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Letnik: sedemdeseta

"BoštjanDrinovec -

kipar
Da seje pred štirimi leti v Metelkovo Mesto naselil tudi mitološki

junak David in začelmed mozaiki na fasadi galerije Alkatraz razka-

zovati svojogrškolepoto, gre pripisati ravno njegovi ustvarjalnosti.
Metelkova -kjer ima danes petindvajsetletni Ljubljančanatelje
in kjer je dejaven skoraj od ustanovitve tega mesta - je bila zanj
»osnovna« šola življenja,saj sta gajdelovanje in ustvarjanje tam

naučili boja za preživetje.Kljub dvema opravljenima letnikoma

študijaarhitekture se je pozneje raje odločil za študijkiparstva
na ljubljanski likovni akademiji, kjer letos pri profesorju Matjažu
Počivavškuobiskuje prvo leto podiplomskega študija.

Kot ustvarjalec Se ne more sprijazniti, da ima javni prostor tako

malo ali skoraj ničdomišljijskihin igrivłhobjektov ter takšnih,ki na

prvi pogled nimajo takoj razložljivefunkcije. Predvsem zato se je v

podiplomskih razisk0vanjih lotil javnega prostora, najsi bo urban

ali ne, in v tej miselnosti doslej izvedel vetemi postavitvi na Golcu

pri Braniku in antenski vrh ljubljanskega gradu. Od materialov

mu najbolj ustreza staro železo,ki mu z oblikami - prevladujejo
ar paličaste- omogočajasno konstrukcijsko gradnjo. Sicer pa takšne

grujkonstrukcije rad povežez ognjem, vetrom, vonjem, svetlobo, kao-

Ru som, torej s svetom, ki ga kot pozornega opazovalca fascinira. Kar

reki nekaj kip0v oziroma postavitev - med pojmoma ne priznava ločnice
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-je pokazal na dveh samostojnih razstavah v Kapelici, drugod po
domovini, na Hrvaškem,Slovaškem in Nizozemskem.

V ustvarjalni željivstopanja v javni prostor se je že večkrat
sooči] s problemom pridobivanja dovoljenj in investitorjev. Tudi
zato bo zapriseženimetelk0vec letos svojo ustvarjalnost osredotočil
predvsem na prostor Metelkove Mesta. Bodite pozorni aprila, ko
bo tam izvedel posebne vrste spektakel.in

.

im Maja Škerbot

, [tuvcllbnu InlnlSlI'SlVO za kulturo. z. L.

Foto Igor Zaplet"
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Dan elektrike in vode

Enodnevni inttrdLsciplínanIlfestival.
Tisti. ki se danes

ne bodo znali izo-

gniti ogledu zna`

menitosti ljubljan-
skega Metelkova

mesta. bodo od

18.00 daljc dele-

Zni Dneva elektrike

in vode. enodnev-

nega festivala, s ka-

terim bo ljubljansko
središče neinstituci-
onalne ustvarjalno-
sti zagrizlo v še-
sto leto znanega

pomanjkanja elek-

trike in vode. iz-
hodišče festivalčka

je preprosto: med-
tem ko meščanke in
meščani Metelkove

mesta. kot sporo-

čajo.stoično čakajo.
da bo Mestna ob»
čina Ljubljana sto-

rila kakšen korak
v smeri spoštovanja

konvencij. ki se dotikajo osnovnih človekOVih pravic. so se odločili
lastno jivost počastitiz enodnevnim interdiseiplinamim
istivalom. v okviru katerega bodo mdr. podelili tudi Vikiorije za

prazne obljube. Ob tej priložnostibo RTV Slovenija posnela po-
lumi dokumentarni ieljton z istim naslavom. Začelo se bo s skale

ekshibicijo (Skate park. 180)). poleg novitete, bolšjegasejma'
rabljenih oblačil (Trg brez zgodovinskega spomina, 18.00). ki bo
v bodoče uobjel tudi druge segmente človeškegaprekupčevanja.
pa bo ena glavnih auakcij festivalčka tudi kulinarična delavnica
v režijimojstrov kuhalnioe Boruta Brumna. Marka Gabrijelčiča.
Marka Peljhana in Mihe Zadnikarja (Roštilj.18.00). Med ostale

