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Levstikove nagrade 2003

9. mednarodni festival računalniških umetnosti

Čarovniki z besedami in čopičem

Tehnologija v službi umetnosti

Za življenjsko delo sta jih dobila pesnik Tone Pavček in ilustratorka
Marjanca Jemec Božič, za tekočo produkcijo pa Mojca Osojnik in Damijan Stepančič
Dve leti sta naokoli in Založba Mladinska knjiga spet podeljuje Levstikove nagrade, s katerimi že od leta 1949 spodbuja in nagrajuje ustvarjalce izvirnih slovenskih knjig za otroke
in mladino. Gre za eno najstarejših slovenskih literarnih nagrad, staro skoraj toliko kot založba, ki jih podeljuje, je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal urednik otroškega leposlovja pri MK Andrej Ilc.
Do leta 1999 so Levstikove
nagrade vrednotile le tekočo
produkcijo, podelili so jih po
dve vsaki dve leti (za izvirno
besedilo ter izvirne ilustracije).
Ob petdesetletnici nagrade pa
so začeli podeljevati tudi Levstikovi nagradi za življenjsko
delo. Letos sta ju dobila Tone
Pavček in Marjanca Jemec
Božič.
O Tonetu Pavčku so v obrazložitev zapisali, da je čarovnik
z besedami, ki odzvanjajo in
prekipevajo od otroško razposajenih in brezskrbno žlobudravih podob in zvokov, po
drugi strani pa se v njegovih

besedilih vedno najdeta prostor in trenutek za resnejša
premišljevanja o razpotjih in
postajah na poti življenja ter o
sencah, ki sem ter tja na tej poti neizogibno zatemnijo sonce.
Pri Mladinski knjigi je doslej
izšlo 15 Pavčkovih del, vključno s petkrat ponatisnjenim Jurijem Murijem v Afriki.
Ilustratorka Marjanca Jemec Božič je bila med tistimi
zagnanci, ki so v petdesetih letih prejšnjega stoletja omogočili razmah slovenske ilustracije. V svojih ilustracijah je neobremenjeno in lucidno, včasih
obešenjaško, a vedno z zrnom

Marjanca Jemec Božič

modrosti predstavljala in komentirala najbolj tipične in obče veljavne značajske poteze
nastopajočih junakov. Na seznamu knjig, ki jih je ilustrirala
za Mladinsko knjigo, je skoraj
60 naslovov.
Mojca Osojnik je ena od
dveh slovenskih ilustratork in
pisateljic, ki ustvarjajo avtorske slikanice. Levstikovo nagrado je dobila za besedilo v
knjigi Hiša, ki bi rada imela
sonce, kar bo, tako je dejala
članica žirije Lilijana Klemenčič, gotovo izzvalo nekaj žolča,
saj je Osojnikova po izobrazbi
akademska slikarka. Nagrado

so utemeljili z besedami, da se
je avtorica v domišljenem, a
okleščenem in hkrati izrazito
polnem besedilu lotila temeljnih filozofskih razmišljanj, ki
jih je ob pomoči slikarskih podob simbolizirala za male in
velike bralce.
Četrti letošnji nagrajenec je
Damijan Stepančič; žirijo so
prepričale njegove ilustracije v
knjigi Janje Vidmar Leteči
krožnik na našem vrtu. Znal je
uporabiti oba kontrasta črnobele tehnike in poudariti moč
risbe kot temeljnega načina likovnega izražanja, pri tem pa
je ohranil vso domišljijo in duhovitost, ki sta sicer avtorsko
prepoznavni v njegovem ilustratorskem delu.
Nagrade bodo dobitnikom
izročili 11. junija.
Valentina Plahuta Simčič

