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ČepMaja: Samo zatišjepred orkanom. Delo, Ljubljana, 28. 1. 1998.

Je v glavi. Kažipot,Ljubljana, 2. 2. 1998 / Primož Jesenko: Poudarek na instiktivnosti.

Razgledi, Ljubljana, 16. 4. 1998.

Adamič ŠutejJelka: Načelni »da« za ohranitev kulturnega centra Metelkova. Delo, Ljubljana,
26. 2. 1998.

Klemenčič Iztok: Metelkova je preživela.Mladina, Ljubljana, 3. 3. 1998.

VerbičŠpela.Združeni za Metelkovo. Delo, Ljubljana, 23. 4.1998.

STA: Mesto in država končno tudi o spornih vprašanjih.Delo, Ljubljana, 23. 4. 1998.

Gromki festival. Vikend, Ljubljana, julij 1998.

Naš ljubi podenteater. Mladina, Ljubljana, 13. 7. 1998.

Kramaršič Kacin Jaša: Metelkova gre na dopust. Mladina, Ljubljana, 27. 7. 1998.

Lesničar-Pučko Tanja: Artefakt? Ne, hvala! Delo, Ljubljana, 8. 8. 1998.

Inšpektorjiso redni gostje. Dnevnik, Ljubljana, 5. 9. 1998.

ŠkerbotMaja: 2 Upravljanjem parkiriščado denarja? Delo, Ljubljana, 10. 9. 1998

ŠkerbotMaja: Raznoliki likovniki. Delo, Ljubljana, september 1998.

GombačŽiga.Punk svojevrstnežina Metelkovi. Večer,Maribor, 21. 9. 1998.

Kamaršič Kacin Jaša. proslava prve petletke. Mladina, Ljubljana, 21. 9. 1998.

Gombač Žiga.Dnevi punka na Metelkovi. Večer,Maribor, 28. 9. 1998.

Hrren Marko. Pohiteti s korenitimi spremembami. Dnevnik, Ljubljana, 1998.

ŠkerbotMaja. Glasba in teater. Glasba in teater. Delo, Ljubljana, ?. ?. 1998.

td. Pet let od zasedbe. Delo, Ljubljana, ?. ?. 1998.

Morovič Andrej. Metelkova mesto. Vikend, Ljubljana, ?. ?. 1998

V.U. Liudmila Vorontsova in MAxim Isaev. Delo, Ljubljana, ?. ?. 1998.

Valentina Plahuta, Prostozidarji na Metelkovi?! Delo, Ljubljana, ?. ?. 1998. /Tajna loža živih:

»Najneverjetnejšefotografije«.Delo, Ljubljana, ?. ?. 1998



LJUBlí'JANA

Drostorjsko-ureditveni-pogoji'predvidevajo,rušenjesevernega dela Metelkove

AV. 0'

_J_Samo za. e:
Vletelkovci se mestnim Oblastein'nèíliodöľpüstiliše'enkratpeljati'žejničezVodo

LJUBLJANA, 28. -` Metelkova že dolgo ni več samo ime'ene

Lmed ljubljanskih ulic, temveč potni postaja že sinonim-n

nnoge,_ meščanom še predobro znane pojme ~ neinstimcionnl-

in kultura, nesoglasja, pmpndanjg-rnšmjginesm:arogauca
n kzj bi se našlo. Po sedmih letih, kar jebilo za nekdènjo

Ojašnicoprvičrečeno,dn bo postni: središče'kulturnepro-

lukcije, se danes, koje preživel:tudi Evropskimesećkulture

EMK). zdi, da'se stvari končno le pomirjljo `m urejájofš-

Vendar grepri vsem skupaj
ajbržzgolj zá lážnoutvaro, saj
s zdi. da bodo ob eni sami

napačni«potezi na Metelko-

'i ponovno `završalivsi vetrovi,

ajih'prestolnica premore. Kaj

:kšnegabi Se vsekakor lahko

godilo, če bi'se odločili po-'
us'iu ves severnidel nekdanje_

'ojašnićąkar je predvideno v

smuku prostorsko-ureditvenih
-ogojev za Metelkova.
__________.___

_7-1 _.hr."
` ' `raw-"KS j

*515542133
Tega so na za uiba-

iizetn okoljepri "MOL pri-

»mvilipred več kot pol leta in

:a bodo, kotje p0vedala'Mar-
etn'Zornnda, vodja službeZa

vrostorske i2vedbene akte pri
`ddelh1 za 'urbanizem in oko-

je, v nalednjih mesecüyiali
v

Po 'oápov'edih

bogo ns'ili, bomo rušilLće_be,

pa ne.«
.

'

`
' "

mojo Sint} »Na ,a 'pñ'lerñ'z-ajeene o'-

»torskł`ahł či v simscínostipbnavijánją'ali

:je 'celega eh Mg:
'

nagaja, ampak' se skriva v-prcd-'

elkovcgfpn __ Pinquogocf'i_
'

`videni gradnjijavnegaražąehi-

udl
.

_. Ja. sçvravuše,,med naj bi Imimai
'iz' Iam* mrk-ako bo pod severnim delom Met-ele-
sdločil

- nekaxeri. ve. »Ceželi _mesio'

bodo lćiiialu:izgioSiIiz/ŽEmeljs
»zloglasni«zapori.. v Iuterib so nekateri pred

privlačenmlądinsldbogelçjfľolo:,im

misilo vzdrževaniobjekti'rudi,
ima-nije,«jeípoiłedalaMarjeta
Iprnada: Temuje pritrdila tudi

Vid) Snnovnik; svetovalka di-;
dnarja mestne gave, rekpČ'.
,Če bo mami"_"'svei'odločil,da na

tćrn
bo nba'naiprcivsc obickłšFG'
dretiłGre seveda'za vprašanje

- owiü'obiènc.
öqarávbi**bila'*pjihova`ponovl-

zgradith cenejša,iIITGepr'r .

le!! Odpovedaliganini hiši,«je'
pcjasnrla Marjeta Zornadą

.4Nendar- brez: soglasja mete]-

kovcev~ tudi- lokni ne bo -šlo.

Sploh pa., kolje povedal Andrej

kega ?Šíšjšbudi
'

bi že »videli«

FJ

/M'o'ron'č`predsedni`'in Sveta Re-

tine, zavoda za podporo civil-

iniciaünne bodo

'šegah-al»padlina 1'me«La-

ni, tik_ začetkomEMŽK.so

po dolgih pogajanjihz

MOL na rušenjestavbe

Šolesamozzto, ker je mesto

obljubilo'_da` bo v dveh meseeih
tam začelogmdin' nov :11de

ski hotel. »Taia-alse jim je tako-

ooo' müdilo:PñvacdoYaJiso

dani; dá jim bo. če ne začnejo

lakoj graditi: PO'SClPidCl `ŠV0'

doąvpotcmpi kljubrušenju1.2 l:-

'njena'gJ-adn_ji in

ga ni bilo nič. . ..a je bil ogbrčcn
Andrej Morović. »Seveda smo

mm hvaležni,da nam'je v a-

meno za Šolo delno obnovilo

stavbo Pešakiinu to stivbo ter

stav/bo Lovci čmilo najemnino' .

Vendar mestni veljaki ne'smejo
da so z ki

valno pogodbo. Zaradi tega pet
le! z rušmjemne bo nič!«je bil

Kot je še povedal. bo-

do pred kakr'mimkoli_ mšenjem

M nadomestne prostore

in podpis pogodbe, da bodo ka-

snejey moi/in 2313des

`

3h

del prostorovdol-:iie nm; sm::

nam 'pabatni)
ra tudi ljubljanskažupanja'Vi-

le: Potočnik. M ; dz

Ljubljana koiçi'es'.a, prag-ps"', '07

no
das:

amp/nemiujcjö'vokvi-
/ .

. `z

Jem lj, potrebuje-prosm:
-

' ': - v 1: -

.kjerbodom uswarjalm kei-imi::

'nano usmerjal?"1:3' komunícmš

z javnostjo. »Melelkon se je
'

zadaj _

letih pokala kot edc

primefncjšihprosmmv,`mda

sose mnenjao mz'v'ojulegapnc

jena mnogokrat razbijala. Sa

ma sem bolj kot rušenjunakit

born zalav pr

hodnje skušala
'

' '

pou'ebamustvarjalcev
lev-ambala.«jebilaprevidx
Vika Potočnik.Glede na to; (

so mnenja'mesmñisvetnikov `

'

Metelkow zelo n j
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Narodna knjizn/c u, Salonsa_
Društvo hrvatskih knjizevnl

Pisac njim samim:
.

_

Nedjeljko Fabrio (ratni preCłSJ
'O ratu i miru u knjizevnostt
Sudjeluje: prof. Miljenko Foretić

9.1 1 . 1997. nedjelją,u 1'

u predvorju Doma sindikata,

Kazalište u gostima: Teatar "C

"Kamo s knjigom?' - bibliofils

1 0.1 1 . 1997. ponedjelja
u Medunarodnom sred/'štu hI

~ (Obljetnica: Na današnjidan

osnovan je Hrvatski ured za If
"

Okrugli stol "Katalog knjiga ne

nakladništvu i knjizarstvu u Rt

prijedlog projekta
Voditeljica Daniela Živković,l
ISBN

Predstavljanje “Adresara nakl.

u Hrvatskoj"

Je vaglaw
Teater Gromki, Ljubljana - Dubrovnik, 1997. Režija,ko-

reograjíja,scenografija: Teater Gromki. Nastopajo: Jana

Menger, Rosana Hribar, Ivan Petemelj,Andrej Moroüič.
Zvok: Teo Martinovic'. Luč: Miran Šušteršič.Kostumi:

Berta Miloš. Plesnogledališkapredstava

Sudjelujuzlngo-ErícM. Schmidt Bra

Medunarodni ured za knjigu, Franka

direktor Medunarodnog ureda za ISE

Ruth Goodwin, WjećeEurope, projel
Hrvatsko bibliotekarsko društvo,Nac

knjižnica,Knjižnicegrada Zagreba, Fi

Zajednica nakladnika i knjizara, Minis

Gospodarska komora Zagreb, Matic;

Društvo hrvatskih književnika,Društx
prevoditelja, nakladnici: Moderna vn

Gradska knjižnicaŠibenik,
Pegaz, Algoritam, NZMH, _

Benja, Književnikrog
Split, itd.

'

prijat

- /
w

"* "
-

._ Castn
HISTORIA: Teater Gromki je mobilna gledališkaskupina, .

"
I

ki goji občinstvu prijazen Odrski eksperiment. Materialno re-
` km otvo

.

vščíno šegavopreobračav duhovno bogastvo. Med ostalim je .` 1% šíèéľšèfH
artikuliral nov gledališkižanr - ekspresne scenske spektakle,
ki so skrojcni po meri konkremcga prostora in časa. V treh

letih svojega obstoja je uprizorilcelo vrsto scenskih dogodkov Grajska dvorana
su

in predstav, kar ga uvršča med vodilne predstavnike Lim. nizke le v glavi. Rczija_ koreografija in . I
odrske umetnosti pri nas. Preteklo letoje Teater Gromki prebil SCCnçgrañi?íTeal" Gromkí- Tra- :L sem

na relaciji Ljubljana - Dubrovnik. kjer so nastale predstave 2:' bromk" '997' Plan” Hmm” ::l lcrt

'Čudežnaantena'` "You dig" in "Je v glavi'. Slednja - skupin-
' ...iva?Eds'jía9h :g Mu

ski'projekt .lane Menger, Rosane, Hribar, Ivana Petemelja in
'

:`__*
'a' ' '133355513 3534333' 'cm

Andreja Moroviča -je rezultat konceptualnega eksperimenta:
avtorji so se avgusta 1997 za štiri tedne zaprli v prostore bivše

du'b'mvniškekarantene in se brez vnaprejšnjihkonceptov ter

praznih glav podali v kreativno avanturo. Nastala je, kakor

_

'

Metelkova mono Nanga" 3' If::'-'-/.^'A;` .' "___-`__... . . I '

. ,ft Tajna loza ZIVIh. Glej Novosti. 3" va.(
Premiera ob 2| .30.

“za
pravijo. gremlinovsko-frankenstcinska komedija. 1.' _ JET', L

, “GAL
'

STORIA: V nedoumljivem svetu živijoštiri scela mahnjcpa zj' 3- t'*`_`7? 21 3öíj'gí'èmí-~;i~bitja. Na prvi pogled bi jih morda uvrstili med ljudi.čcnjihng "5.5. _Evi-š.é
' g e e OV'

ekstravagantno obnašanjein dejstvo. da so zapletena v labtnnl ji-:f_ł' '

črnih clastičnih trakov, ne bi govorilo drugače.V odsotnosti _- ;_

'

_

. -',~:.
najosnovnejšihkanon0v medsebojnega občevanja.bitja med ľ'

-

'

.-

seboj komunicirajo s tečnim gö'dmjanjemin slik0vito gcstiko, ,'fj'x; “"*.""`i
predvsem pa preko mobilne Irankensleinovske naprave. ki

ujetnike oživlja.ubija ali pa jim spreminja naravo. Tekom g} SREDA 4. 3.

Tajna loža živih: Najri
klame

:mprowznana gledališkanan:

predstave tako akterji v ncopaznih prelivih utelešajotu bolj -.in .:g-:Pu` _, a,;ą"_i`š"'.';.'-.«5611" m:
ali manj znane zivali, tam konkretne medčlovcške situacije kdu-.2:: ;'^"_'."[-','~__'r'*-I"'.. L

. ...Tr-?isch
in SPel drugic imagínarnekrealure. Čepravse naprava očitno i_-."__

-' "V" ' """' "'"ł'h'r' "

:'-._.'Içjtncj<
izmika njihovi kontroli. se vsake naloge lotevajo z neomajnim :-117!mm _; . Grol

prepričanjcmvasel Paradoks predstave 'Je v glavi' je. da prav nji lenl loh ilvih. Yscslovcnski30 --;.I \' mcn

skozi abstraktnost odslikava nekatere zelo konkretne aspckle ,'I'i' ?i turnir za zna-"mle- Ob '7.00. PTC"

modernega sveta.
' RF; ,. `JE `,`._.

.,

` .. :1 I_ 21szKulturni center Srečka K050vela, Sežana.Ob 2000. [000311, U _

»

_A 3
I H

_/ r .

a

"

'-'u v-I
.- . ~ .- -. . . . _ . .,

. #:"F'r ,'1' - :.Vw .""I`-'"._`“'i .I -`~
"- i " "-
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(`ENTERMETELKOVA

Načelni»da«.ohranitev
kulturnegacentraMetelkova
Predstavniki kulturnega centra Metelkova. mesto so se srečaliz nedavno

izvoljeno ljubljansko županjoVikoPotočnik- Za zdajle načelneobljube
Na ljuhljanskem županstvuso se včerajpopoldne srečalipredstavniki

'1

k ulturnega centra Metelkova mesto z nedavno izvoljenozupanjo Viko'

Potočnik,ľdaso jo seznanili z razmerami na Metelkovi. Pogovor je bil_
zelo načelnegaznačajain seje v tem duhu tudi zaključil- niso sprejeli
obveznih dogovorov, ampak so srečanjezaznamovale samo načelne in

za zdaj prijazne obljube z obeh strani.
'

-

.

Predstavniki, ki delujejo na

Metelkovi, so ljubljanski župa-
nji predstavili pet zahtev. V prvi
poudarjajo` da si kot ustvarjalci
in ustvarjalke kulturnega centra

Metelkova mesto skupaj prizade-
vajo ustaviti nadaljnja rušenjana

tej lokaciji. Menijo, da bi bilo Z

njim uničeno dragoceno kulturno

blago, ki so ga stkali v preteklih
letih. Če do rušenjže mora priti,
pišejov drugi zahtevi, naj se ta

zgodijo šele po sprejemu arhitek-

turnih in investicijskih načrtov in

po tem, ko uporabniki prizade-
tih prostorov dobijo enakovredne

nadomestne prostore; nujno pa bi
bilo treba ohraniti vsaj t. i. stavbo

Zapori (v njej med drugim'deluje

. , 1. .

Sestava, bivse sobe zapomikov,_
spremenjene v »galerije«,op.`p.).
Zahtevajo, da imajo - če bodo do-

končani novi objekti za neodvi-
sno kulturo - pri dodelitvi'prostor'š
rov preanst sedanji uporabniki
pod enakimi pogoji, ki veljajo za

stavbo Pešaki in delno za stavbo

Lovci. Mestne organe v četrti zah-

tevi pozivajo, naj jim v času traja-
nja statusa _quo -_ metelkovci se

zavzemajo, naj` ta ne bi bil krajši
od petih let- pomagajo zagotoviti
vir elektrike in vode za stavbe

Hangar, Hlev, Garaže in Zapori.
ln petič,oddelek za kulturo pri
mestni občini Ljubljana pozivajo,
naj končno začne finančno podpt-.
rati programe kulturnega centra

Metelkova mesto.

Andrej Morovič,predsednik
sveta Zavoda Retina. ki je bil

.le eden izmed enakovredno za-

. stopanih ustvarjalcev kulturnega
centra Metelkova mesto. je po

'

pogovoru' (dogajal se je za za-

'prtirni vrati) dejal, da »je pote-
:kal v ugodnem ozračju«in da

»so se načelnodogovorili o eta-

pni in dolgoročniurcditvr razmer

:na Metelkovi«.Strinjali so se. da

rušenj'th-let še ne bo in da

objekta'Zapori ne bodo porušili.
Mladinski hbtel naj bi postavili
na parčeli,kjer` so zrušili olo.

Gaši-.paje v imenu župa-
nje dejala, daje »Vika Potočnik v

osnovi naklonjena ohranitvi Me-

telkove kot kulturnega centra«.

Zatrdila je tudi, da bodo ustvar-

jalcem na Metelkovi še naprej
zagotavljáli'osnovnerazmere za

delo-(voda, elektrika...) in ti-

nančno podpirali programe ne-

katerih društev.
JELKA ŠUTEJ ADAMlČ
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zunanjapodoba delno

porušenegalerije Alcatraz

Dust-tega septembra [993 je kakšnih sto alter-

nativnih umetnikov. kulturnikov in njihovih
simpatizerjev s simboličnim skokom čez ograjo
/.tsedlo nekdanjo vojašnicojugoslovanske ar-

m.tde. Ze tri leta prej. leta 1990. se je rodila

.\ l tem za .\ letelkovo. ki je združevalaokrog 400

umetnikov m pripadnikOv najrazličnejšihsuh-

kulturnih skupin. njihova željapa je bila. da se

\evernl del kasarne ll..~\ na Metelkovi nameni

neodvisni kulturi. l)o usodnega leta 1993 so se

glavni akterji i\lre'/`.e neusmiljeno pogajali z

mestnim! oblastmi oziroma takrat še s skupšči-
no mesta Ljubljana. in ta je marca istega leta le

\prejela gradivo o uporabi zemljiščnekdanje
H .\ lej vojašniConamenila programom Mreže

/a Metelkovi) Kljub dogovoru paje del takrat-

ne oblasti. briliirali so predvsem Janez Lesar.

taki-.uni sekretar za komunalo. Marjan Vid-

mar_ predsednik izvršnegasveta. in Dimitrij
Kovačič.sekretar za občo upravo. naročil ba-

gre. da so začeli rušiti objekte. "Alternati\-'cem"

iii preostalodrugega. kot da stavbe zasedejo in

jih tako resiio pred nasilno politiko in gradbe-
no mehanizacijo. "Pisana druščina najaktivnej-
Šlll članov (Nick leffs. Marko Hren. Miha

Zadnikar. Borut Brumen. Nina Kozine. Ka-

p Dogajali so se incidenti. pretepi. ro

“v ".'-'l-"LU'.'3 ve tIehuvLI

pi inv

rel Pollak) in strij/nitizt'rjet' seje t'isto spontano
zbrala v Ktnln lmnre Prešeren. Zavzein je bil

predviden sele oktoln'a. t'emlat' smo se. potem ko

je nas` Članopazil ilegalno nočno rnsenje. odločili,
da kasarno zavzainenio. 'I`aktiko in _finesezased-

lte so nam pomagali pripraviti prijatelji i: Nizo-

zemske. ki so se takrat Intalili l' Ljubljani." se

septembrskih dogodkov spominja Andrej Mo-

rovič. prvi. čigarnoga je stopila na "osvoboje-
no ozemlje". Polieija pri zavzetju ni posredova-
la. prvi osvoboditele so takoj naredili improvi-
ziran načrt. kako ravnati. če bo policija nasto»

pila s pendreki. kako nastopati in ustvariti Čim-

boljšiimidz v javnosti. ter določili nekaj pravil.
med katerimi je se največjenezadovoljstvo
povzročilpredlog. naj se v času zasedbe Metel-

kove nebi konzunurala marihuana in podobne
hedonističnedobrote. l'rve ure zasedbe je pre-
našal tudi Radio Student. "'I'rije nreseri so. če-

prav so nam |'Zt'lłl'UllU in izklopilt elektriko, mi-

níli V znamenju tloln'e i'olje. kreativnosti. sol/(lar-

nosti in :alinee Rn:la"ne tovarne in posamezniki
so nam rlovažali rja/ie. poljska Iez'is'ea, gasilci so

nam pomagali pri oskrlii z vodo," pravi Morovič.

Pompozen način zavzetja vojašniceje v Ljub-
ljani. pa tttdi drugod po Sloveniji zbudil najraz-

_ _ _
lomi, vrhunec pa je bil požarv' stavbi ola, v katerem je umrl neki_.skvoter.

Metelkova je najnIZjO tocko dosegla konec leta 1994.
` i

j

'

ličnejšeodzive. Del javnosti se je nad takšno:

početjemzgražal.vedno več pa je bilo tistih. lv

so metelkovcem javno ponudili podporo. Kul

turni dogodki so se nizali dan za dnem. na pri
reditvah in koncertih so nastopale tttdi znan.

estradne zvezde. Marjana Deržaj.Alenka Pin

tarić. Mia Žnidarič. lani Kovačič. Tomaz

Pengov. Peter Lovšin. Zoran Predin. Jerca
Merzel so se potnesali s predstavniki politični
ga in kulturnega zivljenja. Levom Kreftoni

Miho lazbinškom.Manco Košir. Danetom

Zajcem. Tonetom Partljičem.Spomenku
Hribar. Dimitrijem Ruplom. Pavletom Gan

tarjem in drugimi. .\loralno podporo inelel

kovcem sta ponudila direktor (lankarjevep`
doma Mitja Rotovnik in nadskot Alojzij Su
štar. "Nikoli nismo (lo/msti/i. tla In se l'IlIl'Štll.

politika in z Metelkova nalnrala torke. .'\iisnj

hoteli dopustni. (llł lii posameuie stranke tla/tn

podporo, podpirali so nas lahko le posamezna.,
trdi Morovič.

Od squata do "centra kulture"

Po odhodu jugoslovanske armade iz Slovenij.

je vlada delila kasarne kot dediščino razljc'm.,

(\l|'v|" I" \ I .1- |-"t`
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'nstrstvom in mestnim ter občinskim insti
nam. Leta |992 je vlada severni del .\letel-

'

e dodelila tnestu za potrebe .\Ilre'/`.e za .\le-
\o\'o. juzlni del pa ministrstvu za notranje
:eve: to je objekte prepustilo v last ministrs-

za kulturo. .\Iestni svet je leta I`M} pripo
Il vladi. naj celotno lokacijo namcm sub-
turi.

ica I`M-l so .\lre'/'.a za .\|etelkovo. Kud l-ran-
`'rescren in Društvo za razvijanje prostovolj-
za in preventivmga dela ustanovili zavod
ina. s katerim naj bi si /agoltH'ili lrdnejsi
:aialski polozaj pri pogajanjih z republisko
lo. ki jim je bila takrat naklonjena. In s so-

/no mestno oblastjo. .\'amen Retinc je bil
oslaviti strukturo odločania.prolesionali/.i-
subkulturno sceno in pomagati zivljenju na

Ielkovi s tem. da bi zagotavljala servis za

ostavitev prostorske infrastrukture in leh-

ogijc. ki so jo potrebovali posatnezni pro-
| Kljub temu je začetni ustvarjalni polet za-

\opusčatiin l\'lt.'IL'lkU\'álse je polnila z nega-
imi socialnimi pojavi. Dogajali so se inci-
ti. prelepi. ropi in vloini. vrhunec pa je bil
ar v stavbi Sola. v katerem _jeumrl nckt
iter. Zanimivo da vse do danes ta smrt še
iziskana. "Negativnipojavi so bili posledico

IM \II'v.|k.I"I '

uuu` j .I;.

