvoritev nocoj ob 20.00. (Do 15.

2

Mctclkova.zunanjiproswr.
_ '

Nataša Tajnlk. Leteči krolmki.

Študentka ljubljanske likovne

akademije bo v okviru projekta
Dan publike predstavila instala-
cijo s 500 modro pobarvnnmi sko-

delicami in krozniCki. Likovna

mestnva. Otvoritev nocoj ob 20.00.

(Stalna postavitev)
(GT 741- l nvri ñrlnrtn- tnr sn-

-v ..razstáVišíčíh..lu :u

'Dan publike m_ a..
na Metelkovi

"

Na današnji.nekdaj sicer 2 da:

republike poimenovani dan. pl'l

reja Teater Gromki gledališkivc

lespektakel Dan publike. Gi.

za paleto različnih umetniški!
dogodkov (otvoritev dveh liko`

nih rautav. glasbene in dram

ske fragmente. pravljičnopiro
tehniko in akrobatsko-kaskadei
ske vloike).združenihv ambicn

talno-gledališkispektakel, ki lu

nameščen med ruševine nekda

nje vojašnicena MetelkOVi. Pred

stava se začne ob 20. uri najprt`
na prostem. potem pa sledi seli

tev v Hangar ter klub Channc

Zero. kjer bo potekal koncei'

rhythm&blues skupine Miss En

ning ct' The Boys. Dan publike ji
sicer sedma krstna uprizoritev i.

žanra eksprcsnih predstav. ki jii
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godba o Metelkovi je bila

že večkrat peta. pa ven-

dar jo je tieba vsaj še
enkrat ponoviti. Po do-

brih sedmih letih. odkar

je bilo za bivšo vojašnieo
prvic` rečeno.da naj bi namesto tuje voj-
ske gostila kulturno produkcijo. lahko

v času. ko poteka v Ljubljani Evropski
mesec kulture. ugotovimo. da so se na

Metelkovi zadeve temeljito spremenile.

Čepravje Metelkova zadnji hip ujela
EMK-jevski veter. pa velja. da bi tako

enkratna mednarodna prireditev kakor

novi kulturni center drug drugemu mo-

rala prinesti precej več.Za Metelkovo se

začenjapovsem novo obdobje in upamo
lahko. da bo po številnih krizah sedaj
vendarle prišlodo kooi'diniraiiega in

strokovnega urejanja ie programsko in

arhitekturno pomembne mestne loka-

cije.

Pobudo za konverzijo vojašnicena Me-

telkOvi v multikulturni centcrje dalo Gi-

banje za kulturo miru in nenasilja. Poleti

l99ll se je v projektu Mreža za Mete|-

k0vo zbralo že preko 2(l()skupin in posa-
meznikov. Prostorske potrebe kulturnih

ustvarjalcev in ustvarjalk v Ljubljani so

bile javno predstavljene oktobra 1990.

Ko je .lLA jeseni l99l zapustila Slove-

nijo. je dotlej utopičnazamisel postala
realna. Leta I993 je bil program Mreže

uvrščen v gradiva in nato tudi v sklepe
vseh usueznih mestnih in državnih stro-

kovnih ter upravnih služb. Dokončno
namembnost pa sta Mesto Ljubljana in

vlada RS določila 3. aprila l992. Po dol-

gem čakanjuje Mreža za Metelkovo po-
leti 1993 od mestnih oblasti zahtevala.

da ji nemudoma omogočijovselitev. Od-

govor je dobila 9. septembra l993. ko

se je začelo nelegalno rušenjenekaterih

objektov v severnem delu vojašnice.Na-

slednji dan je skupina kakih 200 ljudi isti

del vojašnicezasedla ins tem preprečila
nadaljnje rušenje.Mestna vlada je ume-

tnikoni kmalu odklopila vodo in elek-

trično energijo. Kljub temu se je samo

v prvih mesecih do konca leta l993 iia

Metelkovi zvrstilo kakih dvesto kultur-

nih prireditev. V |)|'V| zimi. ko so mnogi
umetniki z Metelkove odšli. se je na Me-

telkovi naselilo večještevrlo ljudi. ki jim
prostori sicer niso bili namenjeni. Mreža
jih je sprejela in poskusila zanje organi-
zirati integracijske in socialne programe.
Te so na ad hoc način izvajali umetniki

sami. sistematično pa zavod Retina. ki

ga je .Vlreža ustanovila v začetku leta
l99ul. O uspešnostiprogramovs katerimi
so se kultiirniki soočili z brezposelnimi.
brezdomei. mladimi ubežiiiki ali presto-
pniki. na tem mestu ne moremo soditi:

dejstvo je. da je Metelkova v javnosti
kmalu pridobila sloves nevarnega pro-
stora. umetniki pa so se morali - poleg
nevzdržnih higienskih razmer - soočati
še z vaiidalizmom ins kriminalom.

