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D. Tanoviču, režiserju podeljena nagrada v Piranu 
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Na prvem festivalu mediteranskega filma je bila že prvi dan podeljena nagrada za 

prispevek evropskemu in mediteranskemu filmu. Na sliki ob podelitvi župan Pirana  in D. 

Tanovič ob podelitvi nagrade. 
 

POGLED NAZAJ IN NAPREJ 

 

V preteklih festivalskih poletnih dneh sem spregledal nekaj festivalov in festivalčkov. 

Malo me  vseeno gloda, da nisem omenil Festivala Sanje v Medani-Goriška Brda. 

Mestece in pokrajina je na meji z Italijo. Nekoč je gostilo Festival Poezije in vina, ki je 

zdaj na Ptuju. Brici so skupaj z založbo Sanje, naredili malo drugačen festival, ki nima v 

imenu vina. Pokrajina Goriška Brda je dežela vinogradov, vina, oljk, češenj, fig, kakija in 

kostanjev. Brici imajo svojo skupno vinsko klet, skupno oljarno in polnilnico, vse v 

zadružni lasti. So edini v Sloveniji, ki imajo tudi vinogradnike, ki imajo tudi svoje lastne 

kleti in so ustvarili ime in kvaliteto s katero dosegajo najvišje ocene in visoke cene svojih 

vin doma in v svetu.  

No, sam festival ima koncept kjer se prepleta, poezija, koncerti in esejistika.  Festival se 

je odvil v juniju in juliju. 

V septembru pa imajo glasbeni festival, ki se odvija v lani obnovljenem renesančnem 

dvorcu Vilpože in obnovljeni vasi Šmartno. Nastopajo eminentni gostje. Ta pokrajina 

meji tudi na reko Sočo. Sredi pokrajine je grad Dobrovo, kjer je urejen razstavni prostor 

za darovane grafike eminentnega slikarja Mušiča. Tam je tudi kip Briškega pesnika A. 

Gradnika, avtor kipa J. Brdar. 
 

Mednarodni Festival dokumentarnega filma DOCKUDOC 7-11. 9. 2016 Maribor 

Na festival je prijavljenih 56 filmov in med njimi je znatno število premier. Vse 

projekcije so se odvile v Sodnem stolpu ob Dravi in so bile brezplačne. 
 
 
 
 
 
 
 

FSF-festival slovenskega filma Portorož 13-18. 9. 2016 
Poglavitna novica še pred začetkom festivala je prišla od strani žirije, ki je za življensko 

delo-Badjurovo nagrado dodelila scenografu, Dušanu Milavcu-Čamplotu. Človek in 

ustvarjalec, ki je bil soudeležen tudi pri nastajanju z Oskarjem nagrajenem filmu 

režiserja D. Tanoviča, Ničija zemlja, je skoraj 4 desetletja prisoten v svetu filma. Z 

veliko občutka za vizualno in kot sam pravi, moraš vaditi mišljenje za kolektivni 

nastanek filma. Dobil je tudi štiri VESNE na festivalu FSF, postavljal je scene za 
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gledališke predstave, postavljal razstave, razstave muzejskih zbirk, izdelal tudi 

scenografijo za 130 reklamnih filmov itd. Letos na festivalu podpisuje scenografije za 4 

filme, ki so bile na programu. 

Še moje čestitke Čamplotu, saj ob vsakem snidenju s svojo notranjsko-primorsko dušo z 

nasmehom in malo humorja kroji obleko veselja do življenja.  Posebna predstavitev 

nagrajenca z opusom človeka in pol Dušana Milavca v nadaljevanju. 
 

Bienalni Festival lutk, 10-13. 9. 2016 Ljubljana 

Na festivalu sodeluje 20 gledališč iz celega sveta.  
 

Rožančeva nagrada esejistoma, R. Simonšku za knjigo Trk prostorov in J. Jakobu za 

knjigo esejev, Hiše in drugi spisi.  
 

20. Večernica 2016, za najboljšo knjigo za otroke 

Dobitnik nagrade Večernica je Peter Svetina, pesnik in pisatelj za knjigo, Kako zorijo 

ježevci. Nagrada je v višini 3000 evrov. 
 

  
 

Borštnikov prstan za leto 2016, igralcu, Daretu Valiču. To je sporočilo javnosti še pred 

Borštnikovem srečanju slovenskih gledališč, ki bo naslednji teden v Mariboru 
 
 

JMK 

AFORIZMI 

&Samo neumnosti rastejo, tudi na sušnih in devastiranih tleh. 

&Bedake zmodri šele škoda. 

&Plehki ljudje vedno votlo zvenijo. 

&Tišina prinaša mir, mir prinaša tišino in sanje.   
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