Intrlntrskcgnmlklopn vode in cleklrikc." se spo-
minja Andrej ;\lorovič. Metelkova je najnizjo
točko dosegla konec leta I994. kasneje so se

stvari premikale naprej. Ključnidogodek je bil

dvodnevni predstavitveni projekt Metelkove.
del projekta Urbanaria. ki ga je pripravil Soros.
'l'a je. čepravpo statttsu ni smel javno podpira-
tt .\vlete|kove. že od skoka čez ograjo linanciral
posamezne projekte. l.ela l995 so spet začeli

pripravljati lestivale. ki so itneli dober medijski
odziv. predvsem l'cstivala Pepelkova in (iromki
lestival. \'elik uspeh na političnempodročjuso

dosegli s podpisom protokola med 'županom
Himitrijem Ruplom in zavodom Retina o ure-

janju razmer v severnem delu. Ena od posledic
protokola je bila obnova stavbe Lovci. ki jo jev
celoti linancirala mestna občina. \' začetku leta
twa so mestne oblasti priključilevodo in elek-
Iriko tudi stavbi llesaki. ze naslednje leto pa so

mestne oblasti sokiralc tnetelkovce z nepodpi-
sanim in nedalit'anitn obvestilom. da mislijo
zrusiti llangar. (šarazíe.lllev in Zapore. 'l'einu
je sledil upor z barikadami in kasneje kolektiv-
ni sestanek z Ruplom. Ta _jev zameno za delno

prenovo Pesakov in s subvencioniranjein na-

jemnin izsilil. da so metelkovei privolili v ruše-
nje Šole.Rusilev je povzročilaspor med tnetel-
kovci. l)el se s kompenzacijo ni strinjal. drugi
pa so zagovarjali tezo. da je bolje včasih tudi

popustiti kot z glavo riniti skozi zid. Na rusevi-

'Lj iii? í.'a L fu

`o

Poziv nekdanjemu prebivalcu zapora na

Metelkovi,naj se vrne, septembra 1993

nah Sole so metelkovei postavili prvo džamijo\
Ljubljani. Programski vrhunec je t\lL`lL`lkU\"t

dosegla z izvedbo Paral'estivala v okviru Evrop-
skega meseca kulture. Po odhodu Dimitrija
Rupla v Ameriko _jenaloge pogajalca med me~

sloin in metelkovei prevzela nadomestno ino-

ljena ?upanja Vika Potočnik. Na sestanku

pretsnii teden .so ji ustvarjalci in ustvarjalkc'
neodvisnega kulturnega centra predstavili iz-
hodisča in zahteve. da nadaljnjih rušenjne bi'
bilo več.

(Čeje rusiti 7'.e treba. naj se ne rusi pred sprejet-
jem arhitekturnil't in investicijskih načrtov. Ce
bi se mesto vseeno odločilo za rušenje.so zab-
tevali enakovredm' nadomestne prostore za čas

gradnje in prednostno pravico pri dodelitvi no-

vo/grajenib prostorov Predlagali so. naj mesto

začne dejavneje podpirati kulturne programe
tnetelkovcev in naj se stavba Zapori ohrani kol

edinstven kulturni spomenik in mladinski ho-

tel \'ika l'otočnik jim je obljubila. da v petih
letih rttscnj ne bo in da se bo potrudila. da v

najkrajsem času tudi preostale stavbe dobijo
elektriko in vodo. Na drugi strani so se metel-

kovci obvezali. da bodo še naprej skrbeli za

ureditev prostorov.
"

\'ztrnjnli lmnm. (In je Me-

tt'Ikm-n edinstveni center minile kulture in :In na

:a'lll/llšľll.Int knlerenr sloji. ne more in ne .\'IH('

vlmłnlilogika kupim/n." je trdno odločen An-

drej Morovič.
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Lovci

Kljub vsem zapletompa Metelkovaživi dalje.
'

Skid”`
_

tih stavb ponujazavetje in možnost
'

ustvarjanja tistim. ki se ogibajo
öłñalueganačinadela in razmišljanja.

Sła' . je' edina, ki je obnovljena. mćd
..iz :. 'aiii pa dcluieisèlenskľcemer'
Dep-

na.
za kulturo' in teorijo hendikepa.

gçjè'qškšgekčijaŠKUCMagnusin klulef-
faríy,.ležbiüiasekcija LL. anarhistlčuąlčitalm-
ca in Makedonska kulturno društvo. _'

-

"

Vabimo glasbeneustvarjalcein teoretike, ukvar-

jamopa se s kultura in teorijohendikepa'.Headl-
kep m' digg-"oza,ampakgre za status. ga ima-

v družbi.Promowramo kulturo

nepr'jívileži'ranihskupin inposameznikovin ni

nujnał'ldaje človek.ki pride k nam. invalid.

Or'ieiiiirali smo 'se na manjšekoncerte in preda-

vanja_naga vizijapa je, da bi lahko šenaprej de-

lavali vsklopu Metelkove. Imamo tudi klub. ki

šteje"p_r_ibližnosto Članov,"pravi Emil Bohinc.

ederijiz'inedčlanovDruštvaYHD za teorijo in

kulturo"hendikepa.
Klub Tiffany je nočni klub in deluje vsak dan

odľdçvetihzvečer.Je prvi gejevski in lezbični

kliibfv'._zgodovini_Jugoslavijein Slovenije, ki de-

lujŠ Clani imajo klubske kartice. Med

tediił'èilñ'pfr-irejajOčajankein videoprojekcijege-

jezbičnih filmov. petki-insobote so

natriaąnjeriiza'žur.nedelje pa za pripravona za-

baveŠvklubu K4. Filmi so razdeljeni po dnevih.

za ženske'inmoškeposebej.
Zenski"=ćériter'sestavljajo skupine Kasandra.

Modra,`Prener in ženskasvetovalnica. "Skvota-

le smo že leta 1993, leta 1995 so se nam pridruži-
le še skupini Modra in Prener ter posameznice.
Skupaj smo ustanovile mrežo avtonomnih sku-

pin Zenski center Metelkova." pravi mladenka.

ki svoje identitete ne želi izdati zaradi osebnih

razlogov. Ženskicenter se ukvarja s psihološko
problematiko žensk,z nasiljem nad ženskami

in s spolnimi zlorabami. Kasandra je lezbična
feministična skupina. ki se ukvarja s problema-
tiko lezbićne identitete. pripravljajo okrogle
mize in seminarje. organizirale pa so tudi prvo
konferenco lezbijkiz držav.nastalih na ozemlju
nekdanje Jugoslavije.Ženskicenter sodeluje z

drugimi nevladnimi ženskimi skupinami. želi-

jo pa si urediti knjižnicoin videoteko. Delo je
prostovoljno. posamezne projekte sofinancira-

ta Soros in Urad za mladino. Moškim je vstop

prepovedan.
MKD Makedonija je kulturno društvo. ki

združujeMakedonce ter ljubitelje makedonske
kulture in tradicije iz Ljubljane in drugih krajev
Slovenije. Pripravljajo prireditve. kulturne ve-

čere in predavanja. stalne sekcije so mešani

pevski zbor. skupina Strune in folklorna sekci-

ja. trikrat na leto pa izdajo glasilo Makedonski
vestnik.

V prvem nadstropju obratuje anarhistična

3?'

knjižnicapod pokroviteljstvomdruštvaKAPA.

Pešaki
_

.

`

V stavbi Pešakidolmu'jçejödšiištvoza kulturno
in umetniško_pioduk'cijožki `upravlja
,dvoi'ano halalklul) zero. kolektiv
Mizzart in pošameznifkiparji.slikarjiin drugi
umetniki.ki ateljejihl'

'__' '. je ìmoviisiaçgpiąa;iddeluje 'od leta

1989.'vendarje. izjé'nordelwövaigjejavnosü_nezna-

no. se spretno-_izogibamedijskimpredstavi-
tvam. Začeli'fsdízjlš'g'alnimi_poslikavarniavto'-

ceste v Ljubljanice. Grafitov
ne delajo s `s'p`i`e`ji:'-sk_i.ipinaje sestavljena iz'li-'

kovnikov. dizajnerjev. modne oblikovalke in`

drugih mojstrov. zadnja'letapa se poslikav lo-

tevajo na podlagi predhodnih dogovorov. Od-

kar so na Metelkovi.:'s'odvakrat porisali 851 na

Gerbičevi.Stikarnovyelenju. nekaj manjših
pajzlov po Sloveniji. v okviru akcij kulturno-

ekološkegadruštvaŽivozeleni.ki so ga ustano-

vili. sproti poslikavajopanoje in organizirajo
turnirje v namiznem tenisu.

Dmštvo KAPA je'na Metelkovi od vsega začet-

ka. V Gala dvorani pripravlja koncerte, urejajo
tudi snemalnistudio. skupaj s Channel zero pa

so ustanovili glasbićnpzaložbo-Publishingh0u-

se. "Dejavnostihočeinorazširitiin Čim bolj lega-
lizirati ter delovati'v sklo u Metelkove kot celota.

SodelujemozRadieni'słtyudentin pripravljamo
underground koncerte. V začetku smo delovali

ilegalno,sedajprireditveprijavljamo.Nekajkrat
je prišlotudi do sporov s policijo.vendar se v zad-

njem Časupolicistido nas obnašajodokaj korekt-

no. Želimopa ustanoviti svojoradijskopostajo in

tiskarno," pravi Tina.

Channel zero deluje v okviru Stripcora. Začeli

so iz ničle.prostore so uredili z materialom, ki

je ostal od porušenihstavb. Denar za delovanje

dobivajo od koncertov in žurov. ki jih prirejajo.
nekaj pa jim ga za posamezne projekte daje So-

ros. Kañč je odprt samo takrat. ko imajo prire-
ditve. po dogovoru ga je mogočetudi najeti za

interne zabave. "Ker se ne ve, kakšenje naš sta-

tus. imamo za zdaj odprto le dvakrat na teden.

Želimosi, da bi nam ministrstvo za kultura in

druge državne institucije pomagali, da bi lahko

delovali vsak dan. Vsi delamo prostovoljnoin no-

c'emo. da bi bil moto našegadelovanja željapo

zaslužku.ampak da bi lahko pomagali pri uve-

ljavitvi mladih slovenskih bendov," pravi Dejan.
V Pešakihdeluje še cela vrsta likovnikov. kipar-

jev in drugih umetnikov.

Hangar

V Hangarju so si zatočišče poiskali Teater

Gromki in Lesarska kooperativa. ki jo sestav-

ljajo Luka Žan.Marcel Juvan in MatjažSmo-

linski. lzdelujejo pohištvo.notranjo opremo.
med drugim so opremili nekaj ljubljanskih lo-

. ne sme vladati logika kapitala." pravi Andrei M°V°Vič

44 mhm

* .Teater

kalov. K4. Zmavc in P. M. "Želimosi. da bi si'

lahko uradno registrirali kot umetniki, ne
kot

obrtniki, in da se Metelkova ohranikotdeľfl”
sklop, kjer lahko ustvarjamoucejurtafgzląłłľüel"
vem_qu odvisciled svojemerili-359.6
Grçmkiic' 'ena mediisą....izèíb<2'i2r°m°
skupin.`«ki__delujejo`ž'notl?. ..Ci NOV?

Hangar uporabljajo kot denameriski prostOI
za vaje in prireditve. Zaradi inšpekcij.lih'

prepovedujejo javne prireditveas'o`ušlanovi|i
Podtalno ložo živih.namenjeno samo in'strogi)
članom (Sveta). Vsak torek imajo napol impro-
vizirane teatrske večere.pred dvema letoma so

začeliuprizarjati nov gledališkižanrekspresni
scenski spektakel. Predstave sbojnarejenepo

meri aktualnih dogodkov (29.'november kot

dan publike. Na Neretvi labodje jezero ...)

Hlev

"Naša galerija nima koncepta. ker se otepamu

konceptualnih razstav, saj bi s tem galerija izgu-
bila svoj c'ar. Želimosi. da bi se ustvarila ekipa. ki

bi vodila galerijo po finančniin organizacijski
plati. Do zdaj smo pripravili šestrazstav. smo pa

odprti do ljudi. ki bi pri nas želelirazstavljati."
pravi Jadranka. nelormalna kustosinja galerije
Alcatraz. Skupina je nastala v najbolj ČrnihČa
sih Metelkove. v njej pa sodelujejo kiparji in sli

karji. ki so že končaliAkademijo ali so tik pred
tem. da jo končajo.BoštjanDrinovec. Nataša

Tajnik. Urša Toman. Matej Bizovičar, Ro-

bert Ograjenšek.Goran Medjugorac. ki tudi

vodi avkcije ob otvoritvah. in drugi. "Ateljeji su

predvsem prostori, kjer se umetniškoiziivljanm.
želimopa si, da bijih lahko Čim boljeopremili in

uredili. Pripraviti mislimo delavnice. na katerih

želimo spodbuditi mlade ustvarjalce k ustvarja

nju." pojasnjuje svoje željeGoran. "Sam prosto:

s posegilikovno izobraženihljudi že dobiva statu.`

umetnine. Z minimalnimi sredstvi bi Ljubljana
in Slovenija lahko dobili svetovno atrakcija

Ljubljana nedvomno potrebuje center neinstitu-

cionalne kulture kot pomoc' mladim neuveljavljc
nim umetnikom. ki bodo vprihodnosti v tem me

stu in državizasedali ključnepozicije,"radikalno

razmišljaMatej.
Čajnicaje odprta vsak dan. Mariča vam po-

streže z okoli 50 različnimi vrstami čajev.Oli

petkih se čajnicaspremeni v metal klub. ob so

botah pa na svoj račun pridejo ljubitelji skaja in

reaggcja. "Pri nas lahko igrate šah.nabavili smu

mizo za biljard. v prihodnosti mislimo nabavil:

s'e računalnikza surfanje po internetu in odpreti
second hand shop,"pravi Mariča.

Soška fronta deluje kot društvo zgodovinarjev.
sestavljajo pa ga nekdanji in sedanji študenti

zgodovine. Ukvarjajo se s preučevanjemvojaš-
ke zgodovine Slovencev. ki je. kot pravijo fant-

je. bolj zamolćan del slovenske zgodovine.

predvsem pa jih lascinira prva svetovna VOjDa
in vse. kar je povezano s soško fronto. Do sedan

"Vztrajali bomo. da je Metelkova edinstveni center mlade kulture in da na zemljišču.na katerem stoji, ne more in

Številka9, 3 marec l998 nam
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. Plroskaterski podvigl. Teater Gromki v akciji
Prostori Ženskegacentra v obnovljenistavbi

a ci 3. Družaanvečervženskemklubu Lola 4.
IrjiKočicav svojiumetniškicelici. ki naj bi se v

rihodnosti uporabljalaza sobo mladinskega ho-
Ia 5. Goran Medjugoracmed ustvarjanjem 6.

Kustosinja"Jadranka v galerijiAlcatraz 7. Luka
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m h_ PripraviliŠestrazstav.nameravajo pa od-

\reli tudi knjižnicoin arhIV-
t' Hit-\ru so si prostor pod soncem izborili še

;katerji SKS P. Naredili so enega prvih in-

!oor skate parkov v Slaveniji, naključneobi-

,komlcc in tam živečeprebivalcepa navdušuje-
o vsak dan.

Garaže

\' Garažahustvarjajo Luka in BoštjanDrino-

Vec. Robert Ograjenšekin UršaToman s̀ivo-
ie \'idenje Metelkove zagovarjajokot neinstitu-

eionalni projekt. ki bi ponudil možnosti us-

tvarjanja mladim umetnikom. "Zato ker država

ne subvencionira ateljejev.se moramo znajti sa-

mi` je kritičenRobert.

Posebnost Metelkove je nedvomno avtodelav-

nica Viktor cars. kjer izdelujejo avtomobile iz

plastike. Tudi v delavnici so kritični do države.
"

Zakaj delale avtomobile, Če so tisti, tovarniška

narejeni, Čistov redu, mi redno razlagajo na mi-

nistrstvu za znanost in tehnologijo,kjer s homo-

tugaeijami ovirajo mojo ustvarjalnost," pravi po-
nosni izdelovalec replik starih avtomobilov.

Zapoñ

/ -ri so gotovo najbolj znana stavba v nekda-

nj`e'm vojaškemkompleksu. Njihovo funkcio-
nalno vrednost so v polpretekli zgodOVini na

svoii koži občutilitudi nekateri akterji sloven-
ske pomladi z Janezom lanšo na čelu.V zapo-
rih deluje skupina Sestava, ki je v 23 celicah za-

Cela iZVajatikulturni projekt. "Sestava je v trajn-
nju odprt kulturno-umetniškiprojekt, v katerem
se trudimo ozavestiti neposredno izkušnjosreča-
nja. ohraniti in poglobitivrednost prostora ter ga
v iii-cm sodelovanjuskozi znanost in umetnost

potezah' z mestom." razmišljaIirji KOČica.eden
izmed vodij projekta. Obnovljenezapore naj bi.
tako vsaj predlagajometelkovci. spomeniško
zavamvali. v njih pa bi v tematsko urejenih celi-
cah dobila prostor mladinski hotel in muzej.
POleg55mm V Sklopuzaporov ustvarja še ko-
vinska kooperativa z Miho Severjem. ki izde-

luje železnegrajske stole, svečnikein starinske
kovinske umetniškepredmete.

Iztok Klemenčič

46 Meh-Ine. p prehaja

Ljubljanskisquatí
Zastonj prenočišebrez kopalnice in stranišča

Septembra 1996 je bila Ljubljana na polovici
moje štoparskcpoti od Londona do lstanbula,

kjer je 'živelamoja sestra. Takrat sem nekaj no-

či spal na železniškihpostajah in se boril s po-
licaji,poskušalsem izvedeti, kje bi v Ljubljani
lahko prespal. Natakarica v. Equrni mi je pove-
dala za .-\rletclkovo in neki njen prijatelj, ki je
imel čas,meje odpeljal tja.

'

Ko sem stopil iz avtomobila, sem se

znašel na velikem dvorišču,ki ga je
obkrozalo šestali sedem napol uniče-
nih stvab, popisanih z grañti.Na sredi

je bila velika lesena miza, ki so jo ob-

krožalineki tipi, ki so pili ceneno vino

in poslušalinapol uničen radio. Moj
šoferje z njimi izmenjal nekaj besed

in me nato odpeljal noter, kjer sem

spoznal Chrisa, velikega, plešastega
Američana,ki se je pred nekaj leti

preselil v Ljubljano,da bi delal kot re-

ševalec,a je to že opustil in je bil tedaj
zgolj skvoter, tu in tam pa je delal z

begunci.
Dovolil mi je, da sem spal na tleh,

skupaj z dvema Angležcma,Adamom in Iu-
dom, ki sta prej delala v Bosni. Ti trije so bili

popolnoma brez denarja in naučiliso me, ka-

ko v Ljubljani živetiod nič. Pešakibrez tekoče

vode in elektrike, kjer je neprestano smrdelo

po pasjem dreku in urinu, so bili, konec kon-

cev, zastonj. Kar zadeva hrano je bila ñnta v

tem, da si šelh kaki trgovini, ko se je zapirala
in pobral zavrženo zelenjavo.Včasih se je bilo
za eno rdečo papriko treba boriti s starimi

ženskami,toda običajnoje bilo dovolj ostan-

kov za 'vseivedno pa se'je'dalonapraskatine-

kaj denarja za testnine ali riž. Z Adamom, lu-
dom in Chrisom sem tako preživelsvoj prvi
mesec v Ljubljani.
Nazadnje so moji trije sostanovalci odšli in

nekaj dni sem bil sam ('lude je za vedno izgi-
nil, h Crisu se bom ševrnil, Adama pa sem čez

mesece na BBC News videl, kako ga v Rimu

policija odnaša s svetovnega vrha o hrani -

menda je skupaj s skupino drugih vdrl na

konferenco, odkorakali so na razpravo in dc-

jansko pojedli sporazum, ki je bil pravkar
podpisan).
Ko so torej tujci odšli,sem ostal sam 7. lokalno

pešaškomladino. Vrnila se je neka punca. po
imenu Goga, in zahtevala sobo nazaj, tako da

sva nekaj dni živelaskupaj. Ko je v sobi živela

Goga, je skvoterjevtam kar mrgolelo. Z njimi
sem preživelnekaj dolgih popoldnevov, jedli
smo kruh in kajmak, dokler ni bila prosta ne-

ni To je bil drugačensvet od Ljubljane, kakršna je bila v K-ąin_Kudu,
in ko sem se sprehajal ob Ljubljanici. Zdelo se mI je. da_|judjeIZ Pe-
šakovskorajda nikoli ne gredo v mesto in da so zadovoljnako na

parkiriščupijejo Grajsko črno in poslušajoIstI zgaranI radIo.

ka druga soba in preselil sem se po hodmku
navzdol.

\'tis sem imel. da je mladina v Pešakihnekakq
skrbela drug za drugega, čepravje bilo nt'lfílJ
pretepov_ in stavba je bila ogabna. Goga je bila

vedra svetovalka (meni je povedala.da imam
"probleme z ženskami")in njeni obiskovalci
so jo precej spoštovali.Ozračjemi je bilo \'ŠCC-

To je bil drugačensvet od Ljubljane,kakršna
je bila v K--ł in Kudu, in ko sem se sprehalal
ob Ljubljanici. Zdelo se mi je, da ljudje iz Pc-

šakovskorajda nikoli ne gredo v mesto in da

so zadovoljni, ko na parkiriščupijejo GmiSkO
črno in poslušajoisti zgarani radio.
Ko sem končnodobil svojo sobo, svojo poste-
ljo in svetilko itd., se mi je vse to zdelo zelo

luksuzno in ostal sem skoraj mesec. Ko so mi

pripovedovali o zgodovini skvota, bojih z bi-

kerskimi bandami in pokvarjenih mestnih

uradnikih, je moja naklonjenost rasla. Videl
sem, da so v kasarni še druge skupine, toda
moja predstava o Metelkovi je bila še vedno

povezana s skvoterji v Peša'kih.
j

'

Ko sem spoznal Marka Hrena, ki je takrat vo-
dil Retino, sem bil čisto zares šokiran,ko sem

slišalza načrt,da bi skw'oterjevrgliven. Očitno

je bilo, da niso prispevali k nobeni utopični
kulturni rasti, toda nisem razumel, kako naj bi
se odvijalnekakšenanarhističenprojekt. ne'da
bi pričakovaliuničevalcein barabe in muke,-
ki iščejoneki prostor, da bi lahko odšliod_do-'
ma - in vsem tem dali nekaj prostem. _Tamt
okrog nisem nikoli opazil nobenegaod Retine
in videti je bilo, da 'sembil jaz - najbršžato,

,

ker sem bil tujecąedinijekontnktitako
z birokračijö',ki je'podpirala'smem ljudmi,
ki so tam živeli. 7 3`

Po šestihtednih se je shladilo in koso mi ponu-
dili neko drugo sobo, in to v pravem stanova-

nju, sem bil vesel, da sem se lahko odselil. Vesel
sem bil, da sem ušelvonju po urinu in pasjetit
dreku in tuširanjuv študentskemdomu.
Na Chrisa sem naletel več mesecev kašnejein
na roki je nosilinavec. Tako sem zvedel za eva-

kuacijo. Chris se je menda priklenil na spred-
nja vrata Pešakovin varnostniki so mu dejan-
sko zlomili roko, da bi ga odstranili. Tale zgod«
ba me je kar precej prestrašilain pomislil sem,
da ni bilo mogoče,da bi potepuštvoin kultura
obstajala drug ob drugem in da so aktivisti v

Ljubljani na koncu najeli zasebne varnostniške
surovine, da so vrgliven mularijo,ki je iz Me-
telkove naredila svet, kot sem ga poznal.

Brad Fox

.šamani imp. jim`



Potočnikava in Školčsta podpisala dogovoro centru Metelkova

Združeniza Metelkovo
»Mestoin državapremalosodelujetapri načrtihZaLjubljanol«

LJUBLJANA. 23. - Včeraj sta se na prvem uradnem de-

lovnem obisku sestala županjaVika Potočnikin minister za

kulturo JožeľŠkolčin podpisala dogovor o usklajenem izvajanju
dejavnosti skupnega pomena v urbanem kulturnem centru Me-

telkova. Oba sta tudi poudarila, da je nujno potrebno okrepiti
sodelovanje med mestom in državo, ne samo na kulturni, ampak
tudi na drugih ravneh.

»Metelkova je največjikom-

pleks. ki je v celoti namenjen
kulturi, in ministrstvo bo skuša-

lo čim prej usposobiti dve stav-

bi, od katen'h bo prva name-

njena Moderni galeriji, v drugi
pa bodo prostore dobili Uprava
za kulturno dediščino,inšpekto-
tat in lndok center,« je povedal
Jožef Školč.Dodal je, da bodo

sredsrva za prvo hišo prišlaiz
ministrstva, za kar potrebujejo
le ustrezna dovoljenja, za drugo
stavbo pa meta zagotoviti denar

servis skupnih služb.
Po besedah Vike Potočnik pa

bo mestni Svet že letos namenil

l 1.933.000 tolarjev za mladinski

hotel, ki ga Ljubljana že krvavo

potebuje. »Dogovonki smo ga

podpisali. pa je zaveza, da b05ta

Mesma občina Ljubljana in mi-

nistrstvo za kulturo organizirala
koordinacijo in skupaj sprejema-
la ustrezne odločitve o ñnanci-

ranju programov na Metelkovi,«
je dodala Vika Potočnik.