Tone Pavček

Številna mariborska razstavna prizorišča v teh dneh ponujajo produkcijo intermedijskih umetnosti
Humorno in družbenokritično o digitalnem življenjskem stilu
Štajerska prestolnica se je že devetič za kratek čas spremenila v prestolnico digitalnih
umetnosti, saj se je v več mariborskih razstaviščih v ponedeljek uradno začel 9. mednarodni festival računalniških umetnosti. Že pred tem je v okviru festivalskega programa, in
kasneje tudi v Ljubljani, nastopila slovita ameriška teoretičarka in performerka Allucquere Rosanne oz. Sandy Stone. To pa je bil le dinamičen uvod v še bolj pestro dogajanje, ki
bo trajalo tja do petka. Razstave, predavanja, performansi, glasbeni večeri – po izbiri festivalskih selektorjev Jožeta Slačka in Simone Vidmar ter zunanjih programskih sodelavcev
Marine Gržinić iz ZRC SAZU, Sreča Dragana z Akademije za likovno umetnost in Franca Soline s Fakultete za računalništvo in informatiko.
V ponedeljkovem intimnem in soparnem ozračju
galerije Media Nox na obrežju
Drave so nas redke poslušalce
nagovori direktorice MKC
Dragice Marinič, dr. Joszefa
Gjörkösa (državnega sekretarja na ministrstvu za informacijsko družbo), Vilme Štritof Čretnik (svetovalka ministrice za kulturo za intermedijske umetnosti) in mariborskega župana Borisa Soviča
prepričevali, da je vredno
podpreti povezave med umetnostjo in računalništvom, ker
je v tem prihodnost. Sledil je
»marš po mariborskih galerijah«, saj so si dogodki s polurnim zamikom sledili iz Medie
Nox do bližnje Sinagoge, novega in naposled še starega
Rotovža.
Že dopoldne so na ta dan
odprli razstavo računalniških
grafik v avli Pedagoške fakultete, ob 18. uri pa so v predverje Večerove hiše postavili
enigmatičnega robota (vratarju se je zdel tujek in na vprašanje, kaj »prišlek« dela in kako
se odziva, je le skomignil z rameni). Obiskovalci so se iz
razstavišča v razstavišče gostili, dokler se jih ni največ zbralo v atriju pred (starim) Rotovžem, kjer so delili ričet
vsem, ki so si ogledali razstavo
in čakali na dvajsetminutno
predstavo Nevena Korde Beri
me za naprej s plesalcem Igorjem Sviderskim, tekačico Živo Repovž in Deco-Debilane.

Kot nam je razložil eden od
(dveh) stalnih članov fondacije, svojega dela ne ločujejo na
teorijo in prakso, saj je umetnost nedeljiva in stalno »delo
v nastajanju«. Vsak lahko postane član fondacije, le njegov
priimek se mora glasiti Rodríguez, kar pa ni pogoj, če želijo s fondacijo sodelovati.
Marina Gržinić bo, denimo,
sodelovala pri njihovem projektu www.e-tester.net, ki ga
bodo zaključili prihodnje leto.
V Mariboru je fondacija včeraj predstavila vodilna projekta: Umetnost & elektrika ter
TV posredovanja/TV Interventions. V pritlični sobi Medie Nox pa je na ogled digitalna videoprojekcija Mokri
kontakt, s katero umetnika
Nina Kovacheva (Bolgarija)
in Valentin Stefanoff (Franci-

ja) preverjata občutja prizadetosti, ranljivosti in pozabe.
Razstavi v Sinagogi Generative art (Bogdan Soban) in računalniške grafike Marka Rodoška vodita občinstvo v hladno pokrajino računalniških
kolažev in »akvarelov« ter se
zdita ob živahni ponudbi siceršnjih umetniških eksperimentov festivala nekakšen
mrtvi ud tovrstne produkcije.
Na Trgu Borisa Kraigherja,
kjer domuje novi Rotovž, se v
dveh nadstropjih s svojim izborom projektov digitalne
kulture – glasbo, kratkimi filmi, videom, animacijo in s širšim kontekstom digitalnega
življenjskega stila – predstavlja francoska umetniško-kuratorska
skupina
D*I*R*T*Y. Zabavni, humorni, družbenokritični izdel-

ki se odpirajo tudi tistim, ki ne
vedo prav dobro, kaj bi počeli
s sintagmo »računalniška
umetnost«.
Ustvarjalni, domiselni in zabavni pa so tudi nekateri
eksperimenti do- in podipomskih študentov Akademije za
likovno umetnost in Fakultete
za računalništvo in informatiko. Sekstetov (1 + 5, kar pomeni eden likovnik plus pet
računalniško dobro opismenjenih ustvarjalcev) je 12, družijo se projektno, intermedijska produkcijska skupina pa
se imenuje ArtNetLab. Tokrat nastopajo pod geslom
Friendly Fire (prevzetim od
medijskega bombardiranja v
zvezi z vojnim stanjem v Iraku, kot komentira Srečo Dragan, vodja katedre za video in
nove medije na ALU), za podnaslov pa so si izbrali asociacijo na slovensko referendumsko obsedenost – Medij je
sporočilo (The medium is the
message), kar so spremenili v
Medij je masaža (The medium
is the massage). Igrajo se ne
samo z besedami, ampak tudi
računalniškimi programi, prodajajo namišljen sesalec po e-