unee 'i ranuva B Inn Drinoven (galerija AJkatraz.
22.00). promocijska izvedba pirotehničnegaspektakla Baza 2 Te-
atra Gromki in skupine Random Logic' (Trg brez zgodovinskega
spomina!21.30). otvoritevrazstave Bela Tehnika z jam sessionom

metelkovske skupine cen debllane z gosti Krčem in 1010 (Gala
hala, 24.00). Poleg tega bodo na ogled alternativni Elmi okusu in
v organizaciji KUD Pirati (Hangar. 22.00). društva . Sestava
in Channel uro pa bodo zainteresiranim ponudila svoje običajne
kulturne programe (predavanje Saše ob 20.03 v Sestavi. La
Dole: Vika v klubu YHD ob 20.00. glasba DJ Milana v Channel
uru ob 21.30).
Metelkova malo, Ljubljana. Od [8.00 dal/e.
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GORANMEDJUGDBABGOG ,

kreativec

Jože Suhadolnik-FA Bobo

ni natančno vedel, kaj bi počel v ži-
vljenju - vedel je le. da ga zanima

kreativno izražanje-, je srednješol-
sko zelo uspešnogledališkodejavnost
zamenjal za študijslikarstva. Zdaj se

mu zdi, da je šel na ALU premlad, s

premalo izkušnjami.
Vsekakorje bila to zanj odlična šola

- tudi zaradi mentorja, ki ga ni le

mirno trepljal po rami in hvalil, tem-

več tudi realno pokritiziral. Tako je
sam pri sebi veliko razmišljalo slikar-

stvu. Sebe nima za dobrega slikarja.
Prosim? Ne, ljudje ga ne poznajo kot

slikarja. Sicer pa tako ali tako meni,
da dobro sliko lahko naredi vsakdo.

dobrega slikarja pa naredijo izkušnje.
Enkrat pri petdesetih bo mogočetudi

zase rekel, daje dober slikar. Kar pa ne

pomeni, da ne slika`veliko. Pred krat-

kim je razstavljal na Metelkovi. Poleg
tega od jeseni `98 vodi in organizira
Art center, kjer za malo denarja nttdijo
možnost tečajevrisanja. keramike. ki-

parstva, bobnanja, švasanja...L`či ri-

sanje. Letos se bodo njegon' učenci

prvičspopadli s sprejemnimi na Aka-

demiji.
Slikarstvoje njegova intimna ume-

tnost, ki je neke vrste duhovni tre-

ning in osebnostna rast. Da nahrani

svoj ego, skače po odru. .\'e. gledali-
šču se ni odpovedal. Radarje le imel

možnost. daje nastopal na odru. se

javil. Ker na Metelkovi res lalzst`

počnemarsikaj. seje zgodilo. daje .'.i-

šel v Teater Gromki in se končno :iet

vrnil na oder. Sotlelovalje tudi jo:: i'a-

(lijskiłiigrali. nekaj časajeeelt \odil

radijsko otltlajo o \letelkovtlr liíte:

govoru` Njegovo gledališko ime

je Flash (Šot'an. Flash (Šot'tlozi ie b?



MATEJA HRASTAR

0 je prvičpn'šelna Metel-

kovo,je bilo zelo Čudno. S

kolegom sta bila na likovni

koloniji v Mariboru in sli-

šala po radiu, da so zavzeli prazno

voja'šnicoin da naj tja pridejo vsi mladi

umetniki, ki bi radi razstavljali. Slike
sta napokala na motor in se - naivna

entuziasta - pn'peljala v Ljubljano.

Na vratih bivše vojašniceju je ustavil

varnostnik in jima razložil, da morata

imeti izkaznico, da se morata pn'ja-
viti... Prvič mu torej sploh ni uspelo
stopiti v n'otranjost. Obrnilse je in

odšel.