Poleg tega sta županjain mi-

nister razpravljaja tudi o Kinote-

ki in Jožef Školčje dejal, da je
naloga ministrstva. da za Izobra-

ževalno središče Miklošič naj-
de nove enakovredne in ustre-

zne prostore. Vika Potočnik pa

je povedala. da »se v našem me-

sru zaradi številnihdenacionali-

zacijskih postopkov mnogi kul-

turni objekti izgubljajo, zato se

Mestna organizacija Zveze združenjborcev Ljubljana
vabl ob Dnevu upora 27. aprilu na

PROSLAVO.
ki b0v

petek, 24. aprila l998, ob l7.00 url

na Prešernovem trgu.

Sodelovali bodo:

.Partizanski pevski zbor iz Ljubljane
o Pihalni orkester iz Cerknice ter

'

'3 dramski igralci Vesna IEVNIKAR.Irena

PROSEN. Barbara Vioovrc in Vojko ZIDAR

Slavnostni govornik bo

podžupanMesta Ljubljane g. Anton Coumrc'.

bo mesto potru-dilo, da jih čim
več zadrži v svoji lasti. da bo-
do lahko ohranili svoje kulmmo

poslanstvo.«
Med Številninnidrugimi tema-

mi. o katerih :sta razpravljala,
je županjaizpostavila predvsem
reševanjeknjižničarskedejavno-
sti, kateri naj bi bilo od vseh

kulturnih dejavnosti v letošnjem
mestnem proračununamenjene-
ga največdenarja, poudarila pa

je tudi pomen razvoja kultumih

dejavnosti za mlade. _

gPELA VERBIC

Maje drevo domišljije
LJUBLJANA, 23.-V

preddvetrju Hale Ti-

voli bo še danes na ogled
razstava Moje drevo do-

mišljije,ki jo je pripravilo
skoraj tisoč učencev iz pet-

'

najsn'h slovenskih osnov-

nih šol. Z mentorji so izde-

lali domišljijskadrevesa iz

odpadne kantonske emba-

laže za sol-(ovc, ledeni čaj,
mleko in druge pijače.
_»Zakcijo :želimo mlade

opozoriti na težavepri varo-

vanju okolja in jih poučili,
kako ravnati s Skanonsko ern-

balažo,preden jo vržemo v

smeti, pa tudi, da se da iz

nje z malo domišljijemar-

sikaj narediti.«je povedala
Petja Šegatin"iz podjetjaTe-

na Pak, ki je akcijo pripra-
vilo skupaj s Fructalom in

podporo Zavoda za šolstvo

Republike Slovenije. Dodala

je, da so one-,ciz risanjan
lepljenjem, baavanjem in se-

stavljanjem karnonske emba-

lažeustvarili nieverjetnedvo-

dimenzionalnc umetnine

motivov iz gozda. njihovi iz-

delki pa so immvljeni v

okviru sklepne 'prireditve
šolskekošarici-:kelige. (šv)
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ŠOLA FILMSKE PRIPOVEDI - POKAŽI JEZIK

ako v treh meseci

o dobregascenarija?
Zavod za odprto družboletosprvičorganizira šolo,kjer pisci s pomočjozna-

nih imen iz sveta ülma svoje sinopsise dodelujejo v scenarije za celovečerec

Čepravse šola filmske pripovedi Pokažijezikna prvi pogled zdi_samo

nekakšen hitri tečajscenaristike (kako do dobrega scenarija v treh

mesecih), pa natančnejšipogled na seznam sodelujočihpredavateljev
pove, da bo za naše kraje prav eminenten dogodek. ki bo zbral na

kupu več slovenskih. pa tudi tujih filmskih avtoritet kot kako bolj
uveljavljeno srečanje(kak domač filmski festival denimo).

Organizacija šole je v rokah

Zavoda za odprto družbo Sl0ve-

nija'. finančno pomočpa omogo-
čata še Open Society Network

Programs in Filmski sklad RS.

Po besedah organizatorke Helene

Pivec iz Zavoda za odprto družbo
so želeli zapolniti vrzel v izobra-

ževanju,saj se pri nas doslej ni

bilo kje naučiti pisanja scenarijev.
ola scenaristike se je v procesu

natančnejšegavsebinskega sno-

vanja (avtor koncepta je Zdravko

Duša)razširilav šolo filmske pri-
povedi. Za vpis je bil v februarju
objavljen razpis. na katerega se

je s Svojimi sinopsisi prijavilo 33

kandidatov. izbrali pa so 15 naj-

bolj obetavnih. Nobeden od so-

delujočihše ni napisal scenarija
za ceIOVečerni l'ilm. pravi Helena

Pivec. so pa to ljudje. ki jih je
film blizu - študentjeAGRFT. li-

terati. nekaj je televizijcev. Delav-

nica poteka vsak konec tedna od

marca do junija_ večina predavanj
in pogovorov z gosti pa je odprtih
za javnost.
Udeleženci šole filmske pripo-

vedi svoje sinopsisc dodelujejo ob

predavanjih in pod mentorskim

delom z domačimi in tujimi pre-

davatelji. Ob sobotah dopoldan se

kot mentorja v delavnici kreativ-

ncga pisanja izmenjujeta Zdravko

Duša in Miha Mazzini. Mazzini

Mesto in državakončno
tudi o spornihvprašanjih
Delovni sestanek ministra za kulturo in ljubljanske
županje- Podpis dogovora o centru Metelkova

Minister za kulturo Jaz'efŠkolčin ljubljanska županjaVika Potočnik

sta se v okviru včerajšnjegadelovnega obiska pogovarjala 0 več

nerešenih vprašanjihs področjakulture v prestolnici, med drugim 0

Slovenski kinoteki, težavah knjižničarstva,vprašanjudenadonalin-

cije kulturnih objektov, o ateljejih in Robbovern vodnjaku; podpisala
sta tudi dogovor o usklajenem izvajanju dejavnosti skupnega pomena
za lokacijo urbanega kulturnega centra ob Metelkovi ulici.

'

Cevorila sta 0 iskanju nadome-
stnih prostorov. ki naj bi jih me-

sto dobilo v zameno za Kinoteko.
katere prenovo bosta sicer oba

še naprej podpirala. Obravnavala

sta reševanjetežavknjižničarstva.
zlasti Slovanske knjižnice'in knji-
žnice za Bežigradom.zavzela sta

se za ohranitev lastništva kultur-
nih objektov.ki so v postopku de-

nacionalizacije. in predvsem de-

javnosti v njih. ter poudarila po-
trebo po formalnopravni ureditvi

statusa ateljejev.
Podpisani dogovor o uskla-

jenem izvajanju dejavnosti sku-

pnega pomena za lokacijo urba-

nega kulturnega centra ob Me-

telk0vi napoveduje sporazume-
vanje podpisnikov o sodelovanju
pri uvedbi nalog. ki so skupnega
pomena za sedanje in bodoče

uporabnike Metelk0ve. Ob mini-

U-ln-I-u: ..6-3sz [IC-'Mth

siru in županjiso podpisniki do-

govora še predstavniki Moderne

galerije. Narodnega muzeja Slo-

venije. Retine Ljubljana. Sl0ven-

skega etnografskega muzeja in

Uprave RS za kulturno dediščino.

Med dejavnosti dogovora sodijo
med drugimi zbiranje in posredo-
vanje vseh informacij v zvezi s

centrom Metelkova. priprava re-

dnih letnih pr0računovza'dejav-
nosti skupnega pomena na loka-

ciji. organizacija in izvedba pro-
iokolarnih obiskov lokacije. me-

dnarodna promocija Metelkove

kot urbanega kulturnega centra

ter vključitevMetelkove v ustre-

zne evropske. regijske in globalne
mreže in povezave. Podpisniki so

se obvezali. da bodo podroben
vsebinski. ča50vni in finančni na-

črt za navedenc dejavnosti obli-

kovali do 30. junija letos (STA)

iiąacaranšvačpDCTANIA

poskušaudeležencem razložiti pi-
sanje scenarija za celovečerec in

sestavo filmske zgodbe. na delav-

nici z Zdravkom Dušo udeleženci

poglabljajo znanje o filmskem di-

alogu (ti dve delavnici sta le za

udeležence šole).Stojan Pelko bo

v svoji seriji predavanj'skozi ana-

lizo izbranih povojnih ñlmov po-
skušal slušateljempribližatitrdo

jedro odnosov med moškim in

žensko. Janez RakiLšček bo po-
dal kratek pregled teoretskih mi-

sli o filmu. Miha Zadnikar bo ude-

ležencem šole približalpovezavo
med glasbo in filmsko naracijo.
Silvan Furlan bo prikazal različne

poti do »materializacije«filmske

zamisli, Rastko Močnik pa se bo

ukvarjal z vprašanjem.ali je vsak

rum že dejansko nim. Majda Širca
bo predavala o ñlmskem jeziku in

kiksih, Igor Koršič bo odprl staro

dilemo. ali je kreativno delo sploh
mogočepoučevaii.Marjan Stro-

jan bo osvetlil rojevanje sloven-

ske kinematograñje.Simon Po-

pek pa se bo gibal med pikolo-
vsko soenaristično organizirano-
stjo in improvizacije. Marcel Ste-

ľančič rnL bo razložil svoj pogled
na sodobno hollywoodsko ikono-

grafijo. Bogdan Lešnik se bo vr-

tel okrog slovenskega videa in

dokumetarca. vsebina predavanj
Jožeta Dolmarka še ni povsem
znana. Yvette Biro se bo ukvar-

jala z gibanjem v filmu. David

Gothard pa bo razlagal, koliko

možnosti ima scenarij. da oživi na

platnu. Preostali gostje. ki bodo

(ali so že)govorili o svojih film-

skih izkušnjahz_Martina Aničić.
Branko Baletic', Vladimir Blaže-

vski.Rajko Grlic'. Srdjan Karano-

vie', Stole Popov. od domačih pa

še:Andrej Hieng. Karpo Godina,

Filip Robar Dorin. Franci Slak.

Janja Vidmar, Boris JurjiLševič.
MatjažPograjc. Igor Šterk.Sašo
Podgoršek,Andrej Košak. Davor

Janjić.Damjan Kozole. Luka No-

vak in drugi.
V program šole so vključene

projekcije na predavanjih in v Ki-

noteki, predstavitev prevoda vsaj
ene knjige o ľdmski scenaristiki
in seznanjanje s tujimi deli s tega

področja.Kot sofinancer sodeluje
tudi filmski sklad. Od Nerine Ko-

cjančičsmo tako i2vedeli. da bodo

za dodelavo nekaterih scenarijev,
prispelih na razpise sklada. anga-

žirali tudi goste. Sola poteka na

Prušnikovi 74. v prostorih Ljud-
mile (Digital Media Lab).0rgani-
zatorji upajo.da se bo prijela in bo

postala vsakoletna.
- VALENTINA PLAHUI'A

»Weiblov
sindrom«
v Zagrebu
V hrvaškiprestolnici odpi-
rajo razstavo Zagrebškisa-

lon - Selektor: Igor Zabel

Igorja Zabela_ kustosa Mo-

derne galerije v Ljubljani. so

izbrali za lctošnjegaselektorja
Zagrebškcga.tn/ona. Na razpis
se je prijavilo več kot 600 ume-

tnikov. Zabel pa je pripravil se-

lekcijo v treh krogih.Zanimala

ga je tista umetnost. ki poskuša
presegati avtonomno pozicijo
in posega v urbani prostor. so-

cialne prostore; umetnost. ki se

spreminja v proces in lahko de-

luje tudi kot političnakritika

ali provokacija. Za razstavo z

naslovom Ciiyrcape. ki jo bodo

odprli maja. je izbral okoli 60

hrvaških avtorjev. kar pa je na-

letelo na precejšnjeneodobra-

vanje v hrvaških kuliurniških

krogih. Ogorčeniso nad »oz-

kim- (»maloštevilnim-)izbo-

rom. tako da tudi hrvaška pre-
stolnica že doživljat. i. »Wei-

bl0v- sindrom. Kot je znano.

je bil Avstrijec Peter Weibel pri
nas precej napadeni kustos ne-

davnega trienala sodobne slo-

venske umetnosti U3 v Mo-

derni galeriji. J. Š.A.

Borec,trdo
Revolucionarna tradicija, ki naj bi

in antropologijo - Pogovor o upor

Pred petdesetimi leti so se partizani organizira
in ustanovili revijo Borec. Publikacijaje bila n

je živela dokaj običajnoživljenje:Bila so let:

nato leta, ko je bila izzivalno in drzna; z drug
bila bolj, včasih manj vdan organ vodstva. 'I

.revija za zgodovino, literaturo in antropolu
dvojna, če ne trajna, se pravi pisana in obsežn

Za rojstni dan se je uredništvo.
ki ga že več let vodi Jože Dež-

man. odločilo priredili pogovor na

temo uporništva- nasplohtšepo-

sebej pa slovenskega. To _je bila

tudi priprava. zbirateljska in nav-
dihOvalska. za posebno številko.

p05večenotej temi. .Zanima nas

uporništvokot sila človekove sa-
mopreobrazbe. kot najmočnejša
težnjapo svobodi in pravrčno-
sti. Sprašujemose. kakšen pomen
ima uporništvo.ali je univerzalna

ali naključnavrednota. kakšna je
vloga uporništvav kontekstu te-

meljnih vrednot boja za obstanek.
katere so temeljne prvine vsakda-

nje upomosti. ki ohranjajo sloven.

sko samobitno'st.- je zgodaj spo-

mladi vabil urednik.

Razposlanih je bilo zelo veliko

vabil, vendar odziv ni bil najboljši.
Med udeleženci so prevladovali
člani združenjaborcev. sicer pa je
prišloše nekaj zgod0vinarjev in

1

ñlozolov.

cejšnjimy

ništvu kot

dovine. s.

tako da j.

ševanjebi

je tudi po

neraCija v

imenovan

slovenske

očita naj
cem. Bilo
račun grtl
ske unije
nja tujec
obvešče\

lñľañja«
tez v naši

Zunaj
Sati.da je
Slna in sr

dejavnOs
ľCVOlucij
rob lega
`,

“
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Rock Otočec _98
`

Rock koncert.
-

'

,.
-

'

Ob 11.00 nastopajo: Buddba's Gmulry. Drzni it!
lepi, .Aew Bmed, Topsy, Siam Samom,

Dunłae,Abadon, Tbe Rings, Flirt. Ob'16.00 nasto-

pajo: Hic' El Nunc, Durbmarsb, Wet Bed, Skruz

(Bosna in Hercegovina), Ž'Kouačt,~Big Foot

Mama, Term Mystica, Zomn Mdin,'8uldažer;
Rambo Amadeus, Zabmnjenoptdenje. '-
Na popoldanskem koncertu (01351100).zaključ-
nega dne dvodnevneg'a roçkl'

'

7

se bodo

predstavile večinoma še neuveljavljene'̀ domače
skupine. Organizatorji festivala poudarjajo, da so
vsi dosedanji fstivali na-Otoöcu .brez
vsakršnih incidentov, za \rammt-pa bo poskr-
bljeno kot doslej. g

Kopališčeza gradom Otočec. Ob' 11.00 in ob

16.00.
'

Ando Drom
Koncert romske ljudske glasbe."
Zasedba-Jeno Zrigo (wkal, kitara, -tan'tburą
mandolina, kamna, Oral bass), Monika jubaa
(lokal, om! bass), Anta! Koma, jr. (Hum,
vole om! bass). Anta] Kovaas (vokal, om! bass),
Monika Horuaib (vokal), janns Latmtos (nihal,
[mmm, om] bas, tolkala).

'

Madžarska skupina, ki smo jo pred leti lahko

videli na več koncertih v okvinr takratnega Oka-

rina etno festivala, velja za eno` najvidnejših
tarrtkajšnjihromskih zasedb. igra na avte-ntične

romske instrumente pa tudi na tiste, ki so jih
rormlti glasbeniki vzeli a svoje. Njihov lansko-
letni album so v več evro kih državah uvrstili
med najboljšeetno plošče.V okviru Festivala

Mediteran izola.
'

Manziolijeu trg, Izola. Ob 21.00.

Tania Maria
'

[az: koncert. _

r

Zasedba: Tania Maria (vokal, klaviature} Step-
baneHucbard (bobnu, Daniel Yvinec (bas), Car-

nm'qaolkala).
'

T :

Blau'lska pian'stka, pevka, skladateljia ,in aran-

žerka svetovnega slovsa T."Maria domiSeino

zdnižujeelemente jazza, popa, bluesa inbra-
zilske glasbe.~ Že pri trinajstih je v

zasedbi svojega očeta ter igrala v klubih `in na

plesnih zabavah, pozneje pa je šst let študirala
klasično glasbo in pelje. Leta 1985 je bila nomi-

liir'ana za grammy'ja v kategoriji 'najboljšaženska
jazz vokalistita. V okviru Festivala lent.

jazleni, Maribor. Ob 2130.'

The Kelly Family
Pop koncert

.

Po lanskolemem razprodanem ljubljanskem_ kon-
certu bo priljubljena dmžinska skupina spet
nastopila pred slavenslrim občinstvom in pred-
stavila pesmi 2 zadnje albuma Groiwin' Up.
Báígrajsłzistadion, Ljubljana. Ob 2030. _.

Sagar
Koncert indijske glasbe.
V.zadnjem asu posega vseveč domačih glasbe-
mkov po prvinah ljudske godbe _izdrugih krajev
zemeljske oblc. V zdaj že dobro leto delujoči
mariborskimedbi so se zbrali izkušeni in šolani .

glasbeniki, navdušencinad - indijsko glasbo.
Dodajajo ji elemente-rocka, moderne 'kla-
sike ter indoar-abske glasbe. V okviru' 46. medna-
rodnega poletnega fstivaia.

Manor/trg, Ljubljana. Ob 11.00..

Alegre Correa Sextett
Koncert brazilske glasbe.

`

I

Sckstet sestavljajo vidnejšijužnoamerišidglasbe-
hud. ki Združujchrazlicne' zvrsu,.'od"-jaua.do'
brazilske glasbe.

'

'

-

'

" `

Grad TabOr, laško. Ob 20.30.

`Borileugosch- -

Tehno večer.
'

`- v')
1

I.,
Nemški didžcj.ki je želim]avgusta nastopilth
lzolsltitambasadi, je gostoval vfklubihfkot so

newyorškaThe 'Soundiactorjąin :Vinylf-` .'
:l.ełižalace,berlinski E-Werkíldr'..z remiks'erjem
in pmducentom Mousse T.-jem tvorita "projekt

'Booom!, -ki se je leta 1996 prebil na lestvice`s
skladbo Keep Pushin'.

` '

_

4
.

Ambasada Gavioli, Izola. Od 24.00 do 8.00.
`

v

'Ana Desetnica ,

Mednarodni festival ulíčrdb gledališč.
Prvi mednarodni festival;uličnihgledališč,dd v

organizaciji gledališcłAne Monro poteka v Lju-
bljani od.četrtka, 2. 7., 'do nedeljc,',5.' 7.,"íbo.
v soboto, 4. 7., doživel vrhunec. Od 10.30, ko
bo v BTC-ju v predstavi Coock il pekla omleto

belgijska skupina The Primitives, do 22.00, ko bo
na ljubljanskem gradu skupina Formalnd teater
izvedla spektakel BesnečiOrlando, v katerem

zmaji letajo in bruhajo ogenj,'vitezi pa izginjajo v

nebo, se bo s predstavami na enajstih prizoriščih
ožjegamestnega jedra zvrstilo deset nast0pov
posameznikov in'skupin. Med njimi bodo Gleda-

lišče 'l'orpedo, SpćakEasy Pictures, Grejpfrut, Ali

Prizor iz spektakla Besneci Orlando, ki ga bo v

okviru mednarodnega festivala uličnih gledališč
Ana Desetnica v soboto ob 22.00 na ljubljanskem
gradu izvedla ruska skupina Fomtalny teater.

'

Žongler,Mini cirkus Buffetto in Kot vse

fcstivalske dneve se bo tudi sobotni nidjučil s
štiriumim'žurerskim programom na Trvolskem'

gradu (pričetekob 22.00).

vRainčna'prizods'ća,Ljubljana. Od 1030 do

'02.00.
'

4-Glasbeni julij na obali
`

Klasični koncert.

-Na orvon'tvenem koncertu poletnega tabor-.l za

`hajobetavnejšemlade slovenske glasbenlke se

'bodo predstavili mentorji irena Baar (sOpran).
Alenka Šček-loreniadavirskaspremljam), erko

Novak, lstvan Römer(oba. kitara). Franc bert

(harmonika), Andrej Peti-al! (violončelo)in Tomaž
'

lorenz (violinist). Ob njih bodo nastopili izbrani
tečajniki. _ .

-

Pokrajinski muzej, Koper. Ob 21.00.

- .kulturno praznino

`

_' album. V okviru Festivala

jazient, Maribor. Ob 22.00.

Gromki festiVaJ <

.

'

.

Festival scenskíb
( `

sti. Od led. Sir::

Gromki fesüvallkiga` na Metelkovi 'Grgar-:ex
Teater “Groka zapolnjuje ljubljansko pole

' predvsem s scenslcimi t: -

mostmi. Obisk0valkam in obiskovalcem b'
. šestih iestivalslo'ltdneh namesto niza ločenihl .4

tumih dogodkov nudil celovit umetnEki ambic '

Poleg Teatra Gromki in skuplne 'me Stroj bi v

svoje produkcije predstavili Gledališče Labin
Tomaž Grom, hrvaški Šmrcteater, Slavko Cen.
NebojšaRop Tasič,_Nasa kabinet in Gledališćećz

cesto. Scenski del bodo' vse dni spremljala kulir..
rična doživetjav režijiljudske kuhinje Arcimbok.

_

s kuharskim mojstrom Markom Gabrijelćíčcm
MetelkovaMesto, Ljubljana. `Začeteku nedeljo` Z

7.,_ob 21.00.

Pai nting Time
,

Plesni večer Freya Fausla.

Plesno znanje ameriškegaplesalca Freya Faust

sega vse od kiasične'baieme tehnike in moderni
tehnik preko jazza do afro stilov. Njegov plesa
stiiNew Dance. ki ga je razvil po lastni plen
metodi Faust Method, zdnižujevse navedel'

tehnike. V predstavi Painting Time so zajete v::

njegove plesne tehnike, ki temelji rr

tekočem gibanju, hkrati pa plesalca uči
vanja Svojega lelöa, koncentradje, tveganja
smislu padanja v gibu, boljšepavezave s tlem,

raziskovanja in ustvarjalnosti v lastnem repenc-

arju gibanja. V okviru Festivala Lent.

Oder pri Minor-luki cerkvi, Maribor. Ob 23.00.

ponedeljek 6. 7.

David Sanchez Quintet
Jaz koncert.

_

V Brooklynu žive-<5porton'čanskitenor in' sopran

šaks'ofonistDavid Sanchez je pot začel

pod mentorstvom' Dinyja Gillespija Kritiki so

`njegov v latinorjanu močno nsidr-an slog poi-
_rnenov-.tiiz iaazom jan-latino. Po treh plOŠČJIh

.za zaioZJoQolumbla ,(The Depamrre, Sketches

of Dreams,` Street Soençs)pravkar pripravlja nov
`

Lent

Opera. . ,

`

.

'Donizettijeva komična opera, ki združujeFran-

cosko"` očarljivostin Llahkotnost ter italijansko
spevnostíjebilajprvičizvedena leta 1840 v pariški
opériComique (avtor je bil namreč v nemilosti pri

neapeljskih oblastnikih), kjer se je pariškipubliki
po začetni kmalu priljublla. .Zgodba
pripovedujeho majhni deklici (nenkonškiple-
miškihčerl),ki jo po bitki na bojiščunajdejo

vojaki 21.` grenadirskega regimenta in jo sklenejo
posvojiti. Med odraščanjthjim mora obljubiti; da

se bo poročiln`sfantom iz regimenta, toda dekle
se zaijubi v mladega Tonija. Pojavi se tudi matr,

ki jo vzame k sebi in jo Želi startu

vzgojiti irt poročiti.Opero v dveh dejanjlh.v
režijiKrešimirjaDolenčića bo pod taktirko boma

- Vollolinija izvedlo Hrvaškonarodno gledališčeiz
3 Zagreba. V okviru 46.'mednarodnega poletnega

festivala. .`
.

'Krt'mnhą*Ljubi/ana.Ob 21.00.

