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16. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae

Letošnja tema je SOLIDARITÉ
22. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza 
razpisujejo 16. Mednarodni literarni natečaj 
Lapis Histriae za kratko prozo. Letošnja tema je 
solidarnost.
Organizatorji menijo, da se v današnjem času 
epidemije in pre(po)tresov klic k solidarnosti izvija 
iz najglobljih čustev, tistih, na katera računajo tudi 
številni politiki pri procesu konsolidacije “svojega” 
ljudstva. Zato pojem zapisujejo v francoščini: 
solidarité. S tem želijo spomniti na zgodovino 
sodobne Evrope, na integracijske procese, ki v 
solidarnosti vidijo možnost skupnosti enakopravnih 
državljanov. Namesto krepitve kolektiva prek žrtve 
posameznika, solidarnost varuje individualnost, 
vztraja pri kulturi različnosti in se strukturira v 
vzajemnosti. V času vse večjih družbenih razlik 
se solidarnost vzpostavlja tik ob vprašanju 
odgovornosti za ogrožene, trpeče, bolne in prezrte. 
Organizatorji vabijo zainteresirane, naj pošljejo 
zgodbe, v katerih živijo nove oblike solidarnosti, in 
take, ki razgaljajo njeno odsotnost. 
Merila in pogoji:
besedilo mora biti izvirno in neobjavljeno in ne sme 
biti daljše od 27.000 znakov in ne krajše od 5.000 

znakov, vključno z razmiki; napisano je lahko v vseh 
jezikih (slovenski, italijanski, hrvaški, srbski, bosanski 
in črnogorski) širše regije; avtorji lahko konkurirajo le 
z enim delom; zmagovalno besedilo bo nagrajeno z 
denarno nagrado v višini 1.050,00 evrov.
Strokovno žirijo sestavljajo trije pisatelji; žirija si 
pridržuje pravico, da ne podeli nagrade.
Rok oddaje je 4. april 2021.
Dela je treba poslati pod šifro; legendo šifre 
z osebnimi podatki avtorja (ime, priimek, leto 
rojstva, naslov, št. telefona, elektronski naslov 
in kratek življenjepis) je treba priložiti besedilu 
posebej; delo je treba poslati na elektronski 
naslov: lapis@gku-bcu.hr
Prispela besedila bodo sortirali in arhivirali 
knjižničarji Mestne knjižnice Umag, ki imajo tudi 
edini vpogled v podatke o avtorjih; člani žirije zvedo 
za informacije o avtorjih šele po odločitvi o nagradi.
Najboljša besedila po presoji žirije bodo objavljena 
v Zborniku Lapis Histriae 2021 konec leta 2021.
Nagrada bo avtorju zmagovalnega dela slovesno 
podeljena na 22. Forumu Tomizza v Umagu 21. 
maja 2021.
Dodatne informacije: Mestna knjižnica Umag 
(lapis@gku-bcu.hr, +385 52 721 56)

Nova knjiga Lee Pisani: Moška oblačila in dodatki

Jasen in pregleden vodnik za 
vsakega  moškega 
Strokovnjakinjo za kulturo 

oblačenja Leo Pisani smo 
v Novem glasu že spoznali, 
saj smo poročali o njenih 
predavanjih, na katerih je 
na slikovit način predstavila 
svojo vizijo lepšega in 
ekološko bolj sprejemljivega 
načina oblačenja. Že 25 
let se Lea Pisani ukvarja 

s tem; na Slovenskem je 
bila med prvimi, ki so orali 
ledino na tem področju. Je 
strokovnjakinja za celovito 
podobo osebnosti, danes 
svetuje in izobražuje v 
različnih družbenih okoljih, 
pripravila pa je tudi že 
več uniform in službenih 
oblačil, ki jih videvamo na 
Slovenskem. Po izobrazbi 
je univerzitetni diplomirani 
inženir oblikovanja tekstilij 
in oblačil, v Londonu je 
dobila naziv CMB Image 
Consultant, svoje znanje o 
kulturi vedenja pa je tudi 
nadgradila v mednarodni šoli 
za protokol in diplomacijo 
ISPD v Bruslju. 
Pred kratkim je izšla njena 
nova knjiga z naslovom 
Moška oblačila in dodatki, ki 
nosi podnaslov Več vem, manj 
potrebujem.
Knjiga je imenitno 
oblikovana in pregledna, z 
veseljem sem jo prijel v roke, 
prebral in se mestoma vračal 
k določenim poglavjem, 
saj je napisana v krasni 
slovenščini, pregledna in 
jasna je, v bistvu je to pravi 
vodnik za vsakega moškega, 
ki hoče zares vedeti, kaj naj 
obleče, kdaj naj kaj obleče 
in kako naj se ob določenih 
priložnostih obleče ter vede. 
Avtorica v uvodu pravi, da 
moški vemo, kako izbiramo 
obleke zase, in tudi to, da ne 
kupujemo na razprodajah, 
ker se znamo obleči tako, 
da so obleke na nas barvno 
usklajene in posredno 
odražajo tudi naš značaj. Ko 
bi seveda vse to bilo le res! 
Pa ni, dodajam sam, sicer 
ne bi okrog sebe videvali 
prizorov, ki niso za nikamor: 
od tega, da hodijo mlajši 

moški neprimerno in 
pomanjkljivo oblečeni na 
pogrebe, do tega, da moški 
srednjih let zase mislijo, da 
so še mladeniči v poznih 
najstniških letih in zato 
nase dajejo take suknjiče, 
ki so vsaj dve, če že niso tri, 
številke premajhni, da niti 
ne govorim o tem, kako 

na poletje nekateri moški 
hodijo okrog v elegantnih 
kompletih, a brez nogavic, 
v mehkih mokasinih in 
so zase prepričani, da so 
sodobno oblečeni, a so samo 
neokusno in brez vsakega 
sloga.
Lea Pisani je knjigo razdelila 
na več poglavij, saj predstavi 
moški suknjič, srajco, 
hlače, površnike in plašče, 
moška pokrivala, kravato in 
čevlje, tu so še dodatki, kot 
se s skupnim imenom reče 
šalom, naramnicam, torbam, 
rokavicam, nogavicam, 
denarnicam, dežnikom, 
uram in parfumom.
Nič manj niso pomembna 
zadnja poglavja o ravneh 
oblačenja, vzdrževanju 
in negi oblačil, osebni 
urejenosti in pa seveda 
konec knjige, ki je namenjen 
glavnim poudarkom, zakaj 
ne smemo s pretiranim 
nakupovanjem nepotrebnih 
oblačil onesnaževati Zemlje.
Lea Pisani piše lepo, nikogar 
ne obsoja, ne moralizira, 
navaja pa podatke, daje 
nasvete, pri katerih bo 
marsikdo lahko razmislil, 
kako se sam vede. 
Pred kratkim smo v Novem 
glasu imeli pogovor z vodjo 
koprske Karitas Jožico Ličen, 
ki je, obzirno, a odločno, 
kot ona zna, opozorila, 
da njihove podružnice 
Karitas ne morejo postati 
odpad za ponošene in 
cenene, pretežno kitajske 
in pakistanske obleke, s 
katerimi smo tudi Slovenci 
natrpali svoje domove. 
Gre za velikanski ekološki 
problem, ki je prišel na dan 
tudi ob zadnjem potresu 
na Hrvaškem, kjer niso 

imeli kam s cenenimi in 
nepotrebnimi oblačili in so 
zato naravnost rotili vse, 
naj jim ne vozijo od doma 
nepotrebnih oblačil.
Seveda je knjiga Lee Pisani 
predvsem sodobni vodnik za 
vsakega moškega, za tistega, 
ki javno nastopa in bo zato 
moral biti oblečen drugače, 

kot je oblečen tisti, ki hodi na 
delo v trgovino ali tovarno, 
oba pa bosta vedela, da se 
na slavnostne priložnosti ne 
hodi v ponošenih kavbojkah, 
nikdar pa nikamor v 
umazanih čevljih, kar ni 
jasno vsem.
Knjiga je lepo opremljena, 
na fotografijah so moški, ki 
v slovenskem svetu nekaj 
pomenijo, vsakomur od 
nas, ki živimo v Italiji, pa je 
lahko tudi primer, kako se 
da čisto vse povedati v lepi 
slovenščini, saj imamo izraz 
za prav vsak kos obleke, 
kar je seveda lahko nam, ki 
živimo v italijanskem morju, 
zelo zanimivo.
Ko sem pred štirimi desetletji 
iz Londona v nahrbtniku 
prinesel domov večno 
knjigo o trajni moški modi 
s preprostim naslovom 
Gentleman, si nisem 
predstavljal, da bom nekega 
dne vzel v roke slovensko 
knjigo, ki bo govorila o istem: 
da se ne postane eleganten z 
denarjem, da so pa Angleži 
tudi zares imeli prav, ko so 
govorili: “Nisem tako bogat, 
da bi kupoval poceni stvari”. 
In še in še bi lahko našteval ...
Knjiga Lee Pisani je za vse, 
ki si ne želijo spodrsljajev 
v javnosti, predvsem pa je 
namenjena vsem tistim, ki 
bi radi vedeli kaj več. Grobo 
povedano: dobro bi bilo, da 
bi jo vzeli v roke, jo prebrali 
in se držali navodil vsi, ki v 
javnosti nastopamo. 
Že res, da obleka ne naredi 
človeka, a je genialni Oscar 
Wilde že davno bistro 
povedal, da je večina tistih, 
ki nosijo kuto, tudi zares 
menihov, ne?
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SNG NOVA GORICA Mini teater

Spletna premiera: 5 kil sladkorja 
Ker epidemija koronavirusa 

ne pojenja in še vedno 
preprečuje odprtje gledaliških 
hramov, je Slovensko 
narodno gledališče Nova 
Gorica v koprodukciji z 
Mini teatrom Ljubljana 
in Judovskim kulturnim 
centrom iz Ljubljane posnelo 
novo predstavo na malem 
odru SNG Nova Gorica in 
jo premierno predvajalo 
zainteresiranim gledalcem 

na spletnih straneh in 
kanalih omenjenih gledališč 
v četrtek, 18. februarja 2021. 
Tako je krstno uprizoritev 
na Slovenskem doživela 
črna komedija 5 kil sladkorja 
izraelskega avtorja, sicer 
tudi igralca, režiserja in 
dramaturga, Gura Korena 
(1973). Delo je režiral njegov 
sorojak, izraelski režiser 
Yonatan Esterkin, drugič 
gost v Novi Gorici, četrtič 
pa v Sloveniji. Konec lanske 
sezone je v novogoriškem 
gledališču na oder izvirno 
postavil mračno komedijo 
Jakiš in Pupče, v središču 
katere so ljudje na obrobju, 
ki sta jim usodni revščina in 
grdota.
Protagonist tokratnega 
dramskega dela je Šlomo 
Koren, ki je v vihri druge 
svetovne vojne stal pred 
odločitvijo, ali zagrabiti za 
orožje in se bojevati ter vsak 
dan tvegati svoje življenje 
ali vzeti pet kil sladkorja, se 
potuhniti in dobro preživeti 
vojni vihar, ne da bi prelil 
ne svoje ne tuje krvi. 5 kil 
sladkorja je dokumentarna 

komedija, ki se s 
protagonistom vrača v minule 
čase ob pojavi umrlega deda, 
ki nosi v sebi, kot predstavnik 
starejše generacije, ki je 
prestala krvave dogodke 
druge svetovne vojne, 
travme holokavsta. Načrtno 
uničevanje Judov je k sreči 
mlajši rod spoznal le iz 
pripovedi non in nonotov.
Avtor Gur Koren je svojo 
zgodbo postavil na ulice Tel 

Aviva. Kot protagonista je 
vanjo vpletel sebe in umrlega 
deda, ki se kot Hamletov 
oče vrne na zemljo, da bi 
poravnal krivico. Izoblikovalci 
slovenske inačice Korenovega 
dela so dogajanje prestavili 
na slovenska tla. Avtorja 
priredbe sta dramaturginja 
Nika Korenjak in režiser 
Yonatan Esterkin.
Tako je v kožo Gura Korena 
zlezel igralec Peter Harl, 
kateremu se na lepem 
prikaže umrli ded, sicer zelo 
premeteno “pod podobo” 
njegovih prijateljev, pa tudi 
tujcev različnih značajev, ki 
jih sreča na cesti. Ded od njega 
zahteva marsikaj, tudi to, naj 
poskrbi, da vnuk njegovega 
starega prijatelja spremeni 
zgodovinska dejstva v svoji 
knjigi o drugi svetovni 
vojni, ki je tik pred izdajo. Po 
dedovem naročilu se igralec 
Harl poda na popotovanje 
po ljubljanskih ulicah, po 
katerih naj bi hodil ded med 
drugo svetovno vojno, ko 
naj bi bežal pred nacisti in s 
svojim prijateljem prodal pet 
kilogramov sladkorja in tako 

preživel kruti vojni čas.   
Nenavadno vsebino med 
realizmom, metafiziko in 
fikcijo vseskozi preveva 
tipičen judovski črni 
humor, s katerim avtor 
razkriva zamolčane 
dogodke iz preteklosti, želi 
pa tudi prikazati, kar nas 
tlači v sodobnem svetu. 
Dokumentaristični elementi 
se prepletajo z realizmom 
in humorno fikcijo, za 
katero je avtor našel navdih 
v vsakdanjem življenju, v 
zgodovini svojih prednikov in 
seveda svojega deda, ki je imel 
razgibano življenje in se ga 
avtor očitno spominja z veliko 
ljubeznijo.
Slovenska inačica te 
multikulturne uprizoritve, 
ki se pri odrskem dogajanju 
poslužuje tudi videoprojekcij, 
dreza v vest slovenske 
družbe in jo povprašuje po 
njenem odnosu do Judov in 
judovske kulture nasploh, 
pa še po raznolikih pojavih 
nestrpnosti in sovražne drže, 
ki je žal še kako prisotna tudi 
na Slovenskem in se kaže v 
različnih oblikah. 
V tej trpki komediji, ki jo je 
avtor napisal, ko se je sam 
znašel na razpotju, kako živeti 
dalje, ali ustvarjati kaj svojega 
izvirnega ali se prepustiti 
utečenemu toku, poleg 
Petra Harla raznolike like 
poosebljajo Matija Rupel, Jure 
Kopušar in gosta Saša Pavlin 
Stošič ter Nika Korenjak.
Upati je, da bo ogled 
predstave še v letošni sezoni 
možen tudi v živo, saj še tako 
dober posnetek na spletu 
ne more pričarati vzdušja, 
ki zaveje, ko dvorana tone v 
temo in se na odru prižgejo 
luči ter se začnejo plesti 
tiste tesne, nevidne niti, ki 
povezujejo igralce na odru in 
gledalce v dvorani, da še sami 
zaidejo v drugi, fikcijski svet 
in se predajo dogajalnemu 
vrtincu. 

IK  

Peter Harl in Jure Kopušar