Sčasoma je začetna varnostna

vnema seveda pojenjala in lahko je
vstopil. Ševeč: dobil je svoj atelje, tak

Iuksuzen z vodo in elektriko. Zdaj je
Metelkova skoraj njegov dom. Zdi se

mu idealen poligon za uresničitev idej
in sploh eden najboljšihprostorov v

mestu. Da bi to povedal tudi drugim,
pomaga pn' izdajanju časopisaMetelkov-

nik Kot pravi vizualec se je lotil obliko-

vanja, čepravse nima za dobrega obli-

kovalca. Ima se za dobrega kreativca.

In kreativnost - to je življenjskoposlan-
stvo.

Začel je s slikarstvom. Ne, v bi-

stvu je začel z gledališčem.Ker pa

njegov ulr'uski stripuvskijiirML, Musi»

(loran pa je nastal na Akademiji,
kjer so imeli glasbeni lwnd, on paje
bil pevec. Imenovali so si' Flash (Lor-

don 8e The Gordon Flasnhack lnsti-

tution for Prowction ofWilIl Life on

Alcohol. Tako je Flash Goran eden

izmed likov v improvizatorskn-gleda-
liški soap operi Teatra Gromki. Se

pravi, da je Flash Goran pravzaprav
on sam na intergalaktičncmgledali-
škem potovanju.

Zdaj pa še tisto, po Čemer ga pozna

največljudi: dražbe umetnin, ki so

neverjetna simbioza slikarstva in gle-
dališča. Enkrat je padla ideja. da bi

v okviru raznih metelkovskih festiva-

lov organizirali tudi dražbo. In so jo.
Kdo bo vodil dražbo? OK, on. Stvarje
uspela. postalje dražitelj,metelkovska

dražba pa že skoraj institucija. Lahko

bi rekli, da je eden redkih slovenskih

dražiteljev,Čeprav»velike« dražbe -

recimo dražba starin, ki jo je vodil v

Narodnem muzeju ali dražba slik v

galeriji Kolizej - ne morejo odtehtali

užitka, ko kibicira licitiranje vseh sort

umemiških artefaktov na Metelkovi.

Dražbe mu pomaga organizirati nje-

govo dekle. Tudi ona je Metelkovka.

Ni Čudno, da je tam skoraj njegov
dom. D

NARDČILNIGA
Ime in priimek ali podjetje oz. ustanova

...mladi so

FMC
rler 6 marca 1952 pod Imenom Nail razglodl kot odvaja Tiskovnega

konzorcija Lju ske pravte. Pod Imenom Ianlodl uhajajo od 9 oktobra 1992 Ustanovljem
1

. t. . 4.. .

tako "kač so bili z namenom

intelektualni
"

(1959-
uzblar'd Marlo

Ulica, hišnaštevilka o

Ce Zelite na Razglede na- :-

Poštnaštevilka,kraj, država

Ime in priimek ali podjetje oz. ustanova

roćiti koga drugega, vpi-
Site podatke novega na-

roCnika v zgornje rubrike,

svoje pa v spodnje. Polo

Ulica, hišnaštevilka
2nice bodo v tem primeru
prihajale na vaš naslov. Ce

Poštna številka,kraj, država
naročate Razglede zase.

pustite spodnje rubrike

32

prazne.

Prodaja. Dotlhl. Cena ene :signje
`

polo: ki, znaša ,
. .

m. mustnim:za tujino (za leto 1998) je 184 ñcmSkihmark (za letalsko dostavo dodatno

Na podlagi Zakona o prornetnern
`

tmva za informiranje (št.2319

vsako ando. en julijain avgusta, ko izha

narotniSko ułbo Dela na Stewlko 061 17 37 ooo ali

lüa Ilulba.
I::Naslov redn :Na

:lialruulodlmuIoJl Nenarotemh In neobjavljenrh tekstov In lotograluj ne vratamo

HNSIOJHJ mnenja.da . . .

"'“

nm

'i lavm `m odgovorni uredniki so bili vlado Vodopva (1952-59). Drago Drulltovlt

L3.land-n Capaer (1963-6 9

Gnka ( kavni m odgovorni urednik), Nela leča: (urednica), Mllan Vogel
m Jaka 2m] *(uredgn_

. Mari

mu slovonljo. Sponz'oq.Razg so M

3) In Slavko Fras (1 83-92) Clani uredništvaso

500 tole ov, na Hrvaškem35 kun. Mesetna

I 000 ali l.5 tolarjev (3de od łtevila Izidov v lekotem

davku (Uraan Int Republike Slovenue
2) z dne 30, januarja 1992 :od: Casco::

rave po 13. totki tarifne :temne 3. za katere se platuje S-odstotm

tni davek je vraCunan v (eno a

malrpo

Dim-III. s. 1 Ljubljana. telefon 061 17 37



PpI'rI'I'rrrrrrrrrrrrr!!!
Če me spomin ne vara, sem v tistih tednih rosne Metelkove prvikrat v življenjuzapazii ne le.

lida sem drugačen,temveč celo,

Nekoč.
\' davnih časih je bilo to, sem

tam na Metelkovi opravljal delo. ki

mu danes številni ljudje brez za-

držkov in hladno rečejo kratko

man - služba. "Referent za stike z

javnostim" se po njihovem kliče ta

obesek na informacijski ketni, in

vse združbe. klike in organizacije
v zgodovini civilizacij so ga pozna-

le. kadar se jim je le zahotelo

komu zunaj sebe sporočitikaj iz-

jemnega, kaj zares pomembnega.
Dobro vemo, kakšen pomen sta re-

ferent. referentka za stike z jav-
nostmi zadobila v novodobni neo-

liberalistični ureditvi. zlasti z njeno
oglaševalskoin marketinško vne-

mo. zato ne bom nadrobno opiso-
val vseh del in nalog. ki se od njiju
zahtevajo. Težava,spričokatere se

prav zdaj poraja tudi morala tegale
spisa. je bila v tetn. da sem svoje
tedanje delo na Metelkovi oprav-

ljal z veseljem. Tisto ni bilo kakšno

vsakdanje veselje, s kakršnim red-

ka populacija, ki najde predmet
svojega poslanstva (beri: "zadane

poklic"), zahaja na delovno mesto,

ne. ti5to je bilo precej več - neska-

ljeno veselje, Čemur se z drugo be-

sedo reče tudi: osebna sreča. Tisto

tam sem bil prav zares jaz. V bis-

tvu nisem nikogar predstavljal. ni-

sem se lagal. ne vlačil medijev za

nos. skratka, šlo je brez prevare.
kar je precejšendragulj. Kakor da

bi bil našel osebo svojega življenja.
sem se počutiltam za skvotanim

zidovjem. in ni treba posebej pou-

darjati. da sem svoje delo opravljal
sila na kratko. Če prebivalstvo Česa
ne prenese. potem je to tazaresna.

nič dolgočasnaljubezen. Prej ko

mogoče ti že kdo skali srečo.

Mene, to moram poudariti. pa je še

pred to zlo usodo srečala pamet. A

o tem kasneje.
Svoje tedanje delo sem imel

tako zelo rad, da nisem zanj terjal
nikakršnegaplačila.

Moj denar je bila resnica, moje
plačiloprijetna družba. Zdajle bo
Petra Škofic.Če tole bere, skočila v

luft, češ imam ga. Zadnikarja. dr-

žim ga za goltanec. toda ne: Tisto

sem počeltako silno rad. da sem

še isti dopoldan. ko me je Petra

Škoficpoklicala s sekretariata na

stranki. ki kot oblastna baje najbo
lje ve, kako se referira s stiki 7

nostmi. prišelna Dalmat'

denar. Sto tisočłkov
'

n"-
I

da sem drugačenod drugačni

pomnim. Gregor Golobič je rekel.

tukajle podpiši.in že sem omotek

strumno odnesel na Metelkovo.
zbral svoje najbližjeza pričoin jim
povedal. kakšno lepo kolektivno

darilce sem prinesel. Fičenke smo

skrili pod kamen. da smo imeli za

pivo, vino, čike, papirčke,prigriz-
ke. sveče. telefonske in računalniš-

ke akttmulatorčke. zakaj tisto se je
pripetilo že v času. ko nam je neka

druga. drugačesovražna stranka

odklopila elektriko in pozaprla vo-

dovod. Ker Petra Škofic pripada
stranki. ki kot oblastna baje najbo-
lje ve. kako se referira s stiki z jav-
nostmi. je kajpada rada prepriča-
na, da sem tistih sto tisočakov

vtaknil v svoj zaseben žep. in niti

tole pisanje je ne bo prepričaloo

nasprotnem. ker pač - kako večina
- misli. da je vse prebrano prejkone
prebrisana retorika ali golo povr-
šinsko sporočiloin nič več. No. pa
to sploh ni pomembno. ali pač.

Ce me spomin ne vara. sem v

tistih tednih rosne Metelkove prvi-
krat v življenju zapazil ne le. da

sem drugačenlah stvar otroškega
vrtca). temveč celo. da sem druga-
Čen od drugačnih.Da imam neka-

ko čudaško. .'..suknjeno reakciio.

Tako imenovana ljubljanska sce-

na. bolni pl 'n iz osemdesetih, se

mi je namreč že nekaj časa pred ti-

stim jela dozdevati kot hoholen

konstrukt. odskočna deska in na-

vaden malomesčanski blef. zato

nisem bil pretirano presenečen.ko

so in denar ponudili tudi oni. "na-

ši". ljudje s tako imenovane ljub-
lja \ske scene. Spočetkasem pro-
stodušno mislil. da prosijo. naj jim
grem s tistim kupit kilo trave. tripe
ali kaj. ker sem pač po videzu ne-

kolikanj resnobneiši,ampak oni so

hoteli sobico. pisarnico. kamor bi

presadili svojo. kakor se reče. -

neodvisno kulturno dejavnost.

\
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.text-:l'- avtonomi-

.leiądłemsporočašre-

.višigąjmpičnorealnost in

ešèvrevolucijo, pet minut

. . agpride mimo frčefela in ti po-

pgdi svoje telo. da le prejme sobi-

"co, tako imenovani kolega pa pija-
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Veillta resnica je pred mano.

Odločil sem se, da bom njen
prihod praznoval družno s

koncem tisočletjain svoj žur
poimenoval "Od LDSovskih sto

tisoč do zasluženegamilijona".

Čo brezplačnodo smrti. Če mu )o- bom švignilČez milijon. Velika re

moreš. odpreti za oglom šank. lo- snica je pred mano. Odločil sem se.

veka še redek humor. ki ga premo- da bom njen prihod praznoval
re, zapusti e`i takih mislih. zato je družno s koncem tisočletjain svoj
najbolje. da jih urno zapustim in žur poimenoval "Od LDSovskih sto

grem k odstavku, v katerem Četni tisoč do zasluženegamilijona". V

zaključna morala. torej razlika minuti sem se, skratka. odločil. da
med

"

"iki z javnostmi" in stiki z bom do tiste stopnje drugačenod

javnrs-.mi. drugačnih.da bom kratko malo po-
! `kega volhkega dopoldneva stal tak kot večina. Zdaj mirno in

nas obišče. razcapance in razca- za velik denar skrbim za stike z

panke na Metelkovi. obledel moži- javnostmi in naposled vem. da je
c--lj - ne pomnim mu imena, le to resnic več in ne ena sama.

vem. da se predstavi kot "šef stav- Uniformo, ki sem jo nosil tiste

kovnega odbora". Ker je bilo tedaj- dopoldneve za Časa policijske stav-

ei precej obiskcv, predvsem iz raz- ke. pa sem spravil skrbno. in še
nih strank in "društev" z denarjem, dandanašnjisi jo rad nadenem. ka-

saj so se bližale volitve in je kazalo dar mi je sesti za računalnik in na-

za kratek Čas misliti celo na mestno pisati kaj malega 0 veliki prevari
mladino. je šel revček skoz dovolj po imenu "ljubljanska scena". Vse

strog nadzoren aparat. Pokazalo se za boljšinavdih. Zahajam tudi na

je, da je šel odbora med policijsko
stavko. Beseda mu nekako ni šla z

jezika. mi pa smo se mu kar malo

hahljali. še vem, saj je bilo več ko

kazno. da ni prišelv vlogi špiclja
ali korumpirja.

"

Vas` je tako dober,"

je zjecljal. 'Kdo, a nas` hren?" se je
z dovtipom odrezal Borut. "Ne, nsti

Zadnikar, izgleda tako zaresen.

vsak njegov stavek stoji. lzvrstno se

znajde. .Nas referent za stike z jav-
nostmi pa _jeslab. nesposoben. po

pol minute čaka. preden je sposo-
ben kaj iznstiti. pa še nic` mu ne ob-

javijo. niti v poltcijskem glasilu ne.

Prišel sent vprašat.ali ima gospod
Zadnikar kaj ČaSt da bi dopoldan
pomagal stavkajocim policajem 'vi-

poldne pa bi se - no. ja. najpre
trezno preoblekel. takole za l va

in delal s'e tukaj. Saj _n(
j”

`

.-

bo. dve plači.amp -doL , ,'upač
zaslužijo."Kakšá?noaüfíebilo vse tiho

r " oüa-sina

'- . sat, tem pa se

" -'
. ..ulasNárki je rekla:

55!" i_ ohot. dolgotra-
_

-..

ali}
'eci so bili naokrog

.. if" ojj_ jbližji.tako da odloči-

.1_ . la'pretežka,saj so jo razu-

.a` 56'
'
Šv hipu. Rekel sem 'jasno."

,seüá'ínalpľejza dopoldneve in za

500.000 tolarjev do konca stavke

zapustil Hrena in njegove. p0tem

pa napredoval v referenta za stike z

javnostmi pri vsem mogočem- z

lahkoto vam interpretiram resnico
o univerzi. o Delu. o Kinoteki. o

glasbeni in filmski Ljubljani. pred-
stavljal sem že koncerte, zdaj-zdaj
pride na vrsto še koncern. Kmalu

A _4-_-

seanse k mojstru Janezu Podpeča-
nu, sp., kjer se dvakrat na dan za

15.000 SIT (kaj mi je to) odvajam
zgodovinskega spomina. Ondan

mi je svetoval, naj čimvečkrat zai-

dem na Metelkovo, na kraj svojih
nesrečnih zablod, "sceni" odigram
pripadnost in medtem mrmraje po-

navljam: "Anarhizem je lahko zgolj
modna muha. mladosten greh. av-

tonornisti so luzerji in večniotroci.

pa'nkje mrtev. Noč "17`
`

k kot

oni. Zt`v."'“"` It
'

r #juge
moznost.

`

.e, bgm
v letu dr. .

I drąvljšn
napačnih. tavľłrr'da:.b0m`pod"
zabil; Min V [oiüt'daj_imei'líak-
šño m.. dngaČen.Za sam

.'ec i' ?svojo skrito željo
a j isoČletje:Voditi PR služ-

..gą
bo na mestu nagnusne Me-

_

lk'ove (mar vidite, kako napredu-
jem?) postavila ličen sanatorij za

omagane in upokojene podjetnike.
Šezdaj pa v meni rad pozvanja

Ninin preroškistavek: "Saj to ni

res!"

-MlllA ZADNIKAR

`n

:z

L`

Miha na Metelkovi

"t " “I'I'Im'mn' - mm Is.: 54



an resnice

in: 'I I, in. /I \I HIM. [977 lltlrn|\|l"ll (ilL'L'llll.ili!llII\.i \k' `ju I`llle` /.i'r..i, je sod.)th.'i/Iiir III. ili,... /lr ll/lili'/ /fIIg'ilItI/ tlltlŽlliI nL'\l)|>`t|l'llil /.i\'|lill Iti j'.i\Lrl1gjj /.j jjdjjnldjsc jnv.: \lu/.uu Aw .I'i'ltl'l/Il l'liiilii Ili'ut' iiajliolj ranljiietlriailjane ( llllvl i'u'uiriopraiieali otroki)"1., mm”, ., j j.. /mmi lomi/m' \Idi/til llclNiL'le'nlll liiijili. ki so jih odiasli - s tem_ ko so poiskušaliim" I`m/u l'iiialn l. i'. \tui/u /i/.i.". IlihlJlk'll /.inje
r i lll\l\ll i.iiiili Drugodejanje Multikultur-,` .1 77., .A A \Il/H: /l'ili'li'hllii /imlnmi nega lL'tliLl bo performans doinaCinm Klon Art na Malem,nm \. .ni .11, I'I'II'I liqunm. \Iii/,uni /iiiii ; oilrii SNG Maribor liietl. Š l: ob 311111). /akljućili pa/n/m l'liii/u \mai /: um' /llłlilil \illiliil SNA. ga bodo v tl\'llľ.llll Š'l l il\' tloi

.

7

In '. \.'url w .w /Lii [1] t mil 1. :I Kiłllii'r/íju.
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li iii-kaj ll'lt'\l/i]\l.lll \tt'll.llljt'\. ii.ijl1iilj prmltlk»
ovinki-imi koiiit-tliui'iaia_ iiietliiika. riliića in \'

:xli Illtll kot politika Rojen je llil leta ili-lt) v Mil-
'oiiiiial je na pedagoški.ikatleiiiiji Med leti l*)7l
sliillimal kot tliainaiiiij' v mariborski l)raini.

*JW in 10011 jt' bil umetniški \otlja Mtil.. med
l'I'Iľ pa je umetniško \mlil SNti I)raino v l.j'J-

et.i ill'l? jt' poslance l)i/'.i\ nega /bora republike
\'jt-_i'm .i gledališkadela so jiietlxseiit .satiiIČna in

\ [llt'jlľthllllll \ľt'tl\l\l iotevajo smešno bi'idke
.t-nxkeita \lL'liciillk.I. iijetega v piiiiie) politične
n- \l\.llllll\ll .\.ill\t\lj iza po/iiaino po gledaliških
- iii'. (enke Ilt'. Stajere | Ljubljani in Politika.
»ja ki \o pri\.'ihi|.i rekordno število gledalcev.
`e je \lhllll \ simeiiski spomin in v relleksijo

t`.l\.i \ lL'lL'\l/|j\kil nadaljevanki). gledališko
:i liinioin Moj ala. socialistični kulak in s scena-
11 \'odstio in pogreb Karoline Žušler.Pred leti
iju I.'j.l\ll. da piše /.'ilt1. da lažjerazume ljudi.
xnn'/ `reseneCajo liii dan resnice je njegovo

:vit-il o delo. ki bo krstno uprizoritev doži-
l)1.iiii.i .\l;irilior
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.xe lt' Partija'` lotil titH inarskega poklica. Skozi
ii.«iniorinixtičneganminarja prikazuje novinar-
71.1.` \.iiii \lCL'l pravi. da \o novinarji prav gotovo
lelhkL'lLi obdobja \je-gm junak v komediji paje
oiilorrnistieen. Resda je \'ntlkinji obljubil. da bo
\oril resnico. toda kaj koje praktičnaživljenjska
piu \se kaj drugega kot sledenje resnici. Toda
iiixiićneniu novinarju ~>p0Čifilm« in končno se
11 pmiane junak in odkriia resnico. I. J.

r.imi/Im gledu/1.181' hramu. .l/urihor. Premiera
i//I` tj;
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(1L;:/jriot.i)uriajsk;i5,15091jubljana),
jo i'aksu (tihi 1737 545),

:iii e-..iailu (kazipoltq'deiosi).

noc ljudem v stiski Zaujini ieieion "ZA-TE" vabi nove
jiiostovoijce. V5i. ki vas 10 delo voseli in ste stari vsai 23
na inicimaiiw dan. ki bo v soboto. 4. 12 1999 ob 11.30

tihoSICow ulici 16 Dodatno iniormamjc lahko dobite po"it'tl 113 00 In ?.7 00

'.uv in otrok. Vugova 1). Ljubljana. tel 061 175 41 1I,
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(1 18. ure

za tiste. ki ni se

15 do 111 uro

Iii listo statáo in t)liUl\ti, ki so jiiii jo Irjodila krIVIca in
nnd .
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1571.1 7 10915. Iniounimnje