Slike .pozneje
Likovna razstava.,

..NikolajBeer, Sandi' Červek,,:-Marjan'Gumilar_

Zdenko Huzjan in'ch Mesarič Leta'1987 se je

. peten'ca prekmurskih slikarja/"odločilaza skupni

nastOp v Galeriji 'Murska Sobota. osrednjem raz-

}

'stavnem prostem onkraj Mure. Od tega skupnega
projekta so slikarji, 'ki sicer. sledijo .različnim
umetnostnim _izh že: števrlne

samostojne razstave in dočakali tako pregledne



I TFllNOTEDEN: v

Četrtekse bs" , v Propa-
gandi mudili drig-na

bass didžejiRadyayo-
yo, v soboto pa bosta

tam vrtela Shark&NyIi.'
v petek bo Ambasado

Gavioli brezglavo napa-

del japonski bombarder

TAKKYU ISHINO

Pravzapravsem se hotel zglasiti na prizoriščutesti-
vala Gromki tudi zato, da bi preveril formo ljudske
kuhinje Arcimboido. gotovo najbolj domiselnega in

slastnega podjetja za občasnofutranje ljudskih
množic tudi izven obzidja Metelkove. Pa sem se,
ko sem preštelkalorije in luknje na pasu, namesto
brusket in jelenovega hrbta zadovoljille s šilcem
vodoodporneganotranjskega sadjevca in s kabare
jem Šmrcteatra. ZagrebškozadnJgo, ki je nastopi- (DenkyGroove), Dodebla v na novo betonirani areni teatra Gromki na pro ljala ga bosta Sputnikstem, sestavlja slaba desetina rosno mladih članov i

in V. Kanzyani, v prvem nadstropju bo vladalin članic,po mnenju impresarijaMorovičapa je drum&bass dvojecS. Forresta in V. Kanzyani-znotraj šestdnevnegafestivala zastopala skrajno le ja, v soboto pa bodo iz obiskovalcev delali žolco
vo, poden- , ljubiteljskostrujo. Temu statusu v po AngležKid Batchelor, D. Manalí,J. Montana,trdilo so skoraj brez kostimov nastopajočišmrckav- P. Barbato in Aleksij. I
ci pričelikabaret z vsem marginalcem znanim ši-
kaniranjem oblasti pri prečkanju(slovenske)meje,
nadaljevali pa z lahkotnim sporedom bizarnih šal na račun lepih kabarejskih manir, lastne nesposobnostiin dobrososedskih odnosov, žongliranjain prisrčnozajedljivih ali celo pokvarjenih songov žepnegadeath
jazz ansambla, pravljic za gimnazijce, hašišarskihblodenj,žlahtnegacinizma...tja do, takrat pa sem res sedel od presenečenja,posodobljeneinačicehita Nothingobskurnega/kultnegaanarhohipi ansambla iz šest-desetih The Fugs. Hopla! Kdo bi si mislil - hrvaškemuusmerjenemu izobraževanjuje spodletelo na celi Čr-
ti, hrvacka, v Zagrebuše kako zapostavljena mladežse je nalezla slabih vplivov, iz te šahovniceše nekaj bo!Tudi izven športnihterenov.

am? "2329.92137: V

.
.

....

_

Jusuf Hadžifejzovic' v .

s»
-. _..er Seveda je obširnarazstava Bodyan_dThe East v Moderni galeriji,`

'-
= če povohamo le ljubljanskomikroklimo, tudi znak, kam vse je pro

drla s performansom ukvarjajočase galerija Kapelica. Sicer pa vi-
dimo v fotografijah,videih, instalacijah in spremljevalnih besedilih
razstave predvsem čudovitučnovzgojnipripomoček,dokument ali
pregled vzhodnoevropskegabody arta, ki pa nam povečinikažele

. dvodimenzionalno,na emulzijo ali ekran fiksirano Umetnikovo te-
lo. Pa pustimo dvome o tem, ali in v kolikšnimeri se v Moderni
razstavlja artefakte in raje omenimo, da je bilo na z neverjetno so

paro in ico pogreti otvoritvi videti tudi nekaj živahnihteles. Najbolj
živahnoje bilo kajpak uničevalnorusko telo Aleksandra Brennerja.
ki se je na zavrnitev svoje, bolj "politične"kot "body' akcije-sstra-
ni kustosinje Zdenke Badovinac odzval z reakcijo in s čistonavad-
nimi čajnimijajci onečedilgosto lasiščeslavnostnega govornika
Botha Šukljeta,Badovinčevo,Rotovnika in veliko v strahu pred tr-
dovratnimi madežina obleki za otvoritve bežečihobiskovalcev. V
prostorih galerije je proslavljal zmago Hrvaške(nad celim svetom)
tudi Nenad Dančuo,najmanj življenjapa je od sebe dal zagrebški

~ veteran Tomislav Gotovac, ki je ugotovil, da se svetu obeta vojna
kataklizma, potem pa mimo pil pivo, poslušalbluz in si delal črti-
ce (spida.7koke.7 horsa.7 škroba?).Pestro. Aja, Čestitketenstanim
gledalcem performansa Jusufa Hadžifejzoviča- naj Vam škrgeše
nadalje tako dobro služijo.

. ..' Hrvaškaagitacija

Brenner beži Gotovac:snil za izgubljeni svet

“Manualna
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Ker v tem mestu nrsem

Imel za božjovoljo kaj po
Cr-t: ne verjemite .`.lVJjJIOČIlTlgovoricam o množrcrduha oplemenitu~

'r pol-stnih loszmlovl > sem šel ćrlat na Metelkovo, Pa me je, neda-

leč.od prenovljenega odra rn žara Teatra Grornkr, pričakalolrćnoureje-
no konto za rože,v njem pa, ob skoraj tridesetih stopinjah rn večerniso-

oarr - prav: pravcatr pačir Požaro:rroma kres, ki ga kun gromkl sel M0*

'out je del obreda, s kat-:nm se zdravr powhnjrca metelkovskega as-

iarla, ta lü'iñl'tlposeg pa. bo sčasoma,v skladu s hzrkalnrmr zakonitost-
rną razgradrl Pf' I apećenoskorjo rn jo naredil porozno` V konto se

bo potem na , _ ?the rn zasadrlo prijateljice rz rastlinskega sveta.
.le raz/nc ksnoofe, k se ne 'or mogla upreti rabuiarjem, temveč sadno
al' ak'as'to drevje_ metelkovskemu rn rnestnemu zelenju namenjeno
okrepitev lv'ete'kouo gredo Če: poletje, vsa; kar se prrreortev trće,na

»:olektrvrmdopust` konc: avgusta pa se DOCO začeli pripravljati za us-
'

:~an praznovanje pete obfetnlce zasedbe, ki naj bi potekalo v še po

,Dej 330".'85"l-C"lldim S sestankovanjem bo nenala tud*` Gromkrjeva
ľe-jnaloža kr bogrfa .r'aćasnosell kavarno Plcćnvk,za zadnje v

wst; Najneverjer'rejsrl: nogami pa je pripravrla nastop golobradega
Hubilarrskegaareyr'zbla O rm-:nu še nrsrrro raZmrs/rlr THQ, kr sl na oder

Duvall kar prag/'en sod za nafto (In nato po njem pozrkava} bo, Če bo

vztrajal Dr! neno'riorrnrstrćnrzasnovr, prr krtarskem šumenju,neprrljud-
nemu eksoerrmentrranju rn lepljenju raznolikih delcev s selotejporn, In

Če sr bo Izbral kako krajšerrne, nemara postal ansambel, ki se ga da

poslušatrtudi v dvorani in ne le na dVOHŠČU.Zaenkrat pa mu gre mrnrh-

vala, da se za razliko od većrnevsaj ne km 5 papagajskrm perjern In se

ne pelje po utrjenem cestrsću O drugem pa se nrsem razmislIl,

"l

`

I TEHNOTEDEN: v

sredo Vas bodo v Palmi

učili kozjih molitvic

Umek, Dojaja, Obi,
Psiho, omehćala pa

Shark 8. Nyn; v Četr-
trek bosta v Propagan-
di kot gosta Radyoyo/a
vrtela drum&bass Lu-

ka in Miklavž,v sobo

to pa bo house veselica

z One & Vasquo; v ok-
viru Peace Parade festivala v Bad Radkersburgu
(na avstrijski strani G. Radgone) bodo v petek
zvečerdidžejaliALEX REECE, KRUDER in to
variši,v soboto od pol polnočinaprej pa WOODY
McBRIDE, MISJAH, Umek in drug; vAmbasa-
di Gavioli bo ta petek, nadstropje pod drum&bas-
som S. Forresta in V. Kanzyanija, kraljevala
založba Absense, njen Šel Umek, Dojaja,
Bizzy, Anorak v živo in bumbum gost INIGO
KENNEDY, v soboto pa se bo prepevalo house
relrene 2 A. Azzettom, I. Mastermixom, S.

Callom, J. Montana in Aleksijem.

lk 7 | IN 'eu-r
60 Rodeo ŠIEVIa 30,2 IUII
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Artefa t? Ne, hvala!
Zgodba

o Metelkovi, ki seje začela daljnega leta 1993 z

zasedbo izpraznjene vajašnice,ki jo je tedanja mestna

?blast skušalana črno podreti, nato pa za mastne denarce

r-azpmdati parcele, je gotovo ena najbolj žalostni/izgodb

a nemočicivilne pobude na eni in o oblastnem izigrava-

raju na drugi strani,.Je pa tudi zgodba o-prestiz'nem boju

znotraj civilne (kulturne) pobude...
-Prvotna horuk akcija, s katero so ljudje zelo različnih

interesov in pogledov skušalipreprečitiprimitivno neo-.

kapitalističnoravnanje tedanjih oblastnikov, je imela vso

l'egitimnostin tudi `jasno podporo javnosti: legitimnosti ji

ni dajalo le skrajno dvomljivo obnašanjemestnih oblasti,

ampak tudi hitro in dovolj tehtno koncipiran pozitiven

predlogfkaj z zgradbami narediti. Težkoje bila namreč

ugovaijati zamisli, da je bivša vojašnicatako po svojem

:simbolnem pomenukot po legi, zmogljivostih ih razmestitvi

zgradb nadvse primerna ravno zakyltumi center, v kate-

.rem bi končnonašliprostor vsi_tisti izvajalci in uporabniki
kulture, ki se ne morejo identi/icirati z »visokokulturnim«

Cankarjevim domom,
Toda strategija izčrpavanjaz odkopom vode in elektrike,

civilizacijski primitivizem, ki si je res zaslužil upodobitev
samodržcevna grajskih vitražih.je d0segla svoje: meseci

in meseci jalovih pogajanj so postopoma odgnali squater-

_je in na koncu so ostali le tisti, ki tako in tako niso imeli

kam iti. Mesto je bilo zadovoljno: saj smo ves čas. trdili,

da gre za narkomane!

No, nekaj je bilo le doseženo,tja seje na primer preselil
Etnografski muzej, tam vidita delčeksvoje prihodnosti Na-

rodni muzej in Moderna galerija,ki se zdaj dogovorjata
tako z mestom kot z mihistrstvom za kulturo. i. Hop. a prav

slišim,od kod zdaj nacionalne inštitucije?ln lg'eje tista

široka civilnodružbenapobuda iz uvoda, vsi tisti neodvisni

, plesni, glasbeni in gledališkiprojekti, likovne delavnice,

tisto, kar je od začetka zastopala Mreža za Metelkova,

kasneje (in treba je reči,da ne v zadovoljstvo prav vseh)

Retina,zdaj pa nenadoma le še Marko Hren osebno?

Kotrečeno,žalostnazgodba.Ko pa preberemo, da sle-

dnji,' zdaj že kot samostojni 'mi (za neveljavno)

njé'gov'mrtefakt«,da to »pačne bb'iečimálikovni izdelek

j ali pa plesni projekt, pač pa dolgoročnogledano celo-

stna podoba Metelkove, ki jo bom ustvarjal- postopoma«,
za zgled pa mu je »pariškiznanstveno-poučnicenter' La

Villette«,nas od žalosti vse mine. »Artefakt«enega, »ar-

tefakt«»izumitelja«Metelkove, nekakšnegapomladnika v

, kulturi, katerega ambicije so očitno veliko veliko večjeod

zgolj koordinacije različnih interesov, ki jih zdaj očitno

v
pooseblja kar on? ln ki nam nato pokadi še s cer'ttrom La

l Villette (gre za pred leti na novo zgrajen visokoproračunski
l, futurističnikompleks na robu Pariza, kjer si je med dru-

: gim možno ogledati biokemičneposkuse v laboratorijih,

l planetarij, ogromno podmornico itd. )?? ?! Zakaj hudiča si

{3ni vzel za zgled kar Nasinega centra, ki bi ga »ustvar-

jal postopoma«in v nedvomni harmoniji s spomeniškim
varstvom, gobarji in drugačespolno usmerjenimi?

k Kot rečeno,»civilisti« lahko upravičenoobupajo in si

zaželijole eno: bog nas varuj prijateljev (iz lastnih vrst),
sovražnikov(na oblasti) se bomo že sami ubranili.

TANJA LESNIČAR-PUČKO

r l

l
l

i
l
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prostori za hendikepirane, gay produkcija in še in še? Vse-

-3 -'/8 '(15

ako zaščitenopred
i javnih zavodov 2

r za kulturo Jožef
novi prerazdelitvi

ni deležZa "zavode,
,iva Gorica),pa bo

Juri je sicer zakon o Lju-

)bstoječizakon o lokalni

sprejeli jeseni, skupaj 2

i
Na ta način bi Ljubljana
Čulture,tako kot na primer
I in drugih področij,kjer
a, dobila status, ki bo to

al, z državo pa bi potem
ki bi urejala te zadeVe.«

iamestnik vodje oddelka

vnosti občine Maribor, v

:luje tudi referat za kultu-

kulturo, ki bo vprihodnje
.vne mariborske zavode 5

:ta tačaszaposleni dve de-

:ne o povečanjudelovnih

za zdaj je jasno, da bodo

jinski muzej, Umetnostna

rodnoosvobodilnega boja
ilišče;bojim pa se, da bo

leni preveč.«
Primorsko dramsko gle-

'icat »Decentralizacijana

i bila dovolj premišljeno
amreč posledica računo-

1: pogodbavezani atltor Marko' ŽbąíMetelk'ovavanj v zvezi s financira:

premišljenegakoncepta
tike. Tako smo, kar zade-

`sedem gledališčdobili

SNG Drama Ljubljana,
ije država in zdaj v celoti

l si zelo prizadevamo, da -

prenagljenostali neutemeljeni strahovi

.sve 'ih lobistov
i, čeb do 0 zavodih odločaleobčine

gozdne poti. Menim torej, da bi morala

država še vedno - vsaj polovično- ñ-
nancirati slovenska gledališča,dokler ne bi

z nacionalnim programom opredelili nove

kulturne politike.«
Peter Jović, Slovensko mladinsko gle-

`

dališče:»Spremembafinanciranja nas kon-

kretno glede našegagledališča`ne skrbi, saj
smo to obliko pred_ leti že imeli - to in

še marsikatero drugo. Preigrali smo jih in

če me zgodovinski spomin ne vara, je čas

pokazal, da niso bile ustrezne, in spet so

nastopile spremembe... Naši pomisleki so

torej predvsem načelno narave, saj se zdi,
da je bil prenos financiranja kulture le v'

službipredvolilnega nabiranja točk na po-

dročjuuvajanja lokalne samouprave, resnih

analiz pa pred tem nihče ni opravil. Tako se

lahko upravičenovprašamo,ali bo denimo
Ljubljana kot središče,v katerem je kon-

centriranih največkulturnih ustanov, dejan-
sko zmogla financiranje, saj dohodninski

delež zaradi velikega števila ljudi s stal-

nim prebivališčemzunaj mesta morda ne

bo dovolj velik. Ta problem smo pred le-

ti, ko je bilo ñnaciranjerazdeljeno na pol
med mestom in državo,že imeli. Po drugi
strani bo na primer Novo mesto nenadoma
imelo denar, ki ga bo, ker javnih kulturnih

zavodov skorajda nima, novih pa ne sme

ustanavljati, očitno trošilo v druge namene.

in ker ni regij, je seveda še kako na mestu

vprašanje,ali bo morala ena občinanositi

breme zavoda, ki nedvomno igra regijsko

vlogo, medtem ko bodo okoliškeobčine

varovale svoj mošnjiček.ln tistih deset od-

stotkov »za program«, kot to imenujejo pri
ministrstvu??! Kaj naj to pomeni? A jaz ne

delam za program? A Snažilka,ki čisti,ne

dela za program? A so »program« deske na

odru in kostumi?«

Tine Varl, Lutkovno gledališčeMaribor:

'»Mislim,da 'je z'elo 'heodgovomo od drža-

ve,~da ni -`niti ljubljanskemu, niti maribor-

skemu lutkovnemu gledališčuzagotovila

nacionalnega statusa, saj lutkarstvo izpol-

njuje izredno pomembno družbeno vlogo
za tisti segment prebivalstva, ki je najpo-

membnejšiin najbolj' občutljiv:za otroke.

Žalotroci nimajo svojih lobistov in politiki
so nanje spet pozabili. Pa ne gre za neza-

upanje do občin,v mariborskem primeru

gre preprosto za nadvse upravičenstrah, da

bo gospodarski zlom udaril tudi po nas. ln
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Inspektorji
0 0

so redni gostje
Tisti. ki se profesionalno ukvarjajo s kul-

turo. se ne more'o pocnoriti, v kateri koš bi

dajali umetnike. i prihajajo iz prostorov nek-

danje vojašnice.Podoben problem imajo tudi

tisti. ki tam ustvarjajo za od vsega nčetka.

Andrej Morovič pravi. da ne bi mogli govo-
riti o alternativni kulturi. saj na Metelkovi še

vedno delujejo umetniki, ki so se že dodobra

uveljavili. Takšna sta na primer likov-nika Joze
Barši in Marko Kovačič.a še bi lahko našte-

vali umetnike. ki so se z leti prebili iz popolne
anonimnosti. In še ena stvar je, ki zgovomo

opisuje tamkajšnjeumetniško zivljenje: »Na
začetku si lahko tukaj srečal ljudi, ki dobe-
sedno niso vedeli, kaj bi s sabo. Potem pa.
ko so videli. da se lahko skozi umetnost iz-

razijo. predvsem pa. da nekaj ustvarjalnega
počnejoin da imajo tukaj vsaj nekakšnemi-
nimalne razmere za to. so se delu popolnoma
predali. tako da zdaj zivijo nekakšno`urejeno'
umetniškozivljenje,«pravi Andrej Morovič.

V zadnjem času so nekateri projekti 2 Me-
telkove prebili pregrado anonimnosti in po-
stali zanimivi še za koga drugega kot za ozko
množico prijateljev in tistih. ki jim obisk Me-
telkove pomeni načinživljenja.Ce odmialimo
znane likovnike in slikarje, ki razstavljajo tudi
v večjihgalerijah. ter kopico dobro obiska-
nih koncertov zvenečih glasbenih imen, sta

pravi naval obiskovalcev povzročilavaakote-
denska gledališkaaerijalka Teatra Gromki in

dokaj nenavadna in zahvna dražbaumetnin,
ki jo z velikim uspehom vodi Goran Med-

jugorae. Njegova je tudi zamisel o slikar-skih
delavnicah. ki naj bi bile adaklna prodor::

še ni zganila,«toti AndrejWüsveta zavoda Redna in vodja
'

skupine
Teater Gromki.

\' rizestni uprexi zatrjujejo. da je Metelkova
nlćvv .-rl.` ...fuevpinhns .1"Lnr Liili-iiii. r .-

.'14
'

dragim likovnim šolam. Metelkova se je v

širši kulturni prostor najbolj zapisala ob lan-

skem Evropskem mesecu kulture. ko so tam

pripravili odmeven, vendar kljub vsemu nc-

koliko »altemativen« Parafestival. »Lepoje,
da so se takrat spomnili tudi na nas, vendar

neinstitucionalna kultura. je namreč odgovoril:
»Ustrezni prostori n neinstirucionalno kulturo.

posebni za mlade. so prirrcrni, Vprašljivapaje
lokaeiia na Metelkovi V te namem- hi ae Inh-

se je to zgodilo bolj po naključju,kot pa da

bi na nas resno računali. Sprva se namreč

na Metelkovo ni spomnil nihče,potem pa je
na tiskovni konferenci pred začetkom EMK

neka novinarka'postavila vprašanje,ali bo v

prireditev vključenatudi Metelkova. Ker so

ga muzeja. Moderne galerije. Narodnegalerije
in objekt uprave za kulturno dediščino.V stavbi

6/8, ki stoji med jutrim in severaim delom.

in Jam-- " naj:: :Žkcn' ;. ..:rnrnv IlH 74"th
'r

--

'vi-mr. Teri:: "".`?)}'.'.3,'\Ur~a'LCliićl

.if in \;~H?I13“i">""ą" "JU" 'z'

_-

odgovorili_ da bo. so nas poklicali. mi pa sim

jim takoj poslali program festivala. ki bi ga

pripravili tako ali tako.«se spominja Andrej
Morovič.

Takšna je pravzaprav vsa petletna kultur-
na usoda Metelkove. »Veliki in znani« se

jih spomnijo samo takrat.

kojim po nekakšneni kul-

tumiškem ali političnem
ključuto najbolj ustreza.

Sicer pa so pri` njih naj-
bolj redne gostje najrazli-
čnejšeinšpekcije.ki jim
zaradi stanja. ki je med

drugim posledica ravno ta-

kšnih političnihigric_ vsa-

ke toliko časa prepovedo
uporabo prostorov. Pred

časom so ustvarjalcr 2 Me-

telkove postali tudi člani

evropske mreže neodvi~

snih kulturnih centrov

Trans Europe l-lalles. Po

besedah koordinatorkc

programov Nataše Serec

se ti centri ukvarjajo 5 so-

dobno umetniškoin kultur-

no produkcijo ter proble-
matiko njene vloge v »šir-

Ši družbi«. Članstvov IC]

mrezi pajim prinašaogro-

mno možnosti izmenjave
informacij. izkušenjin tudi

programskega sodelovanju
oziroma koprodukcij. Knj-

pak. globalno razmilljnnje.
ki briše okostcncle meje.
jasno pravi: če ne bo Ilo

doma. bo šlo pa na tujem
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in predsednikaodbora za kulturo pri mestnem

svetu. Na vprašanje,ali naj na Metelkovi ostane w

MARKO

HREN: »Izbi-

ra vojašnice
4. julij ni bila

naključno,vse

je bilo dobro

premišljeno.
Po legitimni
poti smo želeli

dobiti posest,
ki nam je bi-

la namenjena.
Vedeli smo. da bomo posest zavzeli le-

gitimno in da bomo imeli podporo vsaj

enega političnegakrila.«

zadnjih letih vse bolj odvračajood priljubljene
uničevalkejeter, žil, srca in možganskihcelic,

vodke` in si v kozarec nalivajo vino in pivo.
Pri tem pa so že na boljšemod Rusov, ki se,

kot je lani oktobra ugotovila francosko-britan-

ska skupina raziskovalcev, dobesedno zapijajo
do smrti. Predvsem moški,ki povprečnone do-

sežejoniti sedmega križa,so s svojim načinom

življenjaže prava nevarnost naeionalnemu inte-

resu - ker bodo, če bo šlo tako naprej, preprosto
izumrli.

V času, ko je o »ruski bolezni« pisal Dosto-

jevski, so demograñza današnjeobdobje na-

povedovali štiristomilijonov Rusov. V resnici

pa jih je samo slabih sto petdeset milijonov in

jih bo čez pol stoleta še trikrat manj, če bodo

nadaljevali s sedanjim počasnimsamomorom.

Pekel na zemlji
Tudi četrtinaPoljakoy si življenješe vedno

rožnato slika 2 žganimipijačami,sedem odstot-

kov zaposlenih moških pa se še vedno napije
vsaj enkrat na teden. Takšen alkoholizem pa
ni več samo zdravstvena težava posameznikov,
ampak huda travma vse družbe in še pose-

bej njene osn0vne celice, družine. Spomladi
so se zbudile celo oblasti in organizirale kam-

panjo proti domačemu nasilju, ki je pogosto

sto, je tudi ta,_da-M_etelkovikljub temu, da tam

ustvarja prek Sto posameznikov in skupinter da

pripravijo na mesec okoli šestdesetprireditev,
namenijo zelo malo denarja. V zadnjihštirih
letih je mesto dalo za Metelkovo okoli 30 mt-

lijonov tolarjev, a večinoma za obnovostavb

in izboljšanjerazmer, neprimerno manj pa za

programe.