art spletni prodaji (Vedran
Vražalić), ponujajo klone, ki
jih lahko uporabniki s posebnim računalniškim programom poljubno sami sestavljajo (Kristina Horvat Blažinović), se sprašujejo, kakšen bi
bil odziv krajanov, če bi v Škofji Loki postavili džamijo
(Sanela Jahić), vstopajo v sinhrono predstavitev avtorjeve
zgodovine ustvarjanja v umetnostnih medijih (Narvika
Bovcon in Aleš Vaupotič) ...
V Sinagogi bodo danes ob
20. uri pripravili okroglo mizo
Strategije na področju delovanja novih tehnologij in novih
medijev – subtematski standardi in medsebojna povezovanja, jutri pa bo tam še pogovor
z naslovom Izkušnje elektronskih izdaj. Zaključek festivala,
v petek, 6. junija, bo v celjskem klubu Casablanca, kjer
bosta nastopila Alex Sword in
John Chevaliera iz Nemčije.
Festival se je tudi letos razpršil po bližnji in daljni okolici,
segel v Gradec in Zagreb, se
razširil v Mariboru ter se dotaknil še Ljubljane in Celja.
Jelka Šutej Adamič

Prezir do individualnih
umetnin

Mojca Osojnik

Damijan Stepančič

Listamo po tujem tisku

Nemška zgodovina na veceju

Marina Gržinić je izbrala tri
zanimive projekte, med njimi
predstavitev Fondacije Rodríguez, ki je gostovala v spodnjih prostorih galerije Media
Nox. Leta 1994 ustanovljena
fondacija predstavlja del baskovskih prizadevanj na področju umetnosti, deluje izrazito kolektivno, z veliko mero
(umetniškega) prezira do individualnih umetnin, hierarhije v polju vizualnega, zato
predstavlja izključno kolektivna dela, izdelke kot skupne Multi Sucker – Študent podiplomskega programa na oddelku za video na ljubljanski ALU Vedran Vražalić v namišljeni spletni trgopredstavitve
posamičnega. vini (e-art) prodaja univerzalni sesalec, ki naredi vse, kar mu bodoči uporabnik ukaže. Le kupiti ga (dejansko) ne more ...

Po francosko ubran večer

Marcela Reicha Ranickega je najnovejša Grassova knjiga spravila do solz
O potopitvi z begunci naložene nemške ladje leta 1945 na ledenem Baltskem morju
Iz Nemčije se zadnje čase širijo govorice, da je Günther Grass, sredi sedemdesetih let in
težko obložen z nagradami in priznanji, napisal svoj najboljši roman v zadnjem desetletju.
Veliki starec nemške literarne kritike Marcel Reich Ranicki, nikakor ljubitelj Grassove
poznejše literature, je menda dejal, da ga je knjiga Im Krebsgang (Po rakovo) pripravila
do solz. Ob prevodu knjige v angleščino o njej piše The New Yorker.
Osrednja tema knjige je potopitev z begunci naložene nemške ladje Wilhelm Gustloff 30.
januarja 1945; na ledenem Baltskem morju jo je zakrivila sovjetska podmornica. Gre za najhujšo pomorsko tragedijo v zgodovini, žrtev je bilo 9000 (veliko
bolj razvpiti Titanik jih je potopil 1500).
Ko so ruske sile proti koncu
vojne začele prodirati z vzhoda
proti Nemčiji, je civilno prebivalstvo panično bežalo. Na ladji
Wilhelm Gustloff je sicer bilo
1000 podmorniških vojakov, večino pa so predstavljali begunci,
med njimi 4500 otrok. Grassova
imaginarna preživela Tulla Pokriefke v romanu pravi: »Z ladje

so otroci v vodo poskakali na
glavo. Ker so nosili reševalne jopiče, je iz vode gledalo na tisoče
drobcenih otroških nogic.«
Pozneje ne na nemški ne na
sovjetski strani ni bilo pravega
interesa, da bi to in še dve podobni potopitvi ladij javno na
veliko razglašali. Tudi poveljnik
podmornice Aleksander Marinesko, zapiti mornar romunskega rodu iz Odese, ni dobil državnih priznanj, ki jih je za svoj
podvig pričakoval. Čeprav je
potopil 25-tonskega Gustloffa
in na isti poti še eno nemško ladjo, Generala Von Steubena, ter
s tem pomoril 12 tisoč sovražnikov hkrati, ga Sovjetska zveza
ni razglasila za narodnega hero-

ja. Celo več – razrešili so ga dolžnosti, odpustili iz sovjetske
mornarice in ga za tri leta poslali v gulag. Kot razlog so navedli
brezbrižen odnos do vojaške
službe. Šele v šestdesetih so ga
rehabilitirali, mu vrnili prejšnji
čin in dali ustrezno pokojnino.
Grass številna dejstva o zgodovini ladje in njeni potopitvi
podaja v »rakovi« naraciji, z
mnogimi ustavitvami in ponovnimi začetki, nenehnim vračanjem in preskakovanjem. Pripovedovalec je Paul Pokriefke, sin
Tulle Pokriefke, ki so jo – že v
porodnih bolečinah – s potapljajoče se ladje premestili na
reševalni čoln. Paul pri petnajstih zbeži iz Vzhodne v Zaho-
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aposled ste postali partner v prvoligaškem bejzbolskem klubu – tudi to
je bilo darilo – čeprav ste zanj prispevali samo eno stotino denarja. Od
davkoplačevalcev iz Arlingtona v Teksasu ste
izvabili še en priboljšek, nov štadion, vreden
več milijonov, in tudi tega vam ni bilo treba plačati.
Nič čudnega, da mislite, da ste upravičeni do
predsedništva. Niste si ga zaslužili in tudi osvojili ga niste – torej vam gotovo pripada!
Sploh se vam ne zdi, da bi tu utegnilo biti kaj
narobe. Zakaj pa bi se vam moralo? Saj ne poznate drugačnega življenja.
Na volilni večer, medtem ko je izid po vsej
deželi divje nihal, ste izjavili, da vam je brat zagotovil, da je Florida že vaša. Če je to rekel Bush, je že moralo biti tako.
Vendar ni bilo. In ko se vam je posvetilo, da
vas mora za predsednika izvoliti ljudstvo – da,
ljudstvo! – se vam je utrgalo. Svojega rablja Jamesa Bakerja (leta 1992 je vašemu atiju svetoval: »Kurc gleda Jude, tako ali tako ne glasujejo
za nas.«) ste poslali lagat ameriškemu ljudstvu
in podžigat njegove strahove. Ko to ni imelo za-

želenega učinka, ste na zveznem sodišču vložili
zahtevek po prenehanju štetja glasov, ker ste
vedeli, kakšen bo izid. Če bi bili res prepričani,
da je ljudstvo z vami, ne bi imeli nič proti vnovičnemu štetju.
Naravnost osupljivo je, da ste se po pomoč
zatekli k veliki, zlobni zvezni vladi. Na vsakem
nastopu med kampanjo ste žernali: »Moj nasprotnik zaupa zvezni vladi. Jaz zaupam vam,
ljudstvu!«
Sicer pa smo kaj hitro izvedeli resnico. Nikakor niste zaupali ljudstvu. Podporo ste zahtevali kar od zveznega sodišča (to naj bi zaupalo volilnim strojčkom, ne ljudstvu!). Floridski sodniki vam sprva niso nasedli, takrat ste morda prvič v življenju dobili odklonilen odgovor.
A kot sem že zapisal, so za vse poskrbeli očkovi prijatelji na vrhovnem sodišču.
Na kratko, bili ste že pijanec, tat, morebitni
prestopnik, nekaznovan dezerter in cmera.
Morda se vam ta trditev zdi kruta. Jaz takemu
pristopu pravim »stroga ljubezen«.
Človek božji, zavoljo vsega spodobnega in
svetega, takoj odstopite in ovenčajte družinsko
ime, na katero toliko daste, vsaj s trohico časti!

