Imam sanjsko službo
Moderatorka, povezovalka, pisateljica in avtorica
radijskih in televizijskih
oddaj Carmen L. Oven
pravi, da ima sanjsko
službo: brati mora dobre
knjige. O njih se pogovarja z njihovimi avtorji,
ko jih predstavlja bralcem, denimo z Borisom
Pahorjem, Cirilom Zlobcem, Ferijem Lainščkom,
Andrejem Rozmanom
- Rozo, Sašo Pavček ali
zdaj že pokojnim Poldetom Bibičem. Marsikoga
je na skupnih poteh tako
dobro spoznala, da o njih
zdaj pripravlja pogovorne
portrete z naslovom Pogovorki.
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»Sem zelo komunikativna, nisem pa
družabna. Sem izjemno samotarski človek,
zato rada berem, ker sem ob knjigi le še z
nekaj junaki, v resnici pa sama.«
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oda od kod pravzaprav takšno navdušenje nad pisano in govorjeno besedo,
branjem, knjigami? Doma je kot
otrok predvsem poslušala pravljice na ploščah in pozneje kasetah,
potem pa je morala v prvem razredu na operacijo žrelnice. Ker starši
takrat niso smeli ostati z otrokom
v bolnišnici, so jo »pustili sámo na
Jesenicah v tisti nagravžni grozljivi
sivi stavbi. Bilo mi je neskončno
hudo, vendar sem imela s sabo knjigico Ptiček brez kljunčka. Vso noč
sem jo prebirala, znova in znova, in
takrat sem ugotovila, da mi knjige
pomagajo.« Ko je odkrila še koš s
sicer že čisto raztrganimi knjigicami, recimo Krojačkom hlačkom, je
v bolnišnici lahko zdržala.
V srednji šoli je prvič ugotovila,
da zanjo ni pomembna le zgodba,
temveč tudi jezik: »Takrat sem začutila, kako je pomembno, da so
besede prav skupaj.« Pozneje, na

fakulteti, je hotela poleg študija početi še kaj. Zelo intenzivno je plesala in ples tudi poučevala, »potem
pa sem se začela za hobi ukvarjati
tudi z voditeljstvom. Videla sem,
da mi to leži, in odzivi so bili dobri.« Odkrila pa je tudi radijsko
delo. Opravila je avdicijo in že v
drugem letniku postala honorarna sodelavka nacionalnega radia:
»Tam sem se levila in mojstrila,
pa še diplome nisem imela.« Toda
tudi ko je že diplomirala, se je hotela še izobraževati; s profesorico
Manco Košir se je dogovorila, da
lahko gostuje pri njenem izbirnem
predmetu, kjer so imeli za nalogo
pripeljati kakšnega literata. Še danes ne ve, od kod je vzela pogum,
da je kratko malo poklicala Ferija
Lainščka in ga vprašala, ali bi bil
pripravljen priti v Ljubljano. In je
bil. A ne samo to. Postala sta prava prijatelja in sodelujeta še danes.
»Takrat se je začela ta najina 'zaljubljenost', ki nima nobene zveze
z erotiko, ta najina kemija ... Prav
zdaj sem prebrala njegov najnovejši
roman, Strah za metulje v nevihti,
ki je spet fantastičen, naju pa čaka
turneja,« pripoveduje Carmen, ki
je tudi sama izdala knjigo. Pri njej ji
je veliko pomagal prav Feri in ji pogosto svetoval. Naslov se mu je zdel
sijajen, čeprav avtorica še sama ne
ve, od kod se je vzel.
Kajti po boleči življenjski preizkušnji, ko ji je v puščavski pesek
spolzela ljubezen njenega tedanjeCarmen s sinom Nacetom na Murterju