Poletje |994 je na Mctelkovo prineslo
novo. najbržusodno odločitev vlade R

Slovenije. Južni. nczasedeni del voja-
šnice so namenili Ministrstvu za kulturo
za programe Slovenskega etnografskega
muzeja. za Narodni muzej. Moderno ga-

lerijo ter Upravo R Slovenije za varova-

nje naravne in kulturne dediščine. Eno

stavbo pa so določili za programe t. i.

neinstitucionalne kulture. To dejstvo je
zamisel o spreminjanju bivšegaštaba
vojske v kulturni center izpopolnilo na

najboljšimožni način. Metelkova je -

z vidika programske zasnove - postala
center. ki naj v svojem potencialu priča
o kulturni dediščini. obenem pa odpira
prostor današnjeustvarjalnosti. Kmalu

kovi in se tako dogovorili. da bodo ure-

dili najemnc odnose. predvsem pa ume-

tnicam in umetnikoin zagotovili nor-

malne razmere za delo ter čimprejure-

dili priklope vode in električne energije.
Na tej podlagi je mestni svet iz prora-
čuna za leto |995 namenil tudi prva
sredstva za obnovo severnega dela vo-

jašnice.Medtem so v severnem delu vo-

jašniceves čas s kulturnim programom

vztrajale številne skupine. posameznice
in posamezniki. ki so s tem dokazovali.

da Mete|k0vo potrebujejo in jo znajo
uporabiti. Od zasedbe naprej so delovali

različni klubi. prireditvena dvorana.šte-
vilni ateljeji.gledališča.vadbeni prostori
in galerije v bivšem zaporu. ki je obča-
sno gostom rabil tudi kot »hotel«.

Voda in elektrika.kasneje pa tudi telefo-

nija so na Metelkovo pritein natančno

po treh letih od zasedbe. ko je bila kon-

čana obnova prve stavbe --l.ovci«. Tja
so se po kratki izselitvi legalno nase-

lila društva. ki tvorijo t. i. ženski center.

sekciji gayev in lezbijk ter skupina Yo-

titli Handieaped Deprivileged Takoj za

tem sta električno energijo in vodo do-

bili tudi osrednji prireditveni dvorani na

Metelkovi: Gala Hala in Channel Zero

klub v stavbi Pešci. Ob tem sta vsaka

svojo stavbo v južnemdelu obiiavljala
Slovenski elnogral'ski muzej in zavod

Retiiia (stavba je namenjena šestim ple-
sno-gledališkimprodukcijam. petim re-

vijam s področjakulture in umetnosti.

centru NSK. ŠKUC. FORUM iii neka-

terim inštitutom ter civilnodružbenim

skupinam). dela pa so bila končana po-
mladi 1997 in prostori se postopoma

polnijo.

EMK - Ljubljana 1997 in

Metelkova

Oba projekta sta z vidika inieiacne po-

vsem nasprotna. prvi je državni /mr

l'\'('('//('H('ľ in drugi skorajda reprezenta-
livno civilnodrtižbeni. Pa vendar imata

veliko skupnega: sta multidrscrplinarna.
medresorska ter obenem mestnega in

nacionalnega pomena. Vsak od njiju je
velik proračunskiporabnik. ujemata pa
se tudi časovno. S tem je bila odprta
izjemna in težko ponovljiva priložnost
za konstruktivno prepletanje obeh pri-

zadevanj. Kljub številnim poskusoni do

resne. operativne integracije ni prišloin
tega niti približnone morejo odtehtaii

dejstva.da je v okviru EMK načrtovana

inavguracija Slovenskega etnogi'alskega
muzeja. da bo iz proračunaEMK vse-

vernem delu potekal Parafestival. da bo

za lokacijo izdelan promocijski plakat
in da je kulturna vročica ob prireditvi
EMK zadnji hip zajela tudi Metelkovo.

Uprava MOLje ll.aprila namreč napo-
vedala rušenještirih stavb na Metelkovi
z začetkom l4. aprila in z argumentaeijo.
da gre za priprave na »izvedbo prejekta
EMK v Ljubljani«(to dikcijo navaja
MOL vsklcpu projektne skupine za Me-

telkovo. čepravso predstavniki zavoda
Rctina in sami uporabniki Metelkove

MOL obvestili. da stavbe potrebujejo
za izvedbo programa). Sledila je razu-

mljiva »mobilizacija«uporabnikov ter

barikadiranje Mete|k0ve. temu pa hitra

in intenzivna pogajanja med MOL in

metelk0vci. Rezultat pogajanj je. da je
MOLv kratkem času pred EMK odstra-
nila eno poškodovanostavbo (stavba
.`ola. na mestu katere naj bi se kar naj-
hitreje gradil novt mladinski hotel). ki
st) jo 'v'ta namen uporabniki morali iz-

prazniti. v zameno pa naj bi MOl. v

(imeu Iiiočaii iii eiikiateii časovni oioltv

ne glede na to..d;(.si"`s NiUlquVIClL'iiLUVU
'lt-jíoselíejukvarjal.

'-

.

`
..

Po EMK ne bo nič več tako

kot prej!
Začetek resnih gradbenih posegov v še-

vernem delu Metelkove lahko - ob ra-

zno\ rstiiili interesili za lokacijo -- seveda

temeljito ogrozi doslej sprejeli) shemo

namembnosti.Tudi s tega vidika ostaja
Metelkova test za t. i. neinstitueionalno

ustvarjalno sceno. ki ji je doslej sicer

uspelo artikulirati svoje potrebe. ni pa

ji uspelo izdelati koncepta ter program-
ske. organizacijske in finančno-mana-

gerske sheme predvidenih nOvih kapa-
citet. kar bo v tej fazi. ko bo treba
lobirati za gradnjo konkretnih objek-
tov. bržkone igralo ključnovlogo. Raz-

merja v sami neinstitticionalni ustvar-

jalni sceni so zanimiva in zahtevajo po-
sebno obravnavo. ki pa ni predmet tega
premišljevanja:verjetno pa je. da bodo

prav ta razmerja odločilno vplivala na

končno podobo novih kapacitet na Me-
telkOvi.

Doslej je Metelkova kulturni politiki ve-

liko prispevala že s tem. da je vztrajala.
Prav urbani kulturni centri. ki so zasno-

vani in rastejo neposredno iz potreb
mlajšihgeneracij ustvarjalcev. So pogo-
sto ključnifaktorsprememb v kulturni

politiki nasploh. (.`e so bili socialni an-

gažma.privabljanje mai'ginalnih publik
in odprtost za nove kulturne prakse do-

slej zgolj v domeni manjšihalternativ-

nih kulturnih institucij. potem počasr.a

vztrajno postajajo pomembna izhodišča
za kulturno politiko etabliranih in doslej
pravdoina hermetično zaprtih ustanOv.

chja po premiku iz modela zaprtosti
v model odprtosti in večjegasocialnega
angažmajakulturnih ustanovje že spod-
budila resno in strukturirano razpravo.
ki poteka v European Forum for Ur-

ban Culture and Urban Security. v kate-

rega je poleg dobrega ducata večjihur-

banih kulturnih centrov vključenatudi

Metelkova. Pri tem gre prav za vpraša-
nja vloge kulturnih centrov pri sooča-

nju s krizami urbanih okolij. pri vzposta-

vljanju »eivilnega«sektorja in zavesti o

vlogi državljanstva.Pokazalo se je. da je
lahko NICICIKOHJ - z zasn0vo.zg0dbo in

programom
- v svetovnem merilu tudi v

tem primeru atraktiven sogovornik.

Metelkova -

po vseh krizah - navseza-

dnje le postaja pomemben urbani kul-

turni center: programe. ki so preživeliv
severnem. mestnem delu. in programe.
ki se selijo v južni.državni del bivše

vojašnice.naj bi v prihodnosti dopolnile
še večje novogradnje v severnem. delu:

nova akademije za gledališče.radio. l`i|m

iii televizijo. mladinski hotel ter centra

sodobnih umetnosti s številnimi vadbe-

iiimi odri in ateljeji. Metelkova bo v

globalnem kontekstu primerljiva toliko.

kolikor bo vsem akterjem uspelo delo-

vati kooi'diniraiio in bodo sodelovali na

tistih področjih.kjer je to programsko
smiselno. ter s tem v kvalitativnem smi-

slu presegli golo prostorsko sobivanje in

saiiiozadostnost posamičnihprogramov.

Naloga še zdaleč ni lahka. saj gre za na-

čin planiranja.organiziranja in predvsem
vodenja. ki zahteva na eni strani veliko

občutljivostza javne programe in urbano

posebnost same parcele kot celote. na

drugi strani pa mora upoštevatiavtono-

mnost in posebnost posamičneprogram-
ske in prostorske entitete. Morda je dej-
slVO. da so v zadnjih šestih mesecih la-

stniki. investitorji. uporabniki in izvajalci
del (planerji in inženiring)večkrat se-

dli za skupno mizo bodisi v gradbenem
odboru Ministrstva za kulturo. v projek-
tnem svetu mestne občine Ljubljana ali



-ta prinesli precej več. Za Metelkovo .se

Cenja povsem novo obdobje in upamo
liko. da bo po številnih krizah sedaj

'ritarleprišlo
do koordiniranega lll

to ovnega urejanja te programsko in

`lutekttirno pomembne mestne loka-

lL'.

Ibudo za kraverzijo vojašnicena Me-

lko\: v :multikulturni centerje dalo (ii-

.nje za kulturo miru in nenasilja. Poleti

IUt) se je v projektu Mreža za Metel

IVO zbralo že preko 2(lll sk upm in posa-

eznikov. Prostorske potrebe kulturnih

`tvarjalcev in ustvarjalk v Ljubljani so

le javno predstavljene oktobra l99t),

o je JLA jeseni l99l zapustila Slove-

:IU:je dotlej utopičnazamisel postala
.ilna. Leta l992 je bil program Mreže

. rščen v gradiva in nato tudi v sklepe
-elt ustreznih mestnih in državnih stro-

IVIllh ter upravnih služb. Dokončno
unembnost pa sta Mesto Ljubljana in

.ida RS določila 3. aprila 1992. Po dol-

`m čakanjuje Mreža za Mete|k0vo po-
II 1993 od mestnih oblasti zahtevala.

l ji nemudoma omogočijovselitev. Od-

\vor je dobila 9. septembra 1993. ko

je začelo nelegalno rušenjenekaterih

ojektov v severnem delu vojašnice.Na-

;dnji dan je skupina kakih 200 ljudi isti

l vojašnice zasedla lll s tem preprečila
:daljnje rušenje.Mestna vlada je ume-

lIkom kmalu odklopila vodo in elek-

ično energijo. Kljub temu SL' je samo

prvih meseCIh do konca leta l993 na

letelkovi zvrstilo kakih dvesto kultur-

h prireditev. V prvi zimi. ko so mnogi
-netniki z Metelkove odšli.se je na Me-

lkovi naselilo večještevilo ljudi. ki jim
'ostori sicer niso bili namenjeni. Mreža
Ii je sprejela in poskusila zanje organi-
:.ui integracijske in socialne programe.

so na ad hoc način izvajali umetniki

vini. sistematično pa zavod Retina. ki

te Mreža ustanovila v začetku leta
“4 O uspešnostiprograrno\'.s katerimi

se kulturniki soočili '/ brezposelmmr
`c'/.tlUlt)Cl. mladimi ubežniki ali presto-
iiki. na tem mestu ne moremo soditi.

jstvo da je Metelkova \ javiitisti
nalu pridobila sloves nevarnega pro-
-It.l. umetniki pa so se morali ~ poleg
-v zdržnih higienskih razmer - soočati

/ vandalizmom in s kriminalom.

»letjel99~l je na Mclelkovo prineslo
ivo. najbržusodno odločitev vlade R

ovenije. Južni. nezasedeni del voja-
uce so namenili Ministrstvu za kulturo

.programe Slovenskega etnogral'skega
iuzeja. za Narodni muzej. Moderno ga-
iijo tcr Upravo R Slovenije za varova-

Ie naravne in kulturne dediščine. Eno
.ivbo pa so določili za programe t. l.

:institucionalne kulture. To dejstvo je
unisel o spreminjanju bivšegaštaba
»jskev kulturni center izpopolnilo na

ijboljšimožni način. Metelkova je
-

vidika programske zasnove - postala
nter. ki naj v svojem potencialu priča
kulturni dediščini. obenem pa odpira

:ostor današnjeustvarjalnosti. Kmalu
i tem so volitve v ljubljani prinesle
mestno upravo zasedbo, ki _je - kljub

-Inlliktnim razmerjem v strukturah Ine-

ne oblasti - kasneje z majhnimi. a za-

esljivimi koraki tudi severni. zasedeni
el Metelkove postopoma začela urejati.
Iav zato so se metelktwci toliko bolj
otrudili ter v eno leto trajajočemjav-
-cm in odprtem procesu izdelali razvojni
.Ičrt za Metelkovo. Načrt je vseboval
-ko programske rešitve za posamezne
.ivbe kakor spremne programe: oko-

n prijazno načrtovanjev smislu urbane

kologije. kooperative in javna dela kot

iožnost samozaposlovanja in s tem od-

iranja novih dcl0vnih mest.

letu l995 sožupanmestne občine l.ju-
Ijana. metelkovci in Retina podpisali

'iotokol o urejanju razmer na Metel-

\ l|||| I||CIJUJLgICUI|H>LIL \(IUUCIII 'IthlUII
in galerije v bivšem zaporu. ki je obča-
sno gostom rabil tudi kot »hotel«.

Voda in elektrika.kasneje pa tudi telefo-

nija so na Metelkovo pritein natančno
po treh letih od zasedbe. ko je bila kon-

čana obnova prve stavbe »Lovci«. Tja
so se po kratki izselitvi legalno nase-

lila društva. ki tvorijo t. i. ženski center.

sekciji gaer in lezbijk ter skupina Yo-

uth I-Iandicaped Deprivileged.Takoj za

tem sta električno energijo in vodo do-

bili tudi osrednji prireditveni dvorani na

Metelkovi: Gala Hala in Channel Zero
klub v stavbi Pešci. Ob tem sta vsaka

svojo stavbo v južnemdelu obnavljala
Slovenski etnografski muzej in zavod

Retina (stavba je namenjena šestim ple-
sno-gledaliških]produkcijam. petim re-

vijani s področjakulture in umetnosti.
centru NSK. ŠKUC. FORUM in neka-

terim inštitutom ter civilnodružbenim

skupinam). dela pa so bila končana po-
niladi l997 in prostori se postopoma
polnijo

EMK - Ljubljana 1997 in

Metelkova

()ba projekta sta z vidika iniciacije po-
\\L'tt) nasprotna. prvi je državni par
i'\('L'//l'll(`(' in drugi skorajda reprezenta-
tivno civilnodružbeni. Pa vendar imata

veliko skupnega: sta multidisciplinarna.
medresorska ter obenem mestnega in

nacionalnega pomena. Vsak od njiju je
velik proračunskiporabnik. ujemata pa
se tudi časovno. S tem je bila odprta
izjemna in težko ponovljiva priložnost
za konstruktivno prepletanje obeh pri-
zadevanj. Kljub številnim poskusom do
resne. operativne integracije ni prišloin
tega niti približnone morejo odtehtati

dejstva. da je v okviru EMK načrt0vana

inavguracija Slovenskega etnografskega
muzeja. da bo iz proračunaEMK v se-

\cl'nem delu potekal Paralcstival.da bo
za lokacijo izdelan promocijski plakat
in da je kulturna vročica ob prireditvi
EMK zadnji hip zajela tudi Melelkovo.

Uprava MOLje ll.aprila namreč napo-
vedala rušenještirih stavb na Metelkovi

/ začetkom l4. aprila in z argumcntacijo.
da gre za priprave na »izvedbo projekta
l.`-.MK v Ljubljani«(to dikcijo navaja
MOL v sklepu projektne skupine za Mc-
telkovo. čepravso predstavniki zavoda

Retina in sami uporabniki Metelkove

.\Il()|_. obvestili. da stavbe potrebujejo
za izvedbo programa). Sledila je razu-

mljiva uinohilizacija«uporabnikov ter

harikadiranje MetelkOVe. temu pa hitra

in intenzivna pogajanja med MOL in
metelkovci. Rezultat pogajanj je. da je
MOL v kratkem času pred EMK odstra-
nila eno poškodovanostavbo (stavba
`Šola.na mestu katere naj bi se kar naj-
hitreje gradil novi mladinski hotel). ki
so jo v ta namen uporabniki morali iz-

prazniti. \ zameno pa naj bi MOL v

dveh mesecih uredila stavbo Pešci ter

temeljito očistila in osvetlila zunanje po-
vršine.