dno Nemčijo, postane novinar,
se poroči in dobi sina Konrada.
Ko pade zid, se Konrad, apologet nacizma, pogosto srečuje z
babico Tullo, ki mu pripoveduje
o Gustloffu.
Roman Po rakovo ne poskuša iskati krivca za katastrofo, le
Marineska prikaže kot barabo,
ki si z umazanim dejanjem hoče
popraviti svojo vojaško kartoteko. Sicer pa je bila ladja sive
barve dvoumen vojaški cilj; niti
ni bila transporter Rdečega križa niti tovorna ladja, bila je oborožena potniška linijska ladja
pod poveljstvom vojne mornarice. Osrednja ost romana je v
ugotovitvi Paula Pokriefkeja,
da je z nemško zgodovino tako,
kot če bi obtičala na zamašenem
veceju. Drek ostaja, ne glede na
to, kako se ga trudijo splahniti.
Pripravila V. P. S.

Pavel Mihelčič
klasični koncert
oranžni abonma
Orkester Slovenske
filharmonije
Renaud Capuçon, violina
dirigent Patrick Fournillier
Gallusova dvorana CD
29. in 30. 5. 2003
Zvonimir Ciglič se je s svojim opusom, ki ni zelo velik,
trajno zapisal v spomin slovenske glasbene polpreteklosti.
Skladatelj (po svoji odločitvi)
že dolgo ne ustvarja več, njegova (pred leti napisana) dela pa
vedno bolj prepričujejo z izvirnostjo, trdnim glasbenim izrazom, pripovedno silo, ki zmore
tudi v kratkih zamahih odgrniti
tančico skrivnostnega zvočnega preoblikovanja. Vizija iz leta 1965, ki traja manj kot pet
minut, se v danem časovnem

okviru znajde sredi zvočnih
prostranstev, ki z znanimi sredstvi razvijejo gradacijo pomenljivih razsežnosti. Ta glasba se
polni sama s seboj, s harmonijo, ki ustvarja barvne spremembe, pa tudi z ritmom, ki najde
mejo v melodični rahločutnosti. Z veščo roko in razpoloženim orkestrom je skladbo sprevidel gostujoči dirigent Patrick
Fournillier.
V nadaljevanju koncerta
smo poslušali dve krajši (francoski) skladbi za violino in orkester. Poème Ernesta Chausona je skladba, ki najde v sožitju
s simfoničnim orkestrom sijajno linearno projekcijo solistične violine. Violina je kot pesem, ki sloni na barvni paleti
simfoničnega orkestra. Orkester se je z lepim zvokom prilagajal razigranemu in zares

»Nikogar ne zafrkavam. To še ni vse. Prvo leDa bomo tisti, ki vemo, da vaša družina še premore zrno spodobnosti, spet lahko s ponosom to si moraš plačati tudi strokovno izobraževanje
rekli: razvratna Bušmanka nam bolj koristi kot in uniforme. Po vseh teh odtegljajih ti ostane
razvajeni Bush.
približno devet tisoč dolarjev.«
Vaš Michael Moore
Malo je počakal, ravno toliko, da mi je povedano utegnilo prenikniti v možgane, in potem
dodal: »Bruto.«
Dow vauvau
»Ne morem verjeti.« Bil sem že dovolj glasen,
Sedim na letališču v Michiganu in čakam na da so ljudje v bližnji okolici začeli prisluškovati
polet letala American Airlines v Chicago. Te- pogovoru.
»Kar verjemite,« mi je zagotovil. »Eden naših
daj prisede moški v uniformi in začne kramljati
pilotov je prejšnji mesec zaprosil za bone za
z mano.
Izvem, da je pilot pri American Airlines, na- prehrano. Brez šale. Ker ima štiri otroke in ker
tančneje pri American Eagle, prevozniku, ki je je tako slabo plačan, je bil po zakonu upravičen
del American Airlines in se ukvarja s prevozi do podpore. Potem je to izvedelo vodstvo Ameljudi v službo. Kot vsi tovrstni prevozniki tudi ta rican Airlines in nam poslalo dopis, da ne sme
družba ima v svoji floti reaktivce, zato da poleti noben pilot zaprositi ne za socialno podporo ne
trajajo manj kot dve uri. Materinsko podjetje za bone za prehrano, tudi če je upravičen do
njih. Če jih kdo ne bi ubogal, bi ga odpustili.
tako verjetno prihrani kup denarja.
Moški, ki je prisedel, ne bo pilotiral letala, s Zdaj se moj kolega na poti domov ustavlja v
katerim bom potoval. Upa, da bo na njem dobil javni kuhinji. Tam ne zahtevajo nobenega doprost sedež, ker bi rad prišel na nasprotni breg kumenta, ki bi potem prišel pod nos našim šefom.«
Michiganskega jezera.
Pred tem sem mislil, da sem slišal že vse. Ta
»Morate plačati, če potujete zasebno?« sem
zgodba pa je bila več kot srhljiva. Nenadoma se
vprašal.
»Ne,« je odgovoril, »in to je tudi edina ugo- nisem hotel vkrcati na letalo. Ljudje smo precej
podvrženi osnovnim živalskim nagonom po
dnost, ki jo imamo.«
Potem mi je zaupal, da znaša začetna plača preživetju in eden teh nagonov, ki so ga verjepilota pri American Eaglu 16.800 dolarjev na tno poznali že jamski ljudje, pravi: Nikoli ne sedi na letalo, katerega pilot zasluži manj kot smrleto.
»Kaj?« sem vprašal, prepričan, da nisem prav kavec v Taco Bellu.
Vkrcal sem se šele potem, ko sem si vbil v glaslišal, »šestnajst tisoč na leto?«
»Tako je,« je odvrnil kapitan, »in to je kar ve- vo, da je tip gotovo nakladal. Kako naj bi sicer
liko. Pri Deltinem prevozniku na krajše proge pred samim sabo opravičil dejstvo, da nosim
je začetna plača pilota 15 tisoč dolarjev, pri glavo naprodaj? Naslednji teden pa sem se malo pozanimal. Na mojo grozo se pilot ni motil o
Continental Expressu pa okoli 13 tisoč.«
»Trinajst tisoč? Toliko dobi kapitan letala za navedenih številkah. Kapitani, ki že več let delajo za tovrstne prevoznike, res služijo mastne
komercialne prevoze? Me zafrkavate?«

odličnemu gostujočemu violinistu.
Tzigane je znamenita koncertna rapsodija za violino in
klavir iz leta 1924, ki jo je avtor
še istega leta inštrumentiral za
violino in orkester. Dobra tretjina skladbe je za sámo violino. V tem je velika izvirnost
umetnika, ki je potem s prefinjeno orkestracijo odgrnil bi-

Odlična violinist
in dirigent
strino impresionističnega zvoka. Violinist Renaud Capuçon
je s čudovitim zvokom svoje
dragocene violine napolnil veliko dvorano CD. Orkestru je bil
vodilo in izziv. Po vstopu simfoničnega orkestra je balzam
prefinjenega zvoka precej izgi-

nil. In tako se je skladba dvignila nad povprečje (le) po zaslugi
solista; orkester je bil samo medlo zraven.
V drugem delu koncerta smo
poslušali kar izjemno interpretacijo Fantastične simfonije op.
14 Hectorja Berlioza. Berlioz
je letos še nekoliko bolj igran
avtor, saj mineva 200 let od njegovega rojstva in 170 let od krstne izvedbe tega veličastnega
dela. Dirigent Patrick Fournillier je z našim orkestrom, ki ponekod deluje (intonacija!) premalo izčiščeno, napravil zelo
veliko. Bolj kot tehnično izpiljenost je dosegel muzikalno
sproščenost. Odlični posamezniki (prvi klarinet, angleška
hornistka in še nekateri) dajejo
velikemu sestavu (na odru je
bilo kar 92 glasbenikov) okus
po najboljšem. Orkestru ne

denarje (40 tisoč na leto!), marsikateri novinec
pa živi pod pragom revščine.
Ne vem, kako gledate na te stvari, a jaz hočem, da so ljudje, ki zame premagujejo najmogočnejšo naravno silo, gravitacijo, zadovoljni,
samozavestni in dobro plačani. Celo na velikih
reaktivcih velikih prevozniških družb se letne
plače stevardes – tudi njihova izšolanost vam
utegne nekega dne rešiti življenje – začnejo nekje med 15 tisoč in 17 tisoč dolarji. Na višini devet tisoč metrov pilot res ne sme razmišljati, kako bo spet priklopil elektriko in gretje ali katero restavracijo naj oropa, da bo imel za najemnino. In kakšen je poduk za letečo javnost?
Bodite prijazni do prejemnikov socialne podpore, morda vas prevažajo v Buffalo.
Prvo polovico leta 2001 so piloti družbe Delta
Connection stavkali. Pohlepni prasci iz sindikata so za svoje člane zahtevali začetne plače 20 tisoč dolarjev. A Delta je odklonila in stavka se je
raztegnila na več mesecev. Glede na to, v kakšnem razcvetu je gospodarstvo, posebno za
petičneže, ki pogosto letijo, bi si mislili, da bodo
piloti brez težav dobili plače, s katerimi si bodo
lahko privoščili še kaj, razen pasje hrane. (Včasih sem ob vkrcavanju malo povohljal, da sem
se prepričal, da piloti niso pijani, zdaj pa bom na
poti mimo kabine oprezal za prazno embalažo
Pedigree Pala.) Po dolgotrajnem prosjačenju za
drobtinice z gospodarjeve mize so si piloti Delte vendarle izprosili 20 tisoč dolarjev na leto.
Tem pilotom in javnosti na splošno dopovedujejo, da gospodarstvu ne gre prav dobro, da
se je krivulja obrnila navzdol, da so dobički vse
manjši, da je borza utrpela hude padce in da
prav nič ne pomaga, pa naj gospod Greenspan
še tako znižuje obrestne mere.

manjka veliko, da bi z interpretacijami tistih del, ki jih je že
večkrat igral – in med njimi je
tudi Fantastična simfonija –
presegel solidno povprečje.
Pravzaprav ima (neizrabljene)
možnosti, da se postavi ob bok
dobrim evropskim orkestrom.
Poiskati in izčistiti mora svoj
integralni zvok.
Berliozova simfonija daje
vse možnosti, da se orkestru
odprejo neznani (zvočni) svetovi. Še najbližje tem »svetovom« so bila bleščeča in (hvala
bogu) ne premočna trobila.
Med pihali je bilo čutiti razlike,
godala pa bodo potrebovala še
veliko čistilnih akcij. Dober dirigent je sreča, ki ne traja dolgo.
Orkester pa potrebuje močno
roko in malo manj sindikalnih
pravic.

Svoje trditve lahko podprejo s številkami.
Vsak teden povprečno 403 tisoč Američanov
zaprosi za podporo za brezposelne. Več sto
podjetij napoveduje množično odpuščanje.
Propadli so tisoči nadobudnežev na novih visokotehnoloških in internetnih področjih. Proda
se vedno manj avtomobilov. Prodaja na drobno
je imela v božičnem času strahotno nizke izkupičke. Povsod, od Silicijeve aleje do Silicijeve
doline, se zategujejo pasovi.
Mi pa smo jim nasedli.
Recesije ni, prijatelji moji. Krivulja se ni obrnila navzdol. Nobenih težkih časov ni. Bogati se
valjajo v plenu, ki so si ga nagrabili v preteklih
dveh desetletjih, in zdaj nočejo, da bi kdo prikorakal in zahteval svoj kos potice.
Premožni se vas na vse kriplje trudijo prepričati, da nikar ne prosite za svoj delež, ker da je
nenadoma vsega premalo! Njihovi mediji vam
večer za večerom pripovedujejo žalostne zgodbe o propadlih internetnih podjetjih, o zavoženih skupnih naložbah, o bankrotiranih NASDAQ-ovskih špekulantih. Indeks Dow Jones je
danes padel za več kot 300 točk. Družba Lucent
Technologies je napovedala, da bo odpustila še
15 tisoč delavcev. Napovedane združitve letalskih prevoznikov United in U. S. Airlines ne bo.
General Motors odpravlja Oldsmobile. Zdaj se
govori celo, da niti vaš pokojninski sklad ni več
varen. Strašljivo, kaj?
Vse je res. Oni vam že ne bi lagali. Z veseljem
vam posredujejo neznatne podrobnosti in tako
manipulirajo z vašimi strahovi.
V podlistku objavljamo le izbrane odlomke iz
knjige Neumni beli možje. Naročite jo lahko po
tel. 01/280 53 50 ali v spletni knjigarni www.pasadena.si po ceni 3.900 tolarjev.