ga življenja, se je iz Irana, kamor je
odpotovala v dvoje, sama odpravila
v Egipt, ko pa se je usedla na letalo
iz Egipta, jo je kot strela zadel naslov Sprehajalka Gospodovega psa.
In kaj naj zdaj s tem? se je spraševala, toda ko je prišla domov, je zares začela pisati roman: »Ne o sebi
– gre za fikcijo, sem pa seveda vzela
snov in izkušnje iz resničnih zgodb
svoje poti po Iranu.« Toda potem
se ji je zgodilo, kar se je Mili, junakinji romana. »Napisala sem, da je
splavila, in ni minilo dva meseca,
ko sem tudi sama imela prvi splav.
To je moje pisanje popolnoma zaustavilo. Imela sem občutek, da si
določam usodo, da si jo napovedujem. Sedem ali osem mesecev se
nisem niti dotaknila knjige.« Popolnoma jo je že odpisala, dokler ji ni
prijateljica, tudi pisateljica, nekoč
dejala: »No, če si pa napoveduješ
usodo, pa napiši srečen konec!«
Carmen se je nasmejala, češ, saj
res, potem pa roman končala v treh
mesecih – ko je bila spet noseča, pa
tega še ni vedela. Njen sin Nace je
bil star pol leta, ko je knjiga izšla.
»Leto 2010 je bilo zame grozno.
Leto pozneje, ko je izšla knjiga in
se je rodil Nace, pa je bilo takšno,
kakor da dobivaš darila v življenju;
ko se ti zdi, da si dobil tisto, za kar
si delal, in ko si odplačal tiste vražje
karmične dolgove.«

Šola za življenje

Carmen zdaj piše svoj drugi roman,
tokrat mladinskega, izdala pa bo
tudi Pogovorke, pogovorne portrete znanih ustvarjalcev, v katerih bo

razkrila svoje doživljanje druženja
z njimi. Denimo s Cirilom Zlobcem,
ko se je nekoč njenemu sinku zataknila mandarina v grlu. »Mislila
sem, da bo umrl, ker ni dihal in ker
koščka nisem mogla spraviti ven.«
Navsezadnje ji je le uspelo, toda ko
se je čez dve uri dobila s Cirilom
Zlobcem, se je še vedno vsa tresla.
»Ko sem se usedla v avto, me je pogledal in čisto instinktivno položil
svojo roko na mojo. Sploh ničesar
ni rekel, samo čakal je, da mu bom
povedala.« In ko mu je, ji je šele
neznansko odleglo. »Bila je ena
sama človečnost ... In potem sem
se zavedela, da o pripetljaju tako
čustveno govorim človeku, ki je
pokopal dva svoja otroka. Ampak
kako je znal to razumeti ... Samo s
pogledom, brez besed. To so stvari,
ki me spreminjajo kot ustvarjalko,
spraševalko, moderatorko, žensko,
mamo.« Ni čudno, da Carmen tem
pogovorom pravi šola za življenje.
Mika pa jo tudi šola za višjo izobrazbo. Resno razmišlja o doktorskem študiju, ker si želi nekoč svoje
bogato voditeljsko znanje prenašati
na študente, le da ne ve, kako bi ji
ob vsem delu za službo uspelo še to
– da o vseh drugih obveznostih niti
ne govori: »Sem mama triletnika,
poleg tega sva z možem pred dvema letoma kupila domačijo in jo
počasi prenavljava ... Tako zvečer
kar 'padem', 'umrem'. Od utrujenosti si grem pogledat kakšen butast romantičen film, pa po desetih
minutah film mene gleda.«
Je pa res, da je vendarle lažje, odkar je Nace v vrtcu. Tako si je lahko vzela čas za nov projekt:

avdiodeskripcijo, zvočne opise za
slepe. Prav novembra bo na TVS
maraton filmov z zvočnimi opisi
za slepe. »Med dialoge si napišem, kaj moram opisati – nikoli
ne smem interpretirati –, potem
pa grem v snemalni televizijski
studio in na sliko naredim zvočni
opis. Zdajle bom pripravila zvočne opise za film Panika, pa me kar
panika grabi, kako bo, ker se tako
veliko in tako hitro dogaja; časa
ni, ne smem pa opisovati čez dialoge. Ampak saj se da in zdaj sem
že izurjena; lahko povem za nazaj,
lahko rečem samo eno besedo, le
prava mora biti,« razlaga in navdušena dodaja, da je pri tem »krasno,
ker imaš pristen stik s slovenskim
filmom. Koliko je naših sijajnih
filmov!«
Za prav takšno se je izkazala tudi
razvedrilna oddaja Pri psihiatru.
»Enkrat ali dvakrat na mesec sicer
še vedno pripravljam Razkošje v
glavi – to je radijski portret nekoga
z razkošjem v glavi. Vendar se mi
je začelo dogajati, da me radio ni
več tako izpolnjeval. Kljub temu pa
nisