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Mednarodni projekti ostali brez financ
Pred začetkom festivala eksperimentalnega giba Nagib so se 
kulturniki povezali v civilno iniciativo Surova energija, v okviru 
katere od mariborske občine zahtevajo določena pojasnila

Nova predstava slovenskih koreografinj - Sugar Rush

Dimenzije eksperimentalnega giba bodo že peti september zapored 
preizkušali ustvarjalci in plesalci mednarodnega plesnega festivala Nagib. 
Festival, ki na programsko shemo uvršča avtorje z osebnim in izvirnim 
pečatom, svojo podobo pa gradi na kvaliteti in razvijanju komunikacije 
med ustvarjalcem in občinstvom, je tudi letos zasnovan na glavnem in 
spremljevalnem programu. V okviru prvega se bodo od 9. do 12. 
septembra poleg domačih umetnikov predstavili ustvarjalci iz Nemčije, 
Belgije, Španije, Nizozemske, Portugalske in Izraela, ki bodo nastopili na 
Malem odru SNG ali v Pekarni. V spremljevalnem programu, namenjenem 
širši publiki, pa bo letos moč videti premiero plesne video projekcije 
Svetobolje št. 1, avtoric Lucije Smodiš in Vlaste Veselko, otroško 
predstavo Muca Copatarica, od četrtka do sobote pa bodo naslednji teden 
potekali tudi diskusijski zajtrki, kjer bodo plesalci razpravljali o videnih 
predstavah. V festival so organizatorji vključili tudi najmlajše, ki se bodo 
lahko udeležili delavnic in ustvarjalnic s Sašo Lončar, starejši izkušeni 
plesalci pa delavnic z nizozemskim ustvarjalcem Aimarjem Perezom 
Galijem. Pozabiti pa ne gre niti notorične zaključne zabave, ki bo na 
zadnji dan festivala v Pekarni ob 23. uri.

Omeniti gre tudi dve premierni uprizoritvi na festivalu Nagib. V četrtek, 
10. septembra, bo ob 21.30 na Barvarski ulici premierno odplesana 
predstava Snježane Premuš in son:DE z naslovom Barvarska ulica med 
Sao Paolom in Tirano, 12. septembra ob 20. uri na Malem odru SNG pa 
predstava slovenskih koreografinj Sugar Rush. Vlasta Veselko, 
umetniška vodja festivala, je sicer povedala, da so letos zaradi lažjega 
povezovanja na sodobni plesni sceni svojega dolgoletnega producenta 
Pekarno magdalenske mreže zamenjali s Plesno izbo Maribor. 
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Župan samovoljno zamenjal komisijo

Je pa na včerajšnji novinarski konferenci o problematiki odnosa 
mestnih oblasti do sodobne scenske umetnosti spregovorila še 
Mojca Planšak, predstavnica na novo ustanovljene civilne iniciative 
Surova energija, ki je med kulturniki nastala kot odziv na 
informacijo, da letošnje leto občina zaradi pomanjkanja sredstev 
ne bo izdala poziva za mednarodne projekte, zaradi česar bodo 
brez sredstev ostali festivali, kot so Nagib, Magdalena, Etnika, 
Dokma in cela vrsta samostojnih ustvarjalcev. "Če so lani vzeli 
denar za pokritje minusa Festivala Maribor iz naslova EPK, zakaj 
sedaj naenkrat ni denarja za mednarodne akcije? Gre za 
diskriminatornost do neprofitnih, nevladnih organizacij v 
primerjavi z javnimi institucijami," je nad rezanjem kulturnih 
sredstev, še posebej pred EPK, med drugimi ogorčena tudi Mojca 
Kasjak, direktorica PiM. Kritizirala je tudi "drobiž", ki se iz strani 
občine deli za kulturne projekte, prav tako pa sestavo strokovne 
komisije, v kateri "je župan samovoljno zamenjal strukturo," in jo 
namesto strokovnjakov iz različnih umetniških področij letos 
sestavljajo samo gledališčniki iz SNG Maribor. "Rezultati razpisa 
(Javni razpis za sofinanciranje akcij in projektov na področju 
kulture, op.p) so bili, da je SNG za en projekt dobilo dva tisoč 
evrov, projekt pa je dobilo tudi društvo upokojencev," je navedla 
Kasjakova in "nenavadno" razdeljevanje denarja po 
"nepričakovanih merilih" ponazorila s primerom, da jim je občina 
zavrnila enega od projektov, ki naj bi jim ga strokovna komisija na 
Ministrstvu za kulturo ovrednotila zelo visoko.

Naj ob tem omenimo še, da se po desetih mesecih od uradne 
otvoritve kulturniki in z njimi tudi PiM še zmeraj niso preselili v 
Karanteno, čeprav so nam na mariborskem uradu za kulturo 
zatrjevali, da bo selitev stekla že pred letošnjim poletjem.