Školč:neplačevanje
najemnine ni naš

problem
Medtem ko je mestna občina Ljubljana la-

stnica severnega dela vojašnice,pa je lastnik

južnegadela ministrstvo za kulturo, ki je svoj
prostor z izjemo ene stavbe (objekt 6/8) nameni-

lo institucionalni kulturi. Tu so depoji Narodne-

mačeganasilja nad ženska-

mi in otroci. Mnogi trdijo,
da gre preprosto za to, da

so se ženske končno opo-

gumile in v večjemštevilu
prijavljajo napade, zato naj
bi bilo težkodokazovali, da

se je položajposlabšalv
primerjavi s komunističnim

obdobjem, ki je subvencio-

niralo poceni vodko. Toda

poljska družba je še vedno

razmeroma tradicionalna, v

takšnem okolju pa so prav
ženskepogosto prva žrtev z

alkoholom podeseterjenega
razočaranjatistih, ki v novi

družbi ne znajo najti svo-

jega mesta. Nedavna razi-

skava, ki joje objavil časo-

pis Gazeta Wyborcza, je ta-

ko pokazala, da kar 57 od-

stotkov poljskih zakoncev

svojega partnerja še niko-

li ni videlo popolnoma go-

lega, kar zahteva posebno
pazljivost, saj skoraj devet-

deset odstotkov parov spi
v isti postelji in večino-

ma živi v majhnih stnnm -

. .večjiproblem je kronično,p0manjkanjedenarja
za programe neinstitucionalne kulture,« opo-

_

zarja vd direktorja Retine Janez Štembergar.-

Andrej Morovič je zatrdil, da se _ževeč kot de-

vet mesecev trudijo, da bi prišlido kulturnega_
ministra. »Pišemo mu dopise, da je položajne-

vzdržen.Videti je, kot da čakajo,da bo Retina' Š
crknila.«

Minister za 'kulturo Jožef Školčje zatrdil,
da je s težavami Retine seznanjen. »Ministr-
stvo je leta 1996 dalo 'denar za nujno obnovo,
uporabniki pa so trdili, da najemnina, ki so jo ,.

sami določili,zadostuje za upravljanje. Zdi se
mi noro, da bi ministrstvo poleg obnove zdaj
plačevaloše upravljanje. e uporabniki Reti-

ni najemnine ne plačujejoredno oziroma če ji ;

plačujejopremalo, to ni naš problem,«je zatr- .-

dil Školčin dodal, da si ministrstvo prizadeva
predvsem, da bi tu nastal neke vrste multikul-

turni center, za obnovo južnegadela vojašnice_
pa so že rezervirali nekaj denarja.

[IUSICHUHI Hu-

zaj, vidim, da

smo bili mt' le

igralci, za vsem skupaj pa je stal mo-

čan gradbeni lobi. 0m' so se šli biznis.

mi pa politiko. Če bi hoteli, bi lah-

ko kljub vsemu Metelkova zrušili, toda

danes vem, da mora tudi ta del kulture

imeti svoj prostor. Mislim, da se je, ta-

ko kot seje zgodilo, najboljšekončalo.
Vesel sem, da so v končnifazi zmagali.
Sicer pa se morate za podrobnosti obr-

niti na Dimitrija Kovačiča. kije imel

pooblastilo izvršnegasveta, da stvar

uredi.« (Dimitriju Kovačičusmo vpra-

šanjaposlali že pred dnevi, vendar

nanje ni odgovoril. Posredno nam je
sporočille, da njegovo mnenje v zvezi

z Metelkova ostaja nespremenjeno.)
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Z upravljanjem
parkiriščadodenarj a?
Včerajopoldne je minister za kulturo JožefŠkolčobiskal kulturni center Metelkova. Tam

se je v stavbi Metelkova 6, ki je namenjena neinstitucionalni kulturi, za zaprtimi vrati

ogovarja] s predstavnikoma koordinacijskega zavoda Rctina, 1 v. d. direktorja Janezom

gtambergeq'emin s predsednikom sveta Retine Andrejem Morovičem,ter s predstavniki
uporabnikov te stavbe, z ŽivoBrecelj iz Plesnega teatra Ljubljana, Karmen Jernejčičiz
galerije Škucin eneskajevcem Janijem Novakom. . . .

Po slabi dve uri trajajočempo-

govoru so nam v kratkiszavi
za javnost povedali. da je be-

seda tekla zluti o pröblematiki
ñnanciranjaoziroma vzdrževa-

nja stavbe Metelk0va 6. ki jo za

dejavnosti uporablja osemnajst
neinstitucionainih uporabnikov.

I upravlja pa jo zavod Retina.

Potem ko je julija lani Re-

tina kot koordinator severnega.
neinstitucionalncga dela Metel-

k0ve in alternativni upravljalec
stavbe Metelkova 6 zaradi trenj
znotraj zavoda izgubila dotacijo
ministrstva za kulturo - okoli

pol milijona tolarjev. ki so ga
dobili vsak mesec. so namenili

predvsem za plačidirektorice in

finančnedirektorice -. so na za-

vodu kmalu začeli razmišljatio

kvadratni meter. Do konca julija
je s tem denarjem Rctina vračala.

posojilo. ki ga je vzela za pre-
novo MCICHCOVC 6. od avgusta
naprej pa v te namene daje le še

je slabe tri četrtine tega denarja.
preostalo pa namenja vzdrževa-
nju stavbe. Vendarje to za vzdr-

ževanjepremalo.je povedal Mo-
rovič.

Prav to je bila glavna tema

včerajšnegasestanka z mini-
strom kolčem. ko so se reti-
novci očitno zavzemaii za pri-
dobitev denarja za vzdrževanje
stavbe od države. vendar do

tega dog0vora ni prišlo.Minister

Školčje predlagal zvišanjenaje-
mnine. vendar se s tem uporab-
niki stavbe niso strinjali. zato so

se dog0von`li. da bo najemnina

ostala enaka. Uporabniki stavbe
bodo morali sami poskrbeti za

. stroške.ki nastajajo z vselitvijo'
v _hišoin z njenim poslovanjem,
je povedal Školčin dodal. da ne

bi bilo smiselno imeti neke vrste
prikrite subvencije.

'

`

Ptedsednik sveta Retine'An-

drej Mor0vič je povedal. da z izi-
dom pogovorov sicer niso preveč
zadovoljni.se mu pa zdi dobro.
da je mmistrstvo za kulturo po-
stavilo stvari zelo jasno. Denar
za vzdrževanjebodo morali tipo-
rabniki Metelkove 6 torej zago-
toviti sami. Razmišljajopa že.
da bodo zaprosili za dovoljenje
za upravljanje parkiriščaznotraj
kompleksa Metelkova. je še po-
vedal Morovič.

Maja Škerbot Med grafiti - Po pogovorih si je ministažs.:

Danes popoldne se bo z

uradno otvoritvijo na Odru

pod dežniki ob peti obletnici
Metelkove začel desetdnevni

festival Metelkova mesto.

Do poznih večernih ur se

bodo zvrstili koncert skupine
Strune, otvoritev Forma vive,
fotografske razstave Metelkova

- Always UltraI razstave

grafitov Lie Eye, diaprojekcija
in TransEgo Ekspres -

pop/ankdens.

novih virih financiranja. očitno
pa tudi o morebitni obnovitvi

starega. ukinjenega.
Danes namreč Rctina nima

stalnega i'rnančnegavira. De-

na_r_za vsak projekt si zagota-
vljajosproti. in sicer od države.
ljubljanske mestne občine. ra-

znih institucij. v manjšimeri pa
tudi od sponzorjev. V njihovo
blagajno pritečenekaj denarja
tudi. od najemnin uporabnikov
stavbe Metelkova 6. vendar je
ta denar namenjen zgolj vzdr-

ževanjustavbe. Osemnajst nein-

strtucionalnihuporabnikov (Ma-
ska. Literatura. Emzin. Ekran.
Alpeh, En knap. zavod Vitkar.
Panoptikon. društvo za sodobni

ples. ljubljanski Plesni teater.
Forum. Škuc.Gallus Carniolus
(1. o. 0.. NSK. inštitut za traj-
nostni razvoj. Mirovni inštitut.
Pravno informacijski center pri
OSI. Umanotera) plačujeupra-
vljalcu objekta zavodu Retini. ki

je v lasti ministrstva za kulturo.
vsak mesec okoli 480 tolarjev na

Začela se je Vilenice '98

Iz SrednjeEvrope v svet

Željanovega direktorja Vilenice Iztoka Osojnika je, da bi naša

prireditev uveljavila srednjeevropsko literaturo po vsem svetu

Vilenice, srednjeevropsko srečanjepesnikov in pisateljev v organizaciji Društva slovenskih

pisateljev, se je začela sinoči s prihodom okrog 120 gostov iz tridesetih držav v Lipico, danes
upam"

zjutraj pa bo v hotelu Maestoso mednarodni disput Konec stoletja, začetek tisočletja,ki ga_bo
uvedel priznani britanski zgodovinar Timothy Garton Ash. Njegov prispevek je že objavljen
v letošnjiknjigi Vilenica '98, že vnaprej je bil poslan vsem udeležencem,tako da so se mnogr

že pripravili za diskusijo na aktualno temo in napovedali koreferate oziroma intervencije.

Iztok Osojnik. novi direktor

Vilenice. je izrazil zadovoljstvo
spričotolikšnegazanimanja me-

dnarodne javnosti. še zlasti pa.
da je organizatorjem že letos

uspelo ponuditi nekaj novosti.

povezanih z bogatejšokulturno

ponudbo domačinom.predvsem
z mednarodnim knjižnimsej-
mom v Kulturnem domu Srečka

Kosovela. Pričakujejonamreč.
da bodo svoje knjige pokazali
založniki iz Slovenije. Anglije.
Nemčije.Avstrije. Madžarske.
Češke.Slovaške in Švice.Spričo
dejstva. daje letošnjinagrajenec
madžarski pisatelj Pćter Ntidns.

pričakujejozlasti veliko število
madžarskih udeležencev;poleg
uradno p0vabljenih še precej
ložnikov (ti bodo še posebno
predstavili madžarsko založni-

štvo in literaturo). predstavni-
kov madžarskegaveleposlani-
štva v Sloveniji in menda kar

okrog deset posebnih poroče-
valcev. ki bodo spremljali pode-
litev nagrade v Vilenici. Samo

gostov iz Madžarske bo več kot

dvajset. Sklepne slovesnosti se

bo udeležilo več uglednih go-
stov. med njimi pričakujejopri-
hod predsednika Milana Ku-

čana.potrjeni so gosti 1 nem-

škega.hrvaškega.avstrijskega in
madžarskegaveleposlaništva.

Organizatorji so vabili mnoge

goste. zato je pričakovati.da

bodo prišlinekateri. ki sicer

uradno niso na seznamu. kot

na primer znani italijanski pi-
salelj Fulvio Tomizza. dobitnik

nagrade l986. ki je ustno napo-
vedal obisk. Niso pa povabili

Petra Handkeja. dobitnika na-

grade letu 1987. Letošnjegana-

grajenca Nadasa bo spremljal
nagrajenec Vilenice leta 1988

Péter Esterházy.Žal pa ne

bo prišelmadžarski predsednik
ArpádGöncz. ki je bil povabljcn
in je prihod. tokrat kot pisatelj.
potrdil. potem pa je obisk spričo
aktualnih predsedniškihdolžno-
sti odpovedal.

Osojnik je še povedal. da je
v Štanjelupredvideno srečanje
s Furlani. predstavniki furlan-

skega jezika in literature. ki naj
bi bili posebni gostje Vilenice

1999. Prav tako so že stekli po-

govori za gostovanja v priho-
dnjem letu - v zvezi z uresni-

čitvijonamere. da bi Vilenica

kot srečanjeknjiževnikovSre-

dnje Evrope odmevula tudi na

drugi:- :

že sti:: :

slovI'.l-:

je naj

v Vu:
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paj 2 v. d. direktorja Janezom Štembergerjemogledal sevemi del Metelkove.

Vzpostavili so

ko in Kitajsko,
jska skupina, ki

`

#talnih večerih
5 Jumbiji in Me-
i Janilastamkaj-
i_založnin in jih
l Podobne stike

5 Fuzno Afriko in

3 A pa jih bodo
s. 'pravi Osojnik,

:blem italijan-
i število pn'jav
.“ .o letos pristali

'V prihodnje si

. .
da bi Vilenica

ee :sti v sevemoi-

.5: i prostor, saj je
,a bilo prav iz te

2:: najmanj udele-

.ą'alijanskega ve-

; .ravsoambasa-
ki so dobili odgo-

._

uku
1.:

\7\

;e je pred krat-

:holma, kjer je
..9 ropskega pisa-
17,a, ki že obsega
Sj '̀uštev in zdru-
Ž' in »pokriva«
':j.iizevnikov. Vi-

_- III Imednaro-

_._5rrireditev tudi

,I :J Evrope. kar
'

vse informa-

.; :r: med vsemi

, 1 pa bo veliko
* I met; Društva
I :v ima zdaj na

I_ injc Vilenica

Foto Igor Zaplet!!

iztok Osojnlk - Novi direktor Vilenice.

.

Jama Vilenica bo letos neko-
liko boljc opremljena. saj jim je
uspelo postaviti skoraj v celoti
nove stopnice na strmi poti va-

njo (menda jih je ostalo stan'h le

devet). Tako bo varneje in prije-
tneje, zlasti za starejšeljudi.
Marijan Zlobec

13

Jesenske serenade

Glasbena mladost
in njene pravice

Glasbena mladina iz Lju-
bljane je tudi letos prireditte Je-

senskih serenad; pomagajo pa ji
lokalni kultumi navdušenci in

animatorji kulture. Tako lahko

slišijomlade glasbene umetnike
v atriju Trubarjevega antikvari-

'ata (čeje vreme slaba, v cerkvi

Sv. Florijana naGamjem trgu),
dvorcu Goričane pri Medvo-'

dah, Kosovi graščini_na Jese-

nicah, cerkvi sv. Vida v Dra-

vogradu, gradu Bogenšperkin
gradu Rajhenburg v Brestanici

ob-Savi Do konca septembra so

na sporedu štirje_različni večeri
mladih glasbenikov z naslovi
Blel'čeči svet trobil, Trubadur z

gamba, Oj, mladost ti maja... in

S tolkali okrog sveta. Koncerte

z besedo povezujejamladi štu-
denti igralske akademije. Obi-

ski kažejo,da je zanimanje pre-

cejšnje.
Ocena treh koncertov, ki se

selijo v omenjene kraje, je z

baročnegadvorca Goričane.
Dva s kapele goričanskega
gradu, eden s prijetnega graj-
skega atrija. V ka-

flavtistka Jasna Nadles in ki-

taristka Katja Porovne. S šap-
kam' slovenskih narodnih in

priredbami slovenskih sklada-

teljev kot dodamo privlač-
nastjo. Najprej s priredbami

_

Stanka Preka, v nadaljevanju
pa s sodobnejšogovorico in

umemiško adaptacija ŽigeSta-

niča,Rudolfa Cerca, Gregorja
Pirša, Gregorja Pompeta in

Igorja Krivokapiča.Spoznali
smo mlada sopranistka z lepo
in mehko barvo, predvsem v

srednjih legah glasu, pa tudi pri-
srčnim vživetjemv izraznost be-
sediI.

V majhnem in intimnem

atriju v Garičanahpa je nasta-

pil Slovenski kvartet pozavn,
ki ga Sestavljajo Iztok Babnik,
Matej Krajter, Marjan Petrej in

Mihael Švagan.Spored so raz-

polavili v baročni del 3 kraj-
šimi, za trobila slovesnimi deli
Hansa Lea Hasslerja, Johanna

Scheina, Michaela Praetariusa,
Williama Byrda in Johanna Pe-

zela, nadaljevali pa z l'udsko

Sejem v ćarbo-

peli goričanskega roghu, Suito Kazi-

gradu, restavratar- Od baraka mierza Serackega,
sko še vedno ne- da slovenskih stenska kolportažo
dotaknjenega,aku- narodnih Henrija Tomasija
sttčno pa za a- Bm ali ne biu (ma-
račniinstrumentvi- '

ola da gamba polnih pljuč,je
z nekoliko nerodnim naslovom

Trubadur na gambi (trubadurji
so pojem iz srednjega vekal)
nastopil Domen Marinčič Ob

paeziji Charlesa Baudelaira in

Voltairovi prozi (Miha Nemec)
s suitnimi deli baročnegaab-

dobja, v navedbah sporeda kot

skladbami za viola. Za glasbeni
del in primerjavo ena suita Ni-

colasa Hotmana, dve Mr. Du-

buissona in eno Mr. Demac-

hyja. Vse štiri je gambist Da-

men Marinčič oblikoval natra-'

nje razgibano in z odtenki le-

pih zvočno dinamičnih kontra-

stav, ki so bistveni za razpola-
ženjskeserije baročnih suitnih

stavkov znotraj fiksne tonali-

tete in tematske variantnasti iz

enega jedra. Vsuitah smo lahko

spoznali širok lok v razvoju te

oblike, iztanjšanostv razmerjih
stavkov in simetrična perspek-
tivo baročnegaizraza. Ob so-

listu je prispeval svoje tudi in-

strument Vilima Demšarja,na-

šegaznanega izdelovalca go-

dal, saj je viola da gamba v tem

prostoru in z odličnim interpre-
tam zazvenela z vso duša.

V istem prostoru so nasto-

pílesapranislka Francka Šenk,

nalog iz Hamleta),
dvema stavkoma iz Pariške su-

ite Johna Glenka Mortimerja in

črnsko duhovno Gospel Time

Jefferyja Agrella. V dodatku

pa z zvočno nanizanka tema-

tike iz opere Porgy in Bess

G. Gershwina in tema Pink

Panterja. Slovenski kvanet pa-

zavn lahko ocenimo kot kako-

vosten umetniški sestav. Izre-
dno sonomo, hormonsko zlito
v barvah so zaigrali svetlo ba-

ročna glasbo, zelo umetniško

transparentno Suita Serockega,
nič manj prepričljivatudi neko-

liko lažjižanr.
Pa s tega mesta morda tudi

kakšna Opomba. Ne iz togega
tradicionalnega čistunstva,am-

pak za previdnost, ki se ji Je-

senske serenade ne bi smele iza-

gniti. Serenade morajo obdržati
umetniški koncept in ne z im-

pravizacijo prehitro (tudi če gre
za popularnostl) izbrisati s la-

ble lepo umetniško pisavo nn-

ših mladih glasbenikov. Ne gre

za jemanje pravic glasbeni mla-

dosti, ampak za razumen raz-

mislek a konceptu. ki ga Jesen-

ske serenade marajo obdržati.

Papuščanjelahko spremeni nji-
hova obliko in pomen.
Bogdan Učukar
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iti obletnlci rojstva Avgusta Černigoja
:il Čemigojevrojstni dan že prejšnjimesec, so spričodopustov proslavljanja stote obletnice

ega rojstva prestavili na september. Tako bodo nocoj ob 20. uri v galeriji Poslovnega centra
Gorici odprli razstavo njegovih slik akvarelov, kolažev in risb. Avtorja ln njegovo delo bo

3 umetnostna zgodovinarka Brina Čehovin.Jutri ob 18.30 pa bodo v Kosovelovi knjižnici
Jredstavili jubilejno poštnoizdajo (na fotograñji)dveh spominskih znamk In filatellstlčno

vega dne. Na prvi znamki je rekonstrukcija objekta iz leta 1924 z naslovom El. na dmgi pa
i osnutek, lepljenka in akvarel iz leta 1926 z naslovom Bankir. Na kuvertl je še barvni

tt, lepljenka in barvni svinčnik. iz leta 1926. Osrednja javna proslava bo v Llplcl 19.
a ob 11. uri. kjerje stalna Čemlgojevazbirka. Ob tej priložnostibo Izšla nova številka revije
raj v celoti posvečenavelikemu kraškemu rojaku. M. 2

Pet let Metelkove (3)

Raznoliki likovniki
S posameznimi ustvarjalci in skupinami je na

Merelkovr zelo močna tudi likovna scena

V severnem delu Metekove, ki je v lasti ljubljanske mestut

občine,deluje danes v lastnih ateljejih več kot dvajset likov*
_

nikov. TI ustvarjajo v stavbah Lovci, Pešci in v G
'

- li:

njim moramo prištetiše vrsto likovnih skupin, kot sta recimeli .

Minart in v Hangarju delujočalesarska kooperativa, pa tudli .

celotno stavbo Zapor-i. V njej pod imenom Sestava deluje ali a l
le predstavlja nadaljnja vrsta ustvarjalcev. nekaj časa pan j

Metelkovi v galeriji Alcatraz skrbijo za predstavitev »domače«| -

pa tudi nemetelkoyske likovne produkcije.

Galerija Alcatraz. ki ima ro-

store v slabi tretjini stavbe H evi.
je dejavna že nekaj časa. e po-
sebno je zaživela lani. ko sta

se kot kustosinji angažiraiila-

dranka Ljubičičin Bojana Pi-

škur. Alcatraz za svoje delovanje
nima koncepta. kar se zdi Lju-`
bičičevi posebno privlačno.saj
meni. da mora galerija ohraniti
svobodo in želi vanjo vabiti li-

kovnike. katerih delo se sklada

s stavbo. Noče namreč. da bi se

vrednost galerije. ki je že sama

po sebi svojevrstna instalacija. z

dodatnimi koncepti izgubila. Si-
cer pa galerija ni namenjena zgolj
predstavitvi metelkovoev. V

jan'-hodnjem bodo v njej rantav jali
štirjetam nedelujočiumetniki.

S peto obletnico bodo poskrbeli

Ob smrti Akira Kurosavo

Kralj brez naslednika
.kira Kurosava dopolnil 71 let,je izdal avtoblogral'rjo in jo naslovil Nekaj podobnega
igrajTjI. V tem naslovu se kaže skepsa, ki jo je gojil do pisanja o sebi. Menil je, da
že gavorijo njegovi filmi. In vendar je kljub temu napisal odkritosrčno pripoved o

ill'l, ki so oblikovali njegovo življenjein s tem tudi njegov filmski opus. Za pisanje se e

, ko je preme avtobiografijo francoskega režiserjaJeana Renoira in se kasne e sre I
Renoir zanj ni bil EIOVek »ki bi sedel in pisal avtoblogral'rjo«,vendar je nanjnaredil

obok vtis, da je zapisal: »Želelsem si, da bi se postaral kot on.«

; Renoira je Kurosava
'al tudi Johna Forda. ki

ijegovo žalost ni napisal
rgrafije. Velikan vesterna

elikega Japonca pomenil
zahodne kinematografije.
je vgrajeval v svoj filmski

arij in dopolnjeval z ele-

japonske drame no in -

m genijem. seveda. Prav

tagičnipovezanosti zaho-
in vzhodnega filmskega

la lahko poiščemorazlog
avovega posebnega mesta

ski zgodovini. Njegovi in

vijunaki imajo veliko sku-
očk: njih0vc poti se vijejo
krajini. ki je kader nikoli v

ne zamejuje. njihove zna-

loloča bOj za oblast. ven-

. vedno razkrije nekatere
ne kodekse. Pred filmom

obstajala dramska dela in
ni. ki so za Kurosavo po-
: ,mmm w-narističnegain
ü`.w`

orgea Lucasa. ki je priznal. da
brez Kurosavovega filma Skrira

rrdnjava (1958). zgodbo o rin-

ccsi in generalu. ki se

režijskegaznanja. Med romani

je Kurosava kot predlogo za pi-
sanje scenarija priporočaltrde
detektivske romane. Eden iz-
med njih. Red Harvest Dashi-
ella Hammetta. je bil predloga
za Yojr'mba (1960). zgodbo o

samuraju. ki se po prihodu v

mesto. v katerem se spopadajo
kmetje in razbojniki. postavi na

pravo stran. Yojimbo je postal
predloga filmu Za pest dolar-

jev (1964) Sergia Leoneja in pri-
pomogel k rojstvu špagetive-

stema.

Seveda Kurosava pri iskanju
odgovora (ali zastavljanju vpra-
šanja)o dobrem in zlu v človeku
ni mogel mimo Shakespeara. či-
gar Kralj Lear je bil osnova za

film Ran (1985), Hamlet za film
Zlobm' mirno spijo (1960). Mac-

beth pa za Krvavipresrol (1957).
Med najbolj presenetljive v'plive
v. drugo smer pa sodi izjava Ge-

pra-

,.
t..

Aklra Kureava- Leta 1985 med snemanjem filma Ran.

vljata v domačo deželo, spre-

mijata pa thdva potepuha. ne bi

bilo Vojne zvezd!

Morda zaradi te očaranosti

zahodnega sveta z :največjimja-
ponskim režiserjem«Kurosava

ni bil priljubljen doma. Nagrade.
ki jih je leta 1950 dobil u film

Rasomon in z njimi svet opozo-
n'l na japonsko kinematografijo.
niso prepričalejaponske javno-
sti. Verjetno tudi zato na .la-

ponskem Kurosava nima nasle-

dnika: »Devetdeset odstotk'ov

tistih. ki so delali kot moji asi-

stenti. je danes režiserjev.Toda

zdi se mi. da se nihče od njih ni

potrudil. da bi se naučil najpo-
membnejšestvari..
Nerlna Kocjančič

__-_-_~ .

Te dni je karavana ustvadalu
z Merelkove odpotovala v

Urreehr na ferrlval Prepovedal
sadeži clvllne družbe.Poleg
koncertov 2227 in Deca

Debilane, Škrarovečlralnin .
.

Teatra Gromki, BoštjanaPlu ,

(predstavil ba nov dasopLs [

Metelkovnlk) ln dmgilr goslr
. lz nekdanje .lu oslavlje bom

metelkovskl ll ovnlkl skupu,
z likovna skupina Mlzzarr ,

poslikali Ieleanškopostaji I
,

Urrechm.

tudi za daljšiOdpiralni čas. 'EJ o

rija ne bo odprta le enkrat il't- ,

den. ampak bo občinstvoa l

l

vsak delovnik od 19. do 22 ri
'

,

je za metelkovce :mlin ..

l

izran`to medsebojno poveri.:-
nje. to še najmanj velja za in.. .-

.

nike. ki imajo tukaj svoje alu: JL. ,
V stavbi Pešci so to kiparji ih..

1

A. Kovačič.BoštjanNova :lv .l.- .-

Barši. slikarji BoštjanArja.: l..

Goran Medjugor'ac. Božo ?Lu n

čević. ilija Terrah. Andre. se

hodolčan.Matej BllOVlČBljiqu-
graf Damjan Kocjančičizi-5...

Miran Pešič.V Hangarju dm th

lesarska kooperativa. V CL- '. 1..

so si ateljeje uredili kipa-u..

bcrt Ogmjenšek.Boštjantlr_.. t..

Drinovec. Urša Tomanfmmi'
Korošec in slikar Edvin E-.lh -_- .

vič. Mladi likovni ustvarim”,
so pred kratkim zapustiliikiąn-
mijo ali pa še študirajo..i`ll'J !'

kovnih družbah.ki jih vo: .le -_.

Goran MedegOľBC.sret'un` ..-J

nekaterimi umetniki. ki lil...:(!
okviru Društva simenslu. mm.

nih ustvarjalcev ateljeje' FJM'

Lovci.

Druženjeob_ sredal :n- .

Se dogaja tild} V ohrr .

stave. ki deluje v suit .

1

pod. Njihovo delovanjem.Uhj

pno rečeno. V _nmerjrizz n,

gimi metelkovs lmr likorr. L'r ,-

koliko newagecvsko ana-.var
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Sedem ur jamranja
NOVI, OFF

Staroeglpčanskipesniki so se pred
tremi, štirimi tisočlethmenda pritoževa-
li, da jim zrnandkąietem za klepanje sti-

hov. Sheakespeare jim je nekaj tisoč let

zatem pokazal, da tematika niti ni tako

pomembna kot interpretacija. e malo

kasneje so si krojačiNovega rocka inter-

pretirali, da v rocku zmanjkuje idej, in

so polnoletni kultni prireditvi prište-
pali še Off rock, ki naj bi raztegnil

glasbeno mavrieo še na področjeultra

zvoka, tako da bi torej rockerjem, ki

so poznani po obremenjenosti uro-

Ioških organov, kar na kraju samem

razbüaliledvične kamne. Off rock je

torej 18 let mlajšibrat Novega rocka,
ki je zavekal, da bi odprl vrata

križarskegasamostana godcem, ki se

izogibajo drgnjenju po kitarskih žicah.

Plemenit namen pa se je izkazal za ne-

posrečenega.Ce sta lani v že sicer boga-
tem šopkunovih dobrih bendov Racija in

Zablujena generacija končno spet priva-
bila smrklje in mulce, potem je bil

letošnjikonglomerat ustvarjen za geron-
tološko komemoracijo. Pod Plečnikove

oboke je zatavalo okoli tisoč kibicarjev in

prepričansem, da bi skupaj šteli več kot

30 tisoč let. Mešanjerocka in derivatov

elektronske godbe je, tako se vsaj zdi, od-

bilo rockerski del mladine, na drugi strani

pa ni privabilo fanov techna, rapa, hip-
hopa in, ja, celo countryja. Zdelo se je,
da je organizator hotel zmešati vodo in

olje in se na kraju ni mogel niti odžejati
nm 51 ocvrett jajc.

Na odru se je od pol šestih do okrog
enih ponočizamenjalo 13 popolnoma
neprimerljivih skupin. Hkrati je to pome-
nilo, da ima vsaka strogo odmerjenih 20

minut, in praviloma so skušale pokazati
vse, kar znajo in vejo, pa čepravna silo.

Prva je nastopila off skupina Silence.

Premore dva sintetizatorja in pevca, nji-
hov zvok pa spominja na Depeche Mode.

V dvorani je bilo morda okrog sto ljudi,
kar pa Silence ni zmotilo, čepravje sku-

pina morda vajena nekoliko večjepožor-
nosti. Niihovo lani izdano ploščoMa non

IN SPLOH ROCK - KJE JE GENERACIJAx-1

troppo je namreč nemška revija New

Life razglasila za ploščomeseca. Sledila

sta Juhe] in Vuhmeplš.Njuna glasba je
razigrana, rahlo utrgana rocky folklora, v

besedilih pa je okusiti "žmohten"okus po

ocvirkih, precej močnejšikot Pižamin.

Pižama 'je kranjski raper, ki se je oklical

HRABRO,OJŠTRO
DOS'TQJANSTVENO

za poeta in preroka. in želi opominjatí
na Človeško neumnost. Pri slovenskih

raperjih se je očitno prijela paradigma,
da gre v prvi vrsti popljuvati vse, kar

nisi ti, potem pa graditi na svoji fa-

tazmagoričnikarizmatičnosti.Pižami je
na odru pomagal Dohtar Sulejman. Ska-

kala sta v širokih hlačah z ritnimi žepi
pod koleni in prav vsiljivo nergala, zakaj
jima nihče ne pritegne. Pa smo pritegnili,
ampak šele pri tolminskih Rodoljubcih,

prvem resnem izbrancu Novega rocka.

Za večino slovenskih rock bandov vel-

ja, da znajo igrati, da pa bi lahko popra-
vili nastop. Za Rodoljubce tega ne bi

mogli reči. Po Rodoljubcih smo stopili v

temo in iz nje se je prav nežno,skorajda
neslišno dvigal ambiental dua Pure Age.
Večina računalniškeglasbe je bila posneta,
na malo večjemrobčku pa je tekla precej
nenavadna projekcija. To so uporabili tudi

ljubljanski Happy Generated People, ki so

preigravali nekakšen hip-hOp, in trije slabo

02vočeni rap pevci so bili divji in besni in

so razbili bas. Naslednjih 20 minut je pri-
padlo amsterdamsko-rcškinavezi Very Ex-

pensive Porno Movie.

V osnovi je to eksplozivcn rock `n` roll

inštrumentalnibend, ki še dva dni pred
nastopom ni premogel pevca in nič ne bi

bilo narobe, če bi pri tem ostalo. Res di-

namičen,duhovit, hiter drive, v katerega
se je brez težav ujela trobenta. ic zbledel

ob posiljenem vpietanju novoprišlega
vokala. Za njimi je oder napadlo deset

članov klape The Stroj, ali drugače,Les

Tambures de Laško. Strojevsko nabijanje
po plastičnihsodih je silovito, polno ener-

gije, morda le malo prevečlinearno, brez

nadgradnje nad osnovno linijo. Za off

Strojem so prišličlani M.1.L.K. iz Ptuja.
Ti preigravajo melodičen punk, ki

včasih koketira s surfom. Njihov nastop
je bil korekten, malo prevečstatičen,si-

cer pa so delovali še najbolj iskreno od

vseh izbrancev Novega rocka. Člani

skupine The Filth so v resnici tujci.
Možnost za sodelovanje dveh Angležev,
enega Američana in enega Slovenca na

Novem rocku se je ponudila s spremembo ,

razpisnega pogoja, ki poslej ne zahteva
'

več vsaj enega songa v slovenščini,am-

pak po novem spodbuja pisanje besedil

v milozvočni materinščini.Te The Filth

seveda ne premore, čepravdeluje v Slo-

veniji že debelih sedem let, zato pa je
njena glasba uigrana in je živahna fuzija
counttyja il. rocka.

Končno je svojih 20 minut po 15 letih_
dočakala Demolition Group, ki je prvi
komad (Temni angeli usode) odigrala
skupaj 2 The Stroj, in takrat se je prvič
prebudila masa. Nabit, poln zvok nas je
potegnil s seboj in držal do konca. Zdelo

se je, da bomo poslej poslušaligostujoče
stare rockerske mačke, kako znajo na

hudičev rep presti. Pa smo se zmotili.

Nastop nenapovedanih avstralskih gostov
The Onyas je bil prazen. Cosmic Psy-
chos, glavna vaba večera, so bili. prava

popestritev proti The Onyas,- kljub temu

pa niso bili prevečprepričljiviin po sed-

mih urah jamranja jim ni uspelo prebu-
diti rockerske zverine.

Povzetek: slaba letina skupin, prcsnc-
lo slab obisk in katastrofalno vzdušje.
Res je, da je rock kultura medijsko
prezrta, kar v največjimeri velja za te-

levizijo, kljub temu pa si nisem znal

razložiti,kaj se dogaja z generacijo X-l,

kje je.
Primož Vidmar

na....na

1
Pavle Gantar, minister

za okolje in prostor, je po

dolgih letih ukvarjanja z

ekologijo po esmeraldov-

sko sprevldel: "Doslej
sploh nisem opazil, da živim
v zelo umazanem okolju!"

..O

Drago Ferš, samostojni
podjetnik v Sovl in okrog
nje, je za vladne potrebe
pojasnil razliko med slo-

venskim ohveščevalcem in

~pmtiobveščevnloem:
"Obveščevalci so sodelavci,
ki ne vedo, da so špiclji,
protiobveščevalcipa špeca-
mo proti spodobnim denar-

nim nagraclam!"

Punksvojevrslneži
na Metelkovi

V ljubljanskem skvotu na

Metelkovi je v okviru petletke
zasedbe tega kompleksa nasto-

pila skupina The Snuñ'.

Skupina je nastala leta 1986

v Londonu. Sprva so delovali

do leta 1991 in nato razpadli.
Znova so se zbrali leta 1994 in

od tedaj izdajajo ploščepri
založbi Fat Wreck. V svojih
pesmih združujejoelemente

punka, popa in trasha. Bend

zaznamuje njihov razpoznavni
zvok, saj trdo punk in hardcore

linijo dopolnjujejo s pozavno in

hammond orglami. Do sedaj so

izdali štiri velike ploščein dva

albuma priredb.
Na koncertu v Gala hali na

Metelkovi so preigravali pred-
vsem pcsmi z zadnjih dveh al-

bumov. V živo je njihov nastop
odličen in prepričljiv,saj je
bobnar tudi vokalist. kar zahte-
va izredno tehnično `znan

skupini pa daje svojevrst` .1

pečat.Odziv občinstva je bil

dostojcn imenu skupine. Kot

predskupina je nastopila precej
repctitivna idrijska Zablujena
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peta obletnièąinetelkove'
'

l

Jezdi Jaša iíramarèič líacin

I EEE: m
Kljub septembrski prezasičenostis prireditvami se je desetdnev-

no praznovanje petega rojstnega dne Metelkove izkazalo za

vrednega vsaj občasnegapogleda. Sedaj že dodobra udomaće-

ni skvot je letos celo tekmoval z velikani, kot je Novi rock, in z

nsambli Druge lige Zveze plemenskih skupnosti in vraćev,ki so tam godli prejšnjipetek na ustanovnem

ongresu v prirejanje koncert0v usmerjenega DruštVaza zaščitoateističnihčustev,odnesel celo kožo in za-

ostno številogledalcev. Metelkova se je letos predvsem predstavila s svojimi silami - s stripkorovskimi gra-

li Li'e Eyea v prenovljenem klubu Channel Zero, s podobami hišnih in drugih lotogralov, s tam domujočimi
(ejterji, z glede prireditev vodilnim pogonom Teatra Gromki in njegovimi dražbamiter odlomki iz serije Naj-
ever/'etne/ši'h.., s predstavitvijo na Metelkovi delujočihlikovnikov in Sestave, stalne, dopolnjujočese galeri-

v Zaporih, z Ano Monr 3. stripi, lutkami, modnimi revijami, koncerti in že tradiCIonalnim Mizzartovim

ngpong turnirjem. Čeomenim le vidnejšerezultate Rodeove štihprobe,bi mednje sodil periormans Mar-

a Kovačiča,ki se je v galeriji Alkatraz z diapozitivi in fotokopijami posvetil eni svojih obsesij, namrečzvez-

. spotoma zaklal čistotrišnatelečjajetrca, preko teleskopa naklonil cenjenemu občinstvupogled v prihod-
Jst (kjer vlada tema kot v rogu) in sklenil vtise sv0je žepneankete z ugotowtvijo, da bo miselna asooacija
leče barve 2 zvezco kmalu le šenostalgičenspomin prezgodaj r0jenih krajanov. Med pokrajinami, ki so jih
Jblikovali metelkova in sem jih objezdil žeprejšnjosezono, pa je bilo letos kaj malo pejsažev,ki bi dali slu-

i, da je (bila) Metelkova vendarle del skvoterske mreže,ki se zna :zkazati s pregnanimi artisti, pestrostjo in

esenečenjrEnega maloštewlnihuvozov, fresko Ljudmile V0roncove in Vladimir/`aIsa/eva v SestaVI je na

etelkovo vendarle zanesla organizacija neodvisnih kulturnih centrov Trans Europe Halles, sicer pa se je
iažalopredvsem iz bratskih južnoslovanskihrepublik. lz Vršca je tako priplula Nataša Šarić,ki je v Gala

iii predstaVila sVOjo kolektijo asimetrićnihpoletnih oblačilin umetelnih nožnihplovil za krmežljavein nepri-

30jene rajferice, ki se kopajo v Herceg Novem. V Gala hali, kamor se je z modistkami pritajeno priplazila
eklronska muzika, sla čarali s svoumi psihedeličnimimaskami in grobimi naravnimi materiali za novo do

1 tudi ZagrebčankiMarijana in Josipa Bronić, torkova srbska in četrtkovahrvaškarevua pa bi lahko slu-

| za primeren uvod v nastopa po enega srbskega in hrvaškegaansambla v Channel Zero. A se je stotnija
iisk0valstva z obeh reVij razblinila po dom0vih in sta tako beograjski Urgh! kot hrvaškiVery Expensive
Jrno Movie žagalapred polpraznim klubom. Omenjena nastopa - izjemna, zajedljiva, duhovita klobasa, v

tero so beograjski obsedenCi namleli grindcore, metal, rap, ska, disko, lehno, naredili iz Armstronga grind-
rovca, iz Lennyja KraWitza pa robota, ter čvrstnastop najbolj pretresljivega ansambla rednega sporeda le-

šnjegaNovega rocka - sta namreč od drugih, brezplačnihprireditev odstopala s sv0jo, resda simbolično

no, kar je samodejno odvrnilo tovrstne muzike hudo potrebna ušesa.S simboličnoceno se je ponašaltu-

dvodnevni Derr Orto Punk festival, ki je zaključilletošnjopraznovanje prve petletke. Na njem, vsaj na

tkovi polomu, resda nisem slišalničesar,kar bi me prepričaloo Čan'hpanka v devetdesetih, pa zato veli-

ŽlVlhokamenin, stotisočičpredrgnjenih fint in celo diletante Stracony, ki so se k nam potrudili celo iz Polj-
3. Sicer Da se le Derr tokrat prvičpripetil na prostem, za stavbo Pešakov,in tako omogočilOgled Danka
lnI DetstoteriCi krajanov. Festival, ki je sad "anarhistične"zadruge KAPA in ima v nasl0vu besedo orto, je
1' DOlEkal S pomočjosponzorjev, fabrike bulerjev, pred katere stojnico je bilo dolgo več ljudi, kot pred
rom. Dremogel je proti stojnico s točenimpivom in proti koncu večerabrez pametnega izgovora gostil lo-

1i angleškiansambel Vice Squad. Živelainstant anarhija! Bakunin bi se v grobu obračal.
j pa čaka Metelkovo v prihodnosti? Brez drugih oprijemljivih zagotovil je gotovo le, da se mestni veljaki z

gerji ne bodo dotaknili stavbe Zaporov, ker je tam pačodležalin odlizal sladolede našvrli Janez in ima-

zato zgodovinsko vrednost?! Sicer pa bo Metelkova, ki je letos - senzaCionalno! - imela dovoljenja za vse

reditve v okViru r0jst-
l

ga dne, še naprej
(ala sodnega dne ali

končnih odlokov o

eni usodi, medtem

žila kot obrobni, a

nadomestljivi proi-

ijalec kulture in se

evala s ČUjećimIso

ti, delavoljno policijo
Jredbami o hrupu.
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Problem je per-manenten.
Mariborske knjigarne` (res
jih ni veliko, zato pa je sli-
ka toliko jasnejša,in' bolj`
žalostna) ponujajo že 'na

prvi, zunanji pogled to, kar

mislijo, da greČvprodajo.
Učbenike,avtokarte, raču-
nalniške . priročnike,new

age pr-atike in kvečjemuše
'

'

- kurje juhice. Na policah'
imąlo seveda vse (ne)pot-
robno leposlovje, ,humanis-
tikoinkarješetega',če`sar-
po njihovem nima smisla

ponujati, ker tako ne bodo

prodali. Prepričanasem, da

gledano, takšne literature

ne proda ogromno več kot

drugje po_ državi.,Ker_-se

taksne Image pačunder-nc::
prodajajo. A kolikor se, se

tudi zato, ker jih_ knjigar-
narji priklicrriejo v zavest..
Res mi je nerodno ponav-

ljati misli, ki so postaleže
fraze, namreč tiste o loglld
odsevanja in ustvarjanja..
Izložbe (in karje še-drugih`
medijev, vključno1 mm-

žičnimi), ne odsevajo_ '(du-
ha, dogodkov...), am »vse

skupaj ustvarjajo. sože
odsev česa,so odsev samih

sebe, odsev stanja, ki ga

ustvarjajo. Zveni sicer kru-

to, če rečemo,tako kot je že
Cankar, da narod ne ve, kaj
hoče,in da hoče pačto, kar

ima, kar mu nudijo. A v

bistvu je res tako.

Petra Vidali

`m0

.Dnevipunkana Metelkovi
`

'P0` ,LJUBLJANSKEM orz'ro PUNK FESTIVALU _-

,

`Na ubüanskiMetelkovi je
poteka peti Orto punk testi'-

-val. Nastopilo je štirinajstskuš-
in iz Kanade, Velike Britani-

e, Hr-vaške,Italije, Poljske,
Jugoslavije in Slovenije. Ideja.
za Orto punk festival je, po
besedah enega izmed organi-

zatorjev,
Roka Bernardiča',

bila, iva že v_ začetkudevet-
desetih.

`

_

Po` zasedbi .Metelkove
rnKus-'tanovitvi društva KAPA o-

lektiv' anarhističnopaciñsti
`

- dejavnosti), ki je hkrati tudi or-
anizator tega dogodka, so se.

, ije uresničile rn leta l_994_se
je .v

Ljubljaniz
odil prvr Orto

pu'nk estival. amen tega fes-
tivala 'e dati mladim, še_n_eu-
veljavljenimskupinam mož-nost
nastopa. Poleg tega pa z neka-
terimi znanimi rmem'p V

_ _un-
dergrourida tudi ąppulanzrratrtovrstno 'kulturo' bistvu gre
pri tem- .dogodku tudi za

druženjein_ negovanje_punk'
idej in iZľOČlia,torej pozmvne-
ga mišljenja,_upora in sponta-
nostr. s

-'

Glasbeni del prireditve
spremljajo še druge dejavnos-
tr, naprimer piercing, tattoo,

ZA TEGA JE PA TEŽKOREČl,
DA JE Z LAHKOTO

PRILEZEL NA VRH...

Britanci Vice Squad
_

grafiti, punk sejmiščein video

program, ki da'ejo celotnemu

dogajanju in a mientu pose-
ben pečat.V dvodnevnem

koncertnem sporedu smo ime-

li možnost videti nekaj slabih
in neizrazitih ter neka` dobrih
in obetavnih bendov. rvi dan
so tako navdušili ljubljanski
melodičnihardcorovci Sulo, ki

jim 'na trenutke zmanjka
rzraznosti vokala in kontinuitete
celotne skupine v posameznih

esmih, in Kanadcani Scum
Iement. Gostje Vice uad so

skupina, nastala leta 1 77, in
sodr'o v prvi val unk skupin v

VelikiBritaniji. svo`im nasto-

pom niso ravno nav ušili,ven-

dar so nastopili korektno in

Posnetek: BoštjanBenčič

izpolnili ričakovanjamarsika-

terega obiskovalca.Prvi dan
so igrali še slabi anarhopun-
kerjr Straco'ny iz Poljske in

Pred??? :.

\'iłivn.,,.

_ena-u

.

jue,momilin nerzrazr' 'ti slovens-
'sku im Fat Nuns in Džidža

mota on ter "sredn'ešoiska"
punk skupina Virus. rugega
dne so nastopili hrvaški 5 ml-

nutea to Steve.'Skupina blodi
med straight edgeom'in melo-

dičnostjorn bi se morala V' pnd
svo'i pre ričl'ivosdodločiti,ka'
boge. -ilčopiskigrindoorovci
Bldodau ekersnisosodrli"vkon-
l-tekšt'festivala, bevškiveseljald

_Drajtš
vtis.

narji' so naredili sohden
'

aški anarhisti Apatridi
`

so nastopili tudi na prvem Orto

punk festivalu, vendar ostaja
skupina naravni, na kateri je
bila pred štirimi leti. Tre Alegri
ragazzi Morti iz Italije svoje
nast0pe do lnjujejo z zanimivo

videoproje cíjo stripov. Kot

zadnji so nastopili zanimiviMa-
riborčani Mal O Bo.- -

Kot celota glasbeni dei fes-
tivala gotovo ločujezrnje od

plcv ter` tako daje 'možnost
uveljavitve posameznim sku-

Bínamv slovenskem prostoru.
o odek se z .leti razvija in

uvejavlja, o tem priča tudi

to, da je bil koncert letos
rvič na prostem. Torej so
asi, ko so metelkovce.mest-

ne oblasti preganjale, končno
miniii? .

ŽigaGombač

i! P` I'wľłlwi"' WWW`

se sprijatcijili na zadnji cv-

ropski turneji Pridigarjcv.
Turneje organizira MKC

Maribor, posamezne kon-
certe lokalni aktivisti.

Looking Up so leta 1994
ustanovili mladi skaterji, ki
so poleg desk pričeliupo-
rabljati še deske 2 magneti.
Vodila jih je ambicija ak-

tivnega zapravljanja proste-
ga časa. Fantje so uspeli.

V začetku-so se glasbeno
zgledovali po _ Operation
Ivy, postali pa so hitrejši
od svojih idolov. Leta 1995
so posneli prvi demo in

pričelinastopati s sorodni-
mi skupinami, kot so Woo-
do GlOw_Skulls, .Warzonc,
SNFU and Strung Out.
Neodvisni založnik Laurens
Kusters je posnel njihov
drugi demo in ga poslal na

založbo Epitaph. Tu se

začne zares. Njihov album,
ki ga igrajo na turneji,
predstavlja šestnajstnovih
ska punk pesmi, ki jih po-
gojno lahko uvrstimo med

stiioma skupin Mano Neg-
ra in Woodo Giow Skulls.

6690;
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prijavljali, dokler prototip ni končan. Pri izdelo-

vanju prototipa pa se začne sodelovanje z izde-

lovalci, ki ti lahko pomembne rešitveukradejo
- take negativne izkušnjesem že imel 2 ne-

kim slovenskim obrtnikom. Za prijavo patenta

Ukolrščrne se pri nas ne bodo bistveno spre-

menile, dokler se s patentnimi prijavami in

izumi ne bodo začeli ukvarjati ljudje s konkre-

tnimi, praktičnimiizkušnjami.ljudje. ki so tudi

že sami ustvarjali patente.

0 Kaj se v svetovni avtomobilski industriji
dogaja z »vozili prihodnostiu?

Avtomobilska industrija je kot verjetno naj-
močnejšaindustrijska veja na svetu zelo konser-
vativna in se izogiba radikalno novim rešitvam.

Pred natančno stotinii :eri je LUIS Renatilt
skonstrurral SVOJ prvi avtomobil (ki je sicer .še
kakšnih deset let starejši)l/o prve serijske prot-

Fom: (irranl .S'uharlolnr'k I

KULTURNO SREDIŠČE-METELKOVA

Pohiteti

s korenitimi

spremembami
Marko Hren I

Čezpoletje se je o Metelkovi veliko pisalo. Pri tem so me novinarke prikazovale
kot »trn v peti«Metelkova. Na očitkeodgovarjams programskim besedilom in

ne s polemiko,čepravbi o vprašanjihavtorstva in reprezentativnosti (podporeali

nepodporeposameznikom in strukturam) lahko vodili širokerazprave; kar se tiče

dogovora,ki ga tu obravnavamo, je pomembnopredvsemdejstvo,da ga je v celoti

podprl svet zavoda Retina, in pa dejstvo,da se bo o celotnem poslu te dni ponovno
odločalminister za kulturo.

Podoba Metelkove v javnosti je vedno manj
obremenjena z obdobjem, ko je iz navdušenja
ob zasedbi dela vojašnice(1993) drsela v de-

presivno stanje, ko je - brez vode in elektrike
- vase sprejela vse možne obraze urbanega ži-
vljenja: od vrhunskega ustvarjanja do izra20v
urbanih kriz (do 1997). Na lokaciji smo zdr-
žali ne tisti, ki nismo imeli kam, temveč tisti

(ustvarjalci in organizatorji), ki smo imeli do-

volj ustvarjalne energije in vztrajnosti; za nas

pomeni inspiracijo že lokacija sama, z vsemi

spremnimi arhitektumimi, socialnimi in drugi-
mi vidiki. Nastali so avtorski interierji in v

arhitekturo_ vdelani anel'akti ter programi za

celotno lokacijo. Z vidika kultumo-prostorske
politike gre zgodba v leto 1990. ko je Mreža
za Metelkovo izdelala elaborat prostorskih po-
treb v Ljubljani, karje bila osnova, da je lahko

tudi v najtežjemčasu (1993-1995) in v od-

prtih, konsenzualnih procesih potekalo kreativ-

no snovanje programov, med katerimi izstopa
arhitektumo-prostorski razvojni načrt (Retina,
1995) s predlogi u obnovo posameznih stavb
v mestnem (severnem) delu bivše vojašnicein
s predlogi za ekološke programe in programe

zaposlovanja. To je bil bistveni dokument, s

katerim smo dosegli postopno obnovo hiš,pri
ministrstvu za delo in Zavodu za zaposlovanie

pa pridobili večještevilo javnih del in vrsto

sprcrnnili programov.
7. vidika »civilnostiu Metelkove je pomemb-

no že poletje 1988, ko so crvilni značajMetel-
kove neizbrisno zaznamovale ženske s svojimi
duliovitimi in vztrajnimi ncnasilnimi interven-

eijami v tedanji štab JLA; kasneje, leta 1993,
so zasedbo dela vojašniceocenjevali kot do-

kaz, da civilna družba v tej državi še živi. ln

imeli so prav. Metelkova je zgodba o uspehu
civilnodružbene pobude in gotovo eden najbolj
zanesljivih dokazov o potencialni moči drža-
vljanske nepokorščinc.

ca. Zavod Retina, Modcma galerijo.` Slovenski

etnografski muzej. Uprava RS za ..ultumo de-
diščino in Narodni muzej Slovenije pa so aprila
letos z mestno občino Ljubljana llí ministr-
stvom za kulturo podpisali dogovor o uskla-

jenem izvajanju dejavnosti skupnega pomena:

promocijske dejavnosti 02. slike z javnostmi in

izdelavo in izvedbo Agende 21.

Promocija
in Agenda 21

I 0 0 O 0

Nacionalne institucue
o o 0 V

in crv11na druzba

Pri tem smo doslej govorili samo 0 enem,

severnem delu Metelk0vc, ki je v lasti MO

Ljubljana in je namenjen tako imen0vani nein-

stitucionalni kulturi. Nova odločilna poteza za

prihodnost Metelkove pa je bila odločitev vlade

RS (poleti 1994). da se južnidel kompleksa
nameni namesto policiji nacionalnim kulturnim

institucijam. Spet je bila civilna družba agre-

sivnejša,hitrejša:prosili so za eno stavbo v

južnemdelu in se po nizkoproračunskiobn0vi

v režijiRetine vanjo vselili pol leta pred Etno-

grafskim muzejem. S tem je lokacija pridobila
nove možnosti;prihajale bodo najrazličnejše
vrste obiskovalcev. muzeji se bodo srečali z

ateljejsko produkcijo. sedanjost ne bo ločena

od preteklosti. Metelkova ima srečo: vodstva

teh institucij (priložnostza vodenje Sloven-

skega etnografskega muzeja je dobila oseba s

sodobno vizijo odpnega muzeja, kar dokazuje
tako z dosedanjim programom kot z urejanjem
notranjih in zunanjih muzejskih površin)imajo

posluh za socialne in okoljevarstvene programe
in voljo za oblikovanje sodobnih kulturnih po-

litik. To dejstvo je odprlo možnost za dejansko.
vsebinsko usklajevanje skupnih programov na

Metelkovi. ki bodo nadgrajevali arhitekturno-

gradbene rešitve.
A_predlog za koordinirano in celovito ureja-

nic Metelkove ie snct nhlikuvnln civilnn instan-

Kultumo središčeMetelkova naj bo doma in

v svetu prepoznavno kot Celovit urbani kulturni

prostor. Informacije naj bodo zbrane na enem

mestu in na voljo vsem zainteresiranim javno-
stim, od krajanov do strokovnjakov in pred-
stavnikov tujih kultumiških in drugih delegacij.
Ključniuporabniki bodo skupaj oblikovali tisti

del promocije, ki bo za celotno kulturno sre-

dišče enoten. V prvem letu bomo vzpostavili
'.n uredili informacijsko pisarno ter pripravili
razpis za celostno podobo promocije.

V prvem obdobju bomo izdelali študijopre-

vencije in varovanja lokacije vključnos predlo-
gi za razvoj aktivnega zaposlovanja na lokaciji.
kasneje pa bo koordinacija spremljala uvajanje
in izvajanje dogovorjenih rešitev. Ta del pro-

grama se bo izvajal v sodel0vanju s p` `skim

centrom La Villette. kjer že izvajajo s..et.

komplementiranja standardnih načinov za va

rovanje odprtihjavnih površins prcvcncijskimr
dejavnostmi in aktivnim zaposlovanjem. Drugi
del Agende bo obravnaval teme. ki se nepo-

sredno tičejoprostora in okolja. Tako naj bi

uporabniki sami predlagali in določili na primer
način ločevanjaodpadkov. režim za lastnike

p50v v parku, kriterije za sajenje dreves in traj-
nic, smernice za nameščanjeumetnin v parku,
določitev lokacij in vsebin za otroška igrišča.
pravila, ki naj v parkih veljajo v nočnem časti

itd.

Uporabniki oblikujejo vsebino in načiniz-
vajanja posameznih dejavnosti. mesto In rnr

nistrstvo za kulturo pa sta pnstojna za odlo-

čnnie o ñnancirrinin Pripiiivlit'll ic mame-m
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kst. ki je naslajal kar osem let.
medtem pa so bili nekateri deli

besedila že uprizorjeni bodisi

na odru ali kot radijska igra.
Mariborska uprizoritev temelji
na nedavno zaključenembese-

dilu. ki je pravkar izšloludi
v knjigi Ravnjakovih dram in

scenarijev Feniksov let. »Teksta

sem se lotil kot zgodovinske
spektakelske drame. vendar je
med pisanjem delo prehajalo v

komomo. .asketsko dramo. Z

današnjega,Stališča_ bo morda

aktualna predvsemzaradi ana-

lize odnosov med cerkvijo in

družboin v tem kontekstu bi_
.jo lahko označili tudi_kot po'-
litično dramo.«je .povedal Vili

Ravnjak, ki je tudi dramaturg
predstave. I_ _

.

Pet'let-_:Mçtel/çov6"(2)
I

llll

Uelo. ki bo uprizorjeno nu ve-

likem odru. bo rcžiraln Maria

Millas, sicer zlasti rcžiserka ra-

dijskih iger. to pa bo njen gleda-
liški prvenec. Po njenih besedah

gre za univerzalna razmišljanja
o boju med posameznikom in

institucijo”,pa tudi o smislu ujne-
tniškegaustvarjanja. Vlogo Gi-
ordana Bruna bo odigral Pe-

ter Il'novšek,Avtorja in Ro-

berta Bellarmina Alojz Svete,
Tiborja, Brunovega ječarjapa
Davor Herga. Igralci so bese-

dilo omačili kot zelo zahtevno
za verodostojno_ interpretacijo.
Komorni atmosferi draine bosta
ustrezali tudi enostavnajasket-
ska `scen0grañjain kostumogra-
tija Mirjane Koren, glasbo pa je
napisal Mitja Reiehenberg.
Peter-Rak

'

-

Glasbárain'--`teater»
Najbolj dejaVni so Kupa,klub-

Channel Zeroin T eater Gromki
Največalternativne oziroma' neinstitucionalne kulture na

enem mestu v Ljubljani zagotovo najdete v severnem delu

bivšegavojaškegakompleksaIMetelkova. Tam namrečdeluje
vrsta posameznic, posameznikov in skupin, brez katerih ne

bi bilo pete obletnice kulturnega središčaMetelkove. V vrsti
raznolikih dejavnosti izstopajo dogajanja v stavbi Pešci,kjer
se v klubu Channel Zero in Gala dvorani`dogOdinajvečkon-

certov, več kot dva 'na teden. V Gala dvorani je sprva deloval
tudi Teater Gromki; ki pa. je' kmalu po. zasedbi kompleksa
pridobil svojo stavbo, tako imenovaniHangar.

Koncerti so gotovo tisti, ki na

Metelkaer privabijo največob-

činstva.Glavni »krivec« zanje je
poleg kluba Channel Zero ko-
lektiv anarho-paciñstičnih-akcij
Kapa, ki je;regist_riran kotdr'u-
štvo. Y - Gala_ dvorani_ stavbe:
Pešci pripravlja_ javne priredi-
tve, predvsem koncerte. Redni.
člani društva (predsednicaTina
Matoh. Neli Drbež. Emir Bešl-

l'OViČ,`R0kBemardičin Aljaž
Deu) so predčasomzačeliši-
riti osnovno dejavnost. Skupaj

_

- s Channel Zeroso postavili sneu..

malni studio, kjer snemajo demo
posnetkešeneuveljavljenih sku-

pin. Nekoliko slabša tehnika jih.
ne' moti,'da ne bi mladim. obe-

'tavnim glasbenim skupinam za

minimalno vsoto. v sicer _neko-
liko daljšemčasu,kot je v navadi
v »pravem« snemalnem studiu.

_ posneli zgoščenke.je povedal
AljažDeu. Skrb za mlade glas-
benc skupine paje še večja,saj

. jim ob izgubi prostora za vaje
za nekaj_ časa odstopi'o svoje.
Poleg zdaj nedelujočekratove

čitalnice `pa vzpostavljajo še ti-
skarno in.Radio Metelkova. ki
bo zavzema] določen termin na .

Radiu Študent.
_ L

'

-

S pripravo koncertov naših in

tujih glasbenih skupin,"ki prinas
še-_nisouveljavljene in imajo pri
tem težave.pa _tudi-s pripravo
tematskih glasbenih večerov se.

ukvarja klub Channel Zero. ki

je prav tako v stavbi Pešci. Jani

Mujić,Dejan Domik. Peter Ko-
tarac. Brane Zdralo, Božo Ra-

'.čilnih

kočevič.Rok Sieberer si poleg
vrste zunanjih sodelavcev priza-
devajo osnovno dejavnost razši-
rití še na gledališkoin dramsko

udž'estvovanje..
'

-' od-'začetkaMetelkoVe de:
luje pod vodstvdm Andreja Mo-

_

rovičaztamtudi _'vzadnjem času
vse bolj opazni Teater' Gromki.

Gledališče,ki temelji na izrazi-
tem kolektivizrnu, zbuja pozor-
nost s .tremi različnimi oblikami

`

predstav."Poleg »klasičnih« se

otevajòzanje še-.posebnozna-
idrprovizir'anih predstav.

Te so zoSnovnim naslovom Naj-
neverjetnejše...od lanskega no-

vembra do srede julija vsak to-

rek v Hangar privabile številna
občinstvo:V.-n_ovisezoni name-

ravajo ta. koncept ohraniti. spre-
menili bodo le temo. saj se za-

vedajo. da so predstavepostale
:že prevečantrmzrrane in neka-

liko predvidljive, jepovedal Mo-

rovič. posebno zabavni so

njihovi_ ekspresni spektakli, ki
so jih razvihna začetkudelova-

. nja, ko so motečakomentiranja
občinstval'enostavnovključiliv',

. predstavo. Teater Gromki, v ka-

terem poleg sedmih rednih čla-
nov igra`tudi več občasnih,na-

'merava prihodnje,leto posvetiti:
_izobraževanjmsajbodo m'edse
povabiliinelkaj in tu'ih gle-
daliških `pedagog0v. De _vniCe
pa ne bodo' namenjene le njim,
temvečtudLvsem'drugim 'entu-

`_ziasto'rn,ki jih zanima-gledališka
igra.

~

.,

'

Maja Škabar

. Potpodnoge
Sorosev center za 'sodobne'umetnosti uvaja"novoobliko tinančne

podpore -' delovno štipendijO.ki so jo poimenovali Potpodnoge,
namenjena pa je umetmkorn, teoretikom, kritikom in kustosorn s
..n.I--::_--J-'

' "

Moj dožnlk Jo lahko balon - V spremljevalnem programu Lutk
'

na ogled tudi priljubljena pravljica Elo Porocl, kakor sta Jo DW?

družinskegaLutkovnegagledališčaFm-_frulz Ljubljane.

Prvega malega princa je na

Lutkah '95 dobilo Dejvic'ke di-
.vadlo iz Prege za Spoonrr'versko
anrologijo Edgarja Leeja Ma-
stersa v_režijiJakuba Krofte. V

petek zvečerp̀a bo mednaro-
dna žirijav sestavi Margareta Ni-

Corrnick (Irska), Mojca Kreft
in Blaž Lukan (Slovenija) ra-

zglasila njegovega drugega dobi-
mika -

V nedeljo popoldne_ _se je
predstavil osemčlanski ansam-

bel `Gradskog kazalü'ralutaka_ z

Reke s sodobno pravljico Nad-

čevljarMartin avtorja besedila,
pripovedovalca_ in.reziserja Re-

neja Medveška. Poučno pripo-
ved o čevljarju.ki skuša s preuče-
vanjem človekovega»nogopisa«
priti do zdravilnega čevlja'zavse

Zemljane', a _`obl`neuspehu 'obo-

colescu (Francija). predsednica. -

Aci Citron (Izrael), John Mc»

Lut/

. NamOČžive-0:
1

.

. _

- -

.

.J i-_' - a l

'

Program tretjega_ festivalskega_'_dneje v nedeljo uvedel ljub
_tvamaFlorianovega Tobije v prevodu, priredbi, režijiin dram:

podobi Agate heyer in ob glasbi Lada Jakše. Uprizoritev v iz\

treh slovenskih v mednarodni_tekmovalni konkurenci osemnu

vami;opoldne :John MCCOľl
v Du linu, p ravil svojo mo:

in Europe, 180051914 (Ljudski
. Prvo objavljeno tovrstno študij'

v Evropi. Kustosinja za n`eevrol
muzeju Slovenije 'Mojca Terčelj
razstavi Iz deželesončevihniti i

pa evropsko novirelo Hansjürgr
Table-Top Puppets (Lutke na pr

napovedal čezmesec izid Zgodi;
Henryka ,Jurkowsk'ega 'v 'uredu ü

prevodu Miha Klepa.
'

-

gati le za novo življenjskospo-

znanje. so igralci le ilustrirali z

burleskno animacijo predmetov
(predvsem čevljevvseh vrst) ozi-

roma dinamično rekvizitno igro.
mestoma tudi z uporabo

-

prvin
senčnegagledališča_

'

Tretjo_ tekmovalno _uprizori-
tev_ je predstavil Theatrekijillu-

da. Reucna-..Ząlmkamis.fo-

.

levna poptovanjaod črte do telesa
__

V galeriji na Dvomem trgu 2 v uubljanl bo še nekaj dni na

razstava najnovejšihslik Almira Brunec. ena od spremnlhpriredj-
.tev že končanegakongresa -m ncłatlun Iimnh-Ins- -- --- _ - t _

Ogled



l'et let od zasedbe
l..ll`|'.ľ I \\ \. ltl. ~ Metelkoui \ teli tliieli praznuje pet lt'l

'r'
nji-g.: delovanja. Danes ob lo. uri lio uradna 0l\`tl|'ilt'\

w “gli-il forum \ive na odru pod dežniki. Na istem niestu bo

ob l7. uri na sporedu koncert Strune.

(lh l7.`\t) bo \ Staxbi () retrospektivna fotografska rastava Me-

lclktnn .-\l\\';i_\'.\ Ultra. Ob 20. uri bo na dvorišču pred Lovci

'hand-.eo Izksprcs. Ob 2 |. uri bo v garažahpotekala diaprojekcija_
\ Hungarju pa bo lutkovna predstava za odrasle v izvedbi Gledali-

šča Konj 7 naslovom Napmvite mi zanj krsto. .lutrišnjidan se bo

končal z otvoritvijo razstave grafitov Lie Eye ob 22. uri v Channel

Zero.

Organizatorji pa na otvoritev še posebej vabijo vse, ki so se

7iIVZCIIlül| In ohranitev kulturnega centra na Metelkovi ter vse

ćlane in simpatizerje Mreže za Metclkovo. (td)

predraga 7.;iloje hnši Župandr.

Dimitrij Rupel lani objavil med-
nzirmlm razpis za projekt CČN.
na katerega se je prijavilo deset

ponudnikov Izbrali so jih pet
Kljub temu. da so \'si izbranci v

primerjavi s Hidroinženiringoni
ponujali bistveno cenejšereši-
tve. na VO-KA niso popustili.
Povrh vsega pa so med drugi-
mi zadevo vzeli v svoje roke
tudi mestni svetniki iz vrst dc-

s'nice ter z večino glasov potrdili
dražjiprojekt. Prav zaradi tega
zelo presenečamnenje Antona

Kranjca (tudi on je ves čas navi-

jal za drag projekt Hidrotehnika

Neprečiščeneodpadne vere s.

ribe v Ljubljanici. (Foto .ial

llkror vam pomaga narediti avto, kakršnegaste si vedno želeli

Naredi si sam svojavto
Slovencem manjka predvsem volja,željain pa veseljedo dela

LJUBLJANA. IO. - lmeti drugačen,unikaten avto je prav

gotovo željamarsikaterega voznika. Medtem ko postaja v An-

gliji izdelovanje avtomobilov vedno bolj priljubljen hobi, pa
Slovenci, kot pravi Viktor Bitenc, ki pri nas izdeluje avtomo-

bile, ne kaienio nikakršne željepo tem, da bi si naredili avto,
ki bi bil drugačenod sosedovega.

»To niso uxtomobili za Slo-

vence. ki raje hodijo po avto-

mobilskih salonih.« pravi Viktor,
ki je pred tridesetimi leti pn'Čel
/ Izdelovanjcm motorjev. Nare-

dil jih je kar trideset. nekaj za-

se. nekaj pa po naročilu svojih
»strank«. Ko mu je pri tem delu

pričelopostajati dolgčas,se je
zaposlil kot računalniški progra-

mer, vendar pa mu ustvarjalna
ŽlllCiJ ni in ni dala miru.

Takoje začel uresničevati svo-

je dolgoletne sanje - narediti

svoj` avto. nllotel sem narediti
starinski in lep avto. zato sem

veliko ćasa preživelv muzejih,
kjer sem se spoznava] s takimi

avtomobili,«je povedal Viktor.
Pred leti je tako dokončal svoj

prvi avto, ki ga je pričel'delati
še v časih Jugoslavije in je zanj
porabil kar tri tisoč ur dela. Kaj

kupca ni in ni.

kmalu pa je ugotovil. da taki av-

tomobili Slovencev ne zanimajo.
Viktor se tako z avtomobilom

vozi sam že štiri leta. in kot pra-

Slovenci si ne želimo,da bi bil naš avto drugačenod sosedovega.

vi, nima z njim nobenih težav.
'

»Bistvo pri teh avtomobilihje,
da si ga resnično narediš sam.

Jaz naredim le osndvno, nato

pa mora stranka avto odpeljati
in doma dokončati delo. Seveda

Prvi avto, ki ga je Viktor naredil, uporablja kar sem, saj pravega

lahko celega naredim jaz, vendar

pa je to brez smisla,«pravi Vik--

tor in dodaja: »Za to je potrebno
imeti predvsem voljo, željoin pa

veselje do dela, česar pa Sloven-

ci nimajo.«
Do sedaj je pričelizdelova-

ti že pct različnih avtomobilovr
nobeden pa ni dokončan,saj ni

zanimanja s strani kupcev. Ven-

dar pa Viktor ni obupal. lmu

že izdelan načrt za popolnoma
nov model starinskega avtomo-

bila, ki pa ga bo pričelizdelovati

šele čez nekaj let,

»Sedajbi moral delati motor-
je, kot so priljubljeni harleyji.
vendar pa me to ne zanima več.

Važno je. da delam tisto, kar me

veseli, ne pa tisto, kar prinaša
denar,«pravi Viktor.

TANJA DODIG

Foto: BOJAN VEUKONJA

Igračza pol
milijona tolarje
.LJUBLJANA1II ..

Spectrii lntermio.
nal d.o.o., ekskluzivnm-
stopnik svetovnega poi-
zvajnlca igračHlsbn_ je

včeraj v restavii ii

McDonald Humanltrne-
mu zavodu Vid pomni!
paket igrač v vrednem`

pol milijona tolarjev
»PodjetjeSpectra ne in

že lani priskočilon.. -;

moč, ko so nam pc:.

ugodni ceni prodali ijz.
ki smojih za novo lena:)

darili otrokom v ľleŠíll'
družinah. Tudi te igra:
smo jih dobili danes, kot)

zagotovo prišlev pravo
ke - roke tistih otrok, .i .in

staršiigračne morejo [spi-
ti,«jepovedal Aleš Pink.

direktor zavoda Vid, ti' 'o-

dal. da bodo igračeprau:
otrokom, ki niso iz Lj'iíia-
ne, temveč iz drugih .nu-

cev Slovenije, saj se vemo

tovrstnih akcij vrti m-nc

okoli ljubljanskih otmi

Ob tej priloznosti I) H

McDonoIdu pogostih .'ro

ke iz trnovskega vrtca,: t izr

preizkusili nov Montnols

Junior, namenjen ohm::

od petih let naprej, :tm

val pa jih je klovn Relrtlt

McDonald. (td)

Zabava brez -

cigaretnega duiii
LJUBLJANA, It. -

. Koordinncija artic-

nekndlleev Ljubljananrl
pravijo-7. srečanjeuku

dllcev, ki bo jutri v More

eu.

.LCIOŠDjG'IJdľCdiICMHi]
bo s slavnostno otvorrvu

začela ob pol štin'hpel."
dne, bo potekala podgana:
Zdniženi za Ljubljano'ore
tobaka. Po kulturnemm

gramu in podelitvi mera

se bodo vsi nekadilci, ji: o

di' kadilči,od 18. ure nam:

l zabavali ob živi glasbišll

FU)
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Metelkova
MBStO
Prostor, ki je v peti/9 leti/9 po gverils/ez'zasedbi

leasarne iz squata prerastel v enega osrednjih
kulturni/9 centrov

0 so na prelomu iz šestdesetih v

sedemdeseta leta študentski upori
pretresali svet. se je v Evropi
vzporedno z artikulacijo novih

duhovnih temeljev za razumevanje
sveta pojavila tudi zahteva po pri-

dobitvi prostorov, v katerih bi revolucionarna

mladina lahko uresničil:: svoje predstave o bolj
smiselnem načinu življenja.Vendar se je od

tod izvirajočesquaterstvo. 7asedanje opuščenih
hiš. zares razmahnilo šele deset let kasneje,
in sicer najprej na Danskem, Nizozemskem
in v Nemčiji.V Kobenhavnu, Amsterdamu in

še posebej v Berlinu se je mladina v času,
ko so bila na eni strani mestna jedra polna
saiiievajočihin propaclajočihstavb. na drugi pa
polna primernega bivališča iščočih ljudi. odlo-
čila za nasilno zasedbo izpramjenega bivanj-
skega prostora. Gibanje je bilo od začetka
do sredine osemdesetih tako množično. da so

bile oblasti primorane zamižati na eno oko
in poiskati mirno rešitev; zasedbe so bile v

veliki večini legalizirane. delovanje squaterejev.
ki so se namenili zvečine dotrajane in uničene
stavbe sami obnoviti, pa je bilo mnogokje celo

subvencionirano. Pogajalci so pokazali zrelost:
namesto 7aostritve konflikta in množične krimi-

nalizacije so našli za vse vpletene sprejemljiv
kompromis. Squaterji. ki so pod svojimi pogoji
našli ustrezen bivanjski prostor in v tej povezavi
nemalokrat tudi plačanodelo. so ostali v družbi
72 oblast sprejemljivih državljanov.Petnajst let

kasneje lahko rečemo, da je poglavitni dosežek
squaterstva v tem. da je ponudil alternativo

družini kot osnOvni družbeni celici - namreč

ubivanjsko skupnost. ki elegantno odpravlja
marsikatero hibo arhaične familije.