.ljubljana žito lílČtill 50100

javnosti izročili danes. pa je odvisna llltll od politike muzejev.

ter ga po treh letih. ćasu. v kaleii'ni bi bilo thlU v muzeju
predsl
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l: (ili :I 00) s perfor-
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WC na Metelkovi

l.iknvmi-urliilekmnii projľkl.
"J

Foto Nataša Skušek

WC na Metelkovi na delovni stopnji. Avtorji: Jože Barši. Martina
Bastarda, Mateja Ocepek in Nataša Skušek.

Nenehno preseganje tradicionalne meje med umetniškim
prostorom in prostorom vsakdanjih družbenih potreb. ki je
zasidrano v sodobni umetnosti. bo na ljubljanski Metelkovi
zapustilo dobrodošlo posledico. Nova pridobitev središča
ljubljanske neinstitucionalne kulture bo namrečjavnostra-
nišče v bližini enega najbolj obiskanih objektov Metclkove
mesta. koncertnega prizoriščaGala Hala. Podpisali so gaJože Barši. uveljavljeni kipar in profesor na ljubljanski
Akademiji za likovno umetnost. ki na Metelk0vi mdr. tudi
ustvarja. ter študentke kiparskega oddelka akademije Mar-
tina llastarda, Mateju Ocepek in Nataša Skušck. Aktualna
umetnost išče nove vsebine. nova vsebina pa je lahko tudi
funkcija; ne v smislu funkcionalnosti oblikovanja ali arhitek-
ture. ki scji'ma stranišče na Metelkovi izogiba - uporabnico in
uporabnika bo nagovorila enostavna zasnova. ki je posledica
skupnega avtorstva lei' dialoga. strinjanj in nestrinjiinj med
ćetverico avtorjev in bo tudi likovno berljiva >. pat` pa v smislu
objekta. preproste hiške.ki bo prijazna uporabnikom (WC`
bo tudi kritika obstoječihjavnih stranisc in ga bodo denimo
lahko uporabljali lientlikepirani. poskrbljeno bo L'l prtljago
ipd). (."etveriui je na iileji delala od junija. usoda rezultatu.
ki je nastal ob podpori MOI . in celjskega Vigrada in ga bodo

Avtorji iščejoinu/ej. ki bi W(
`

- /aeenov/tlrževanja-odkupil

avljeiio s fotografijo. tudi li/IČllll pridobil. V. U.

Mi'li'lkui'ii mer/u_ Ljubl/mm. (Iti'orili'i' ob [8.00.

Tololon -Za zdrav dih-

Osubu. ki pollebujojo nasvole. lahko klićojovsak torek med 14_ in
16. uro na lololonsko Slovtiko (061) 200 45 08. Pogovorni so bodo 1
“Slomedicinsko soslio. ki ima dol letno izkušnjona podroćjudela s
pljućnlmibolniki in je tudi ćlanice rušiva pljučnihbolnikov Slovenije.Vsak ponedeljek in Cetrtak mod 12. In 13. uro pa bo na isti Stewlki
Svetovai tudi zdravnik. Zdravnik - pediater pulmolog z otroško klinike
jo na voljo vsak drugi in Cetrii petek v moseCu med 12 "1 13. uro na

.INIIII Ij ikxi`l.l\il j` .

A

22.00; DISCO

supponed by .

ourlil 705
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HAZPRODANO. N
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Gledališkablagajn
15.00 do 17.00. v:

v nedeljo od 10.00
Int. ob istem ćasu;

mobitel 0609 o

Slovene mu v

mumi trg 17. Ljubl}

Na razstavi. ki jo je
inštitutomiz Pragi
združenjamuzejev

in ustvarjalna pot
odrskega delam
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V nedeljo. 5. decombrt
bo srebrokwać oni-lu
demonslriral tehnika 01

naslednjih tolalonskih Šlewlkah (061) 132 41 ?4 in 130 27 40

3.12.1833