Zahvala za nenaden obrat gre tako me-

telkovcem kakor odgovornim v MOL.

saj so se oboji potrudili in z obilico
dobre volje našli kompromisno rešiICV.
ki _je od obeh strank zahtevala precej-
šnjeodrekanje. Nekateri »padec«stavbe
Šola ocenjujejo kot hudo šolo za lju-
bljansko neodvisno sceno in napovedu-
jejo. da je Metelkova s tem dokončno

poražena. spet drugi pa smo mnenja.
da je bil doseženi dogovor med MOL

in metelkovci za Metelkovo morda za-

dnja priložnost.ki je ni smela zamuditi.
Interes. da se Metelkova premakne iz

mrtvega leka.je hil dovolj jasen na vseh

straneh. EMK pa je preprosto rabil kot

tov. bržkone igralo ključnovlogo. Raz-
merja v sami neinstitucionalni ustvar-

jalni sceni so zanimiva in zahtevajo po-
sebno obravnavo. ki pa ni predmet tega

premišljevanja:verjetno pa je. da bodo
prav ta razmerja odločilno vplivala na

končno podobo novih kapacitet na Me-
telkovi.

Doslej je Metelkova kulturni politiki ve-
liko prispevala že s tem. da je vztrajala.
Prav urbani kulturni centri. ki so zasno-

vani in rastejo neposredno iz potreb
mlajšihgeneracij ustvarjalcev. so pogo-
sto ključnifaktor_sprememb v kultu`rni
politiki nasploh. Ce so bili socialni an-

gažma.privabljanje marginalnih publik
in odprtost za nove kulturne prakse do-

slej zgolj v domeni manjšihalternativ-
nih kulturnih institucii. potem počasi.a
vztrajno postajajo pomembna izhodišča
za kulturno politiko etabliranih In doslej

gravilomahermetično zaprtih ustanov.

elja po premiku iz modela zaprtosti
v model odprtosti in večjegasocialnega
angažmajakulturnih ustanov je že spod-
budila resno in strukturirano razpravo.
ki poteka v European Forum for Ur-
ban Culture and Urban Security. v kalc-

rega je poleg dobrega ducata večjihur-

banih kulturnih centrov vključenatudi
Metelkova. Pri tem gre prav za vpraša-
nja vloge kulturnih centrov pri sooča-
nju s krizami urbanih okolij. pri vzposta-
vljanju »eivilnega«sektorja in zavesti o

vlogi državljanst'a. Pokazalo se je.da je
lahko Metelkova - z zasn0vo. zgodbo in

programom
- v svetovnem merilu tudi v

tem primeru atraktiven sogovornik.

Metelkova -

po vseh krizah - navseza-

dnje le postaja pomemben urbani kul-

turni center: programe. ki so preživeli\
severnem. mestnem delu. in programe.
ki se selijo v južni.državni del bivše

vojašnice.naj bi v prihodnosti dopolnite
še večjenovogradnje v severnem. delu:

nova akademije za gledališče.radio. film
in televizijo. mladinski hotel ter centra

sodobnih umetnosti s številnimi vadbe-

nimi odri in ateljeji Metelkova bo v

globalnem kontekstu primerljiva toliko.

kolikor bo vsem akterjem uspelo delo-

vali koordinirano in bodo sodelovali na

tistih področjih.kjer je to programsko
smiselno. ter s tem v kvalitativnem smi-

slu presegli golo prostorsko sobivanje in

sarnozadostnosl posamičnihprogramov.

Naloga še zdaleč ni lahka. saj gre za na-

čin planiranja.organiziranja in predvsem
vodenja. ki zahteva na eni strani veliko

občutljivostza javne programe in urbano

posebnost same parcele km celote. na

drugi strani pa mora upoštevatiavtono-

mnost in posebnost posamičneprogram-
ske in prostorske entitete. Morda je dej-
stvo. da so v zadnjih šestih mesecih la-

stniki. investitorji. uporabniki in inajalci
del (planerji in inženiring)večkrat se-

dli za skupno mizo bodisi v gradbenem
odboru Ministrstva za kulturo. v projek-
lnem svetu mestne občine Ljubljana ali

ob najrazličnejšihdrugih priložnostihza

večstranske pogovore ali pogajanja. in

pa dejstvo. da jim je v teh pogovorih
praviloma vedno uspelo narediti korak

naprej. že samo po sebi dobra spodbuda.
Napak in nedorečenosti. ki so se ob Me-
telkovi kar vrstile. imajo prav gotovo vsi

dovolj. zahtevni in atraktivni programi.
ki postopoma prihajajo na to prestižno
mestno lokacijo. pa sami po sebi zahte-

vajo odgmorno vodenje. In prav ume-

tnost vodenja je treba povabiti v goste.

Murko Hren. pobudnik in dolgoletni
predsednik Mreže za Metelkovo. pred-
sednik sveta Retina. zavoda za podporo
eivilnodružbenih iniciativ.