Evropsko squatersu'o. ki je bilo predvsem soci-

alno in političnogibanje (kultura in umetnost

sta bili bolj v ozadju), je pri nas bolj medlo

odjeknilo: bila je simbolična zasedba Erjavčeve.
bilo je nekaj komun. to pa je bolj ali manj
vse. Je pa zato v začetku devetdesetih. ko

je jugoslavija že krepko razpadala. vzniknila

Mreža za Metelkovo - pisana združba neodvi-

snih kultumo-umetniških skupin. posameznic
in posameznikov - ki se je namenila kasamo

_ILAob Metelkovi ulici. v središču Ljubljane. pri-
dobiti za svoje namene. Kronično pomanjkanje
primernih prostorov je umetnice. umetnike in

razne marginalizimne interesne socialne sku-

pine (hendikepiiani. geji in lezbijke, tujci ...t

združilo v boju za svoj prostor pod soncem.

Mreža za Metelkovo je bila. kljub nemaloka

uspešnemuanikuliranju lastnih zahtev. tri leta

Ivan brez zemlje. Do lt). septembra 1995. ko je
takratna mestna oblast z nezakonitim nočnim

rušenjemtistega dela kasarne na Metelkovi. ki

je bil obljubljen Mreži za Metelkovo. prelomila
dano besedo. Mreža in njeni simpatizerji so

bili dobesedno prisiljeni v akcijo - v sicer

prav tako nezakonito, a upravičenozasedbo

nekdanje kasarne na Metelkovi - Če so hoteli

rešiti. kar se je pred bagerji rešiti dan. Zasedba

sama je zaradi odlične medijske kampanje in

klime. naklonjene tovrstnim samoiniciativnini

potezam civilne družbe. v javnosti naletela na

presenetljivo množično podporo_ Medtem ko

kdo je kje
I. Stavba Loch (prenovljena L :996)
l. Škmlova čitalnica
Škratovai"it;I|Iiit.i je inl'o-centei. namenjen \ sem l-l

jih /anmiajo radikalne (lľll/l)t'll«' \prtlllt'lllln' iii kri

učna misel \sako \IL'tlll in (einek od i`m: do _'l 'H

se v Skratovi čitalniti od\ija program jiieIILH-Itlrl

EIIZ.|\C
in \'ltleoprojeki ne

2.
'

risk] center

\' centru delujejo. Ženska s\eto\.ih'it.i hasandta In

Modra.

Ženska svetovalnica: je pllhlhl'_ i katerem iiiizijo

Ženske priložnostspregouiriti o stojih i/.knsnjalr
včasih takih. ki jih niso .še z iiikonier delile Del-M-
nosti Ženske svelot alnice: s'\ etovanje, Iagmornis'lto.
posredovanje intormacij pravnih nasi etot \kllplnt'
za samopomoč.usposabljanje prostouiljk. organi/.i-

eija delavnic. t)/..I\L'ŠČ;IHIL'javnosti \'se sttilll\ e so

brezplačne.Svetm alnica je odpna od ponedeljka do

srede od |(1.()t| do lh'tltl in ob Cemkih od to tui do

12.00.

Kasandra: je ľeniinistično lezliit'na skupina. iislanov-

ljena l namenom promocije pnnit' `/ensk in lez-

bijk. Njena dejavnost je predvsem organizacija kul

ttIiTiili prireditev v Ženskemcentru. razstav. literarnih

večerot in drugih dejauiosn. kj bogatijo žnljenje
lezbijk (delavnice in tabori). ()b petkih zverei' je \

Ženske-mcentru odpn Klub Lola.

Modra: je skupina za raziskovanje in uresničevanje

psihosocialnih potreb žensk. Modra pomaga rest-\ati

probleme. povezane s spolnimi zlonibanii. ki so jih
ženske preživele\ otroštvu. ter /. drugimi oblikami

nasilja. Modra tipo/:Irja na različne \rste diskrimi-

nacii. kot so rasizmi in seksiznii. ki imajo globoke
korenine v naši družbi. pripravlja delavnice. okrogle
mize. tabore itd. lzdala je tudi Ll\ e jxinieiiibni knjigi
7. omenjeno tematiko.

3. YHD - Youth Handieaped Deprivileged

Ylll.) je drusno za teorijo in kulturo liendikepa \

prostorih dništva - klubu .NOT _'t - triki-.it tedensko

potekajo prireditve: predavanja z naslovoiti 'il-ore-

tično užitkmaIije. ljlniiiltlski s'iItipiiZIji (ogled l'ihitov

s pogotorit. nianjs'i koncerti. ia/.lične razstave iii

klubski \eČerr

4. Klub 'ľiffany
Klub 'l`il'l'anv je nočni kliib in deluje \`ill\ dan od

21.00. _Ie pn'i lezbit'ni in gejeuki klub v zgodoiim
Slmenije. ki deluje \sak dan. Clani kluba med

tednom prirejajo čajanke in projekcije gejevskili
in lezbičnih l`ilmov. petki in sobote so namenjeni
zabavi.



METELKOVA MESTO

praznuje peto obletnico zasedbe

PETLETKA
mednarodni festival

četrtek, 10.9.- sobota. 19. 9. 1998

PCX
:cup-lotu

..WS
nam

RIB' Kemijsko indusrn'jo KAMNIK 0. G.

trdno na realnih tleh. Medtem ko so teoretiki

prek zavoda Retina. ki je ttčinkoval kot še ena

okoma. spolitiztrana lirma. pri novih mestnih

oblasteh m/.ali drobne uspehe. so se metelkovci

z organizacijo odmevnih pnreditev in festivalov

namenili izboljšatipercepcijo .'\letelkove v jav-
nosti in s tem na Metelkovo pritegniti še več
svežih moči. .\'a lokaetji so se na pragmatičnih
temeljih začele razvijati nove_ unikatne oblike

sodelovanja. solidarnosti in samopomoči. ki

so po svoji vrednosti daleč presegaIe okvire

Metelkove mesta. Stavbe so se v številnih indivi-

dualnih in skupinskih akn'jah začele obnavljati
- najprej notranjost. kasneje tudi zunanjost. To

obdobje je minilo predvsem v znamenju pogla-
bljajočegase razkola med bazo (metelkovci)

in nadgradnjo (zavodom Retina ). katerega vod-

stvo se je v strahu pred dinamično_ samosvojo
bazo začelo zatekali k vedno bolj kavbojskim
ntetodam. liilo je to obdobje hudih intemo-

tnetelkovskih besed. Odnos mestnih oblasti
do Metelkove se je zlagoma sicer (predvsem
\'erbalno) popravil. vendar pa so na terenu

dejanja capljala daleč za dobrimi namerami.

Predvsem pa nted mestom in metelkovci vsled

Retininega ekskluzivizma in nedemokratičnosti
ni bilo praktičnonobenega stika. Zadeve so kul-
minirale v mesecih pred Evropskim mesecem

kulture - Ljubljana 1997, ko je bil metelkovski
Parafestival sicer post festum vključenv uradni

program, a se je tttesto hkrati namenilo porušiti
štiri stavbe (Šola.l-langar. Garaže in lllev). to je
stavbe. v katerih naj bi potekala večina Paral'e-
stivala. Prišlo je do lamoznega pttnta peščice
zainteresiranih metelkovcev, ki so ogrožene
stavbe čez noč obdali z barikadami. V izogib
mednarodni sratnoti je mesto oziroma takratni

ljubljanski županpristalo na razširjenisestanek
s skupino metelkovcev. na katerem so ti v

zameno za hudo poškodovanostavbo ola
iztržili brezplačnonajemnino v legaliziranih
stavbah Lovci in Pešaki,organiziran odvoz
smeti (ki ga od takrat vestno plačujejo),javno

razsvetljavo in predvsem tiho obljubo mesta.

da do nadaljnjega ne bo miniralo kulturnih

programov in produkcije na Metelkovi. Mestne
oblasti 'so tako prvič javno priznale obstoj
metelkovcev. Istočasno je prišlodo izselitve

-problematičnihstanovalcev- iz stavbe Pešaki.
odšli so tudi ne prevečpriljubljeni motoristi. V

tem času je Retina na južnemdelu Metelkove. ki

je v lasti republike (sevemi del je v lasti mesta).

dokončno pridobila dovoljenje in izpeljala pre-
novitev stavbe 6 72 potrebe neinstitucionalne

produkcije nacionalnega pomena. Stavba 6, ki

se nahaja točno v centru celotnega kareja Metel-

kove. je bila zelo lepo umišljenakot stična
točka med velikimi kultumimi institucijami na

južnem in neodvisno produkcijo na sevemem

delu Metelkove. Bila pa je obnova te stavbe 'm

Retino prevelik zalogaj. Znotraj maloštevilnega
kolektiva je prišlodo hudih nesoglasij. ki so ga

pripeljale na rob prepada. '|'eoretiki. ki so vedno

bolj postajali one-man-band, so bili vanjo prisi-
ljeni povabiti do včerajprezirane metelkovce.
Z reorganizacijo Retine konec leta 1997. ko

je zJagoma začela pridobivati zaupanje ustvar-

jalcev iz severnega dela. se je klima na terenu

občutno izboljšala.Na Metelkovo je pljusnil
nov val posameznikov (predvsem likovnikov)
in skupin (skejterji), medtem ko je prodttkcija
že delujočihskupin in posameznikov vztrajno

pridohivala na kakovosti. Stvari so se 'začele

razvijati v drastično boljšismeri.

Metelkova mesto je danes kulturni center. ki

omogoča razvoj pisani druščini umetnikov.
eivilnodružbenim skupinam in drobnim obr-

tnikom. organiziranim v kooperativo Samorok.

Poleg tega prek programa javnih del ponuja
zaposlitev'večjemuštevilu mladih ljudi. Razno-

likost Metelkove mesta. ki je po zelo zamotanih

poteh postala enkraten kulturni fenomen. ki

dodobra presega meje naše države. je vsekakor

vredno ohraniti. Seveda pa vse vpletene čaka
še kopica dela: strukture oblasti se bodo morale

sprijazniti z dejstvom. da o nadaljnji usodi sever-

nega dela Metelkove ne morejo več odločati
za zaprtimi vrati in v dialogu s posamezniki.
ki na Metelkovi sami nimajo podpore. Tako.
kot je to nekajkrat doslej že storila. bo za

sogovornika morala sprejeti skupino predstav-
nikov Metelkove mesta (poleg Retine na lokaciji
deluje še cela vrsta društev in zavodov), tudi

Če bodo pogovon' potem bolj dolgotrajni in

zapleteni. Prav tako bo morala Kulturnemu

centru Metelkova mesto nameniti določena pro-
računska sredstva. saj je ta s Svojim delova-

njem nedvomno dokazal. da si jih zasluži. 'l'udi

metelkovci sami bodo morali pokazati prožnost
in nadaljevati tmovo pot legaliztcije celotnega
centra, čepravbodo zaradi tega morda prisiljeni
odstopiti od maksimalnih zahtev (ohranitev

centra v današnjiobliki).

Ob praznovanju hliiajoče se pete obletnice

zasedbe so njihove pozicije jasne. Zahtevajo

verodostojen spomzum o prehodnem obdobju
petih let, v katerem ne bi porušiliničesar. \"

tem času naj mesto Ljubljana Finančno podpre
mete|k0vske programe samopomoči.predvsem
pa naj štirim stavbam (Garaže. Zapori. llangar.
lllev). ki so praktičnoše vedno v temi. končno

zagotovi spodoben vir elektrike in vode. Metel-

kovei zahtevajo ohranitey centra v celoti in

v vsej svoji pisanosti na današnji lokaciji. pri
čemer se dobro zavedajo. da je razprava 0 pri-
hodnjem videzu kultumega centra Metelkova

mesta še docela odprta. Predvsem pa si metel-

kovci, tako k0t vsa pozitivno misleča javnost.
od mestne oblasti želijoprecej več posluha in

prožnosti.Tako danes kot jutri.

Andrej Morovlč

l-ł

prireditev.
produkcija

kot stnpettlesetkrat doma in v

festivalu Lent. I~'.\m .`|\L'm
- '9'. :ttednarmlnem leslnalu

festivalu Ana desetnica in na

občinsno odpn dvakrat tede .L

koopeí-aüva ,

jo Luka 7.1". Marcel _Jtuan
lzdelujt-jo pohišuo in notranjo

so nekaj ljubljanskih lokalot K-I.

V. Garaže
Garab l: atelje abs ktp .-\|.l l rs'e

Luke Dnnm ca. 1: atelje akad.

DrinovL-.I in abs kip na .-\Ll` Roberta

Gea-ah 5: atelje :Ikad .kip lit 'mia

shk. Edvina Dobnlout'a Garaža -l:

delavnica \'iktor cars. lídma

sl()\'t'll`l\'ill vozil

VI. Hlev
l. Galerija Miran-az

Galerijo vodila kustosrnyi_l.ttlranka Ljubičič
PLškur \' času ()hl\'lnlL'L' bo galerija gostila
Iz .\I. l'etetsburga. R|L`l.l\l|.ll bo Marko .-\

manjši del galerije pa bo namenien

multimedijski umetnin l/ \ista Knnet

se pripravlja razstaxa .\Iark.t Zoroviča.

razstma Aleksija Kolula.

Z. nica

Odprta je vka dan Ponuia okoli SII

čajev,Ob petkth se čajntca spremeni \

ob sobotah pa na .svoj račun pntlejo

Dntštvo zgtxlovinarjet \estat lLIIlI ga

sedand študenti zgodm me l'kt .majn se

nit'm vojaškezgodovine Sltn enem _ ki je.

najbolj 'l.'JIlII'lČIIIIdel \Im enske

. SKB

Skuterji organizimjo tekmmanja vadijo
in odpnent skale parku Tekmotanja. ki

ziraio. privabljajo Ste-\dno obcinsuu |/

tujine. Odprto vstk dan

VII. Uponbnlkl objekta ..
.

nednlštvn ~ kulture in

umetniško

za klľilllľlll)

liki-an. Aleph (Takt)

n .

1.

Zavod Maska.

F..\I7.|!\'.
u in

l 1: :Horvat '|'

"it .Lili-l ll t Eu knap.
*

' la sodobni ples.

', lttlll'l ~
,t '|l.r Forum

` tl.o o_.\'.\K-

íttstituii-

a center

llll. .Št'ti/l-.l

-[~ )\ .lnlLI- '.I '1
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Liudmila Vorontsova

ln Maxim Isaev

Cola - Dultz - Fresh Fish. Likovna mzstava.

AVTOIUA: Sanktpeterburškaumetnika Liudmila Voront-
sova in Maxim Isaev. ki bosta danes gostovala v programu
Petletke na Metelkovi. prihajata iz centra Free culture Foun-
dation v Sanktpeterburgu (center ima. sodeč po besedah. ki

izvirajo iz Metelkove. odoben zgodovinski razvoj in status

kot Metelkova). Isaev Rojenje v nekdanjem Leningradu), ki

je diplomiral v letu 1984. se je od leta 1987 udeležil mnogih
rantav. festivalov, perfonnansov ter delal za ñlm doma in v

tujini; je član skupine ACHE. ki razvija različne oblike ume-

tniškegaizražanjas ñlmom,videom. instalacijami idr. Leta
1990 se je pridružilFree culture Foundation na Puškinskaya10

(ulica je dobila ime po stoječemkipu. ki jo krasi). podobno kot
Vorontsova (ki ni rojena v Sanktpeterburgu. pačpa v Moskvi).
slikarka. ki je študijopravila leta 1975 na moskovski likovni

akademiji. Leta 1980 se je preselila v Leningrad, kjer se od
leta 1989 ukvarja z konceptualno umetnostjo. perfonnansi. in-

stalacijami. eksperimentalnim teatrom. vizualno umetnostjo in

glasbo. Na Puškinskayi10 je prevzela funkcijo koordinatorke.

Kljub režimskemu striženjusvobodnega izražanjalsaev in

Vorontsova skupaj s sodelavci na Kulturnem centru vztrajata
pri podpiranju nekonvencionalne umetnosti. Prihodni projekt
centra? Postaviti stalno zbirko neodvisnih ustvarjalcev.
RAZSTAVA: V nekdanjem vojaškemzaporu na Metelkovi.
v katerem se je naselila Sestava. že dlje poteka preurejanje
nekdanjih zapomiškihcelic v prostore. ki postopoma postajajo
živa galerija (ob ugodni mestni klimi naj bi se bivši zapor

spreobmil v umetnostni mladinski hotel): tudi ruska gosta
se bosta pridružilaumetnikom. ki so nekdanji represivni kon-

tekst za'porniškihcelic izkoristili za umetniške nagovore.
V

eni izmed celic bosta postavila prostorski projekt, ki se bo

imenoval Cola Dultz Fresh Fish. Kot sama (zaenkrat nekoliko

misteriozno) pravita. bo to nekakšen »živi misterij, magični
umetniškiprodukt, otrok narave, sanjski sadež...«.Gostovanje
Rusov je omogočilomednarodno sodelovanje. združeno pod
kratico TEH (Trans Europe Halles). Gre za mrežo neinstituci-

onalnih evropskih kulturnih centrov. ki omogočamednarodne

izmenjave in se je doslej že 45-krat sestala. nazadnje letos
v znanem dunajskem centru WUK. kjer so organizatorji z

Metelkove navezali stike tudi z Vorontsovo. (V. U.)

Sestava na Metelkovi. Ljubljana. Otvoritev ob I 9.00.
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Tajna loža'živih:
»Najneverjetnejše

!fotografije« -

V
_

,

Teater Gromki, Ljubljana, 1997-] 998L`Ilgíst,
koreografija, scenogmfija, zvok, luč,kOSlltnl,`:.“ilti
Gromki. Nastopa ansambel Taj/ie laže živih "in

It'škananizanka.

METELKOVA MESTO VABI

v torek 24. 2. 1998, ob 20:00

GALERIJA ALKATRAZ

V' _

: otvoritev fotografske razstave

gg Frenka FIDLERJA in
v

Roberta OGRAJENSKA

ob 21 :30 Hangar

Tajna Ioža živih: Najneverjetnejšefotke

ob 23:00 Channel zero

koncert skupine PROHIBITION (Francija)

razstavo v Alkatrazu je podprl sottosov CENTER ZA SODOBNE UMETNOSTI -

TAJN

{íPröStpzidarjina Metelkovi?!
t Iz zaupnih virov je pricurljala, da se na Metelkovi ob torkih zvečer

zbir-a zanimiva umetnika bratovščina. Neposvečenibi o ndevah

`
lahko pomislil, da se mu je uspelo pritihotapitív ljubljan-

i' ske podružniceprostozidarjev, kije pravkar sredi ene od svojih seans.

K napačnemusklepu bi ga privedlo predvsem ime združbe,okateri

,se po Ljubljani že na veliko šušlja- Tajna loia živih. Pa'ne, za

__

slovenski prostozidarski poganjek. gre za umetniško skupinorvilegali.

Rosana Hribar. Ivan Peternelj,
Goran Medugorac. Urša Toman.
Luka Drinovec. Primož Obrežan
in seveda Andrej Mor0vič. V njih

O Nekaj iz vsebine nocojšnje
predstave Najnevetjemejšefo-
tografije: začelo se bo na za-

: V Tajni loži žjvih je združeno
'. trdno jedro Teatra Gromki. ne

5 branijo pa se tudi raznih perifer-
-,'nib lenomenov (beri: simpatizer-
`_<jev_občasnih sodelavcev itd'.) Te-

; ater Gromki je znan po uprizar-
Ejanju scenskih spektaklov in sen-

i. zacionalističnih predstav po meri.

_.V svojem dom0vanju - Hangarju
na Metelkovi - vztrajno pripra-

ščinc. pravi. da poskušajoupol-
niti tisti del Zive gledališčescene.

ki je kar nekam zamrla, odkar je
Ana Monro zaradi takšnih in dru-

gačnihtezav nekoliko potihnila.
Scenariji za Najneverjetnejše...so

deloma vnaprej predvideni, de-

loma pa prepuščeni'trenutnim

impulzom in improvizaciji.
V domovanju Tajne lože,Han-

četku,s strelo (danes bi rekli Ile-

šem oz. bliskom). To je namreč
tisti motiv, ki je človs'kemu umu

zbudil željo,da bi - najprej na

steklu, potem pa na traku - za-

beležil krucialne trenutke življe-
nja. Tajna Ioža bo zveste aane

nato popeljala od monokromne 4

do polikromne fotogratije, od

HISTORIA: ČepravTeater Gromki nadvse rad Mixi;
'

enako rad vrača domov, na Metelkovo. Misterio::a ti

ki je zadnje mesece obvila Hangar - domovan; '61.31
gledališkeskupine. je poznavalcem razmer naši: L

-_ vljajo tudi redne torkove odrske

{eksperimenta oblikovane v na-

{ nizanko pod geslom Najneverje-
rnejše...le da zaradi raznih biro-

gkratskih zank in ugank (o tem

`"kdaj drugič)pod ilegalnim ime-

?mom Tajna loza živih. Najnevcr-
: jetnejšeso bile že diplomske na-

'E'Ioge.eko odnosi_ velike zače-
tnice. Nocoj bodo na vrsti Naj-
;neverjetnejšelotogralije. kar se

j bo odlično ujemalo z otvoritvijo
{fotografske razstave Frenka Fi-

dlerja in Roberta Ograjenškav
'nekaj metrov oddaljeni galeriji

j Alkatraz.

ik. Andrej Morovíč.eden od bolj
'klepetavili članov skrivne dru-

portreta do pejsaža.od studij-
skega izraza pa prek ünrskih

pristopov v čarobno domeno fo-

toromana. In naprej, v svet di-

gitalne in tridimenzionalne foto-

gratije.

garju. h kreativni klimi SVOje pri-
speva tudi ambient. Lahko bi re-

kli, da je nOtranja oprema nji-
hovega gledališčareciklaža ra-

znih odpisanih. odvečnih ali od-

padnih kosov, potpuri vsega. kar

jim ljudje prinesejo. ker nimajo
kam odložiti. Stoli so stari avto-

mobilski sedeži.prav pride odpi-
san inventar iz slovenske skup-
ščine,pa operacijske luči_z vese-

ljem so uskladiščili umetniške ar-

tcfakte Silvana Omerzuja (lutke),
Novakove kipc. pa nekakšen pro-

peler lrwinov. sanitarije preveva
duchampovski duh...

Naj omenimo še nekaj najzve-
stejšihčlanov loze: Jana Menger.

"'-t' 17?- ,-.
*

-'

Kaj se dogaja? .le Gromki tiho poniknil v p." 'r

Se je priključilkateremu od obskurnih {ramasąei-
les. je morebiti celo osnova! lasten poganjekl...uiiz
je da. Namigovanja in šušljanjaniso iz trte zva: :x

Tajne Iože zivih segajo nekako v prejšnjepolne \-

ko je vsled počitniškenaravnanosti kulturnawet

.Ljubljane najmanj osredotočena.Odllstlhmñlt
Metelkove mesta Meka in Medina. Sodoma tihim

1

tistim izobražencem_ki dejavno negujejo sv0jo iii-t. 2 ,

je seveda o peščiciposvečencev.ki dobijo vsak mi; :-

v obliki »NajneverjetnejšenmGromki-predstavtmi'

joč jim obrok možganskegahraniva. Kulturajtvhilli
biznis in dober biznis je dober za ljudskirazv0j avm

živih je razvojni oddelek slovenskega (in s tem sem.

kulturnega podjetja. _

STORIA: Tajna loia živih se bo tokrat anikulrbia r

»Najneverjetnejšihfotografija. izbrane člane tii-.:v:.-
skrivnosti te, nemalokrat npostavljene umetni-Isa"

pline. Kakor običajno.bo začela_lepood začetkj
si'

3 od strele, ki se je v procesu sejanja in rañniranjmnv
_

stremljenj prevedla v strokovni naziv.“6320111013n

Vico. Prvobitni lleš je bil namreč tisti ponv_ kir? v (

:~ škemu umu zbudilželjo.da bi - najprej na stekiLxsrsx

'traku - zabeležil najkrucialnejšetrenutke življaąi.
4 loža živih kakopak ne bo pozabila demasklralćzüzít

v evoluciji fotografije - ko so neodgovorni pa ;'- '.

fleš uporabljali v povsem druge namene Zvesta ;

popeljala od monokromne do polikromne loti:: x

'a portreta do pejsaža_do studijskega
'

_

. pa jzai 1

skih pristopov v čarobno domeno fotoromanav -..-;.~ _

svet digitalne in tridimenzionalne fotografije.
'- Hanonr Mrlallrnvn mmm Ob 21.30. vstoo moj-.va

prepoznamo že uveljavljene sli-

karje. kiparje.igralce_ gibalcc. ple-
salce. ptsatelje. Predstave Tajne
Iože zivih oziroma Teatra Gromki
v ilegali so po sili razmer samo za

člane`vendar nam je Andrej Mo-

rovič zaupal. da iniciacijski obredi

niso prebudi. zato nocoj kar po_-`
gumno pot pod noge. Sledilo bo.
pustno rajanje. 1" V

VALENTINA PLAHUTA

.res 11"-5.«
s .
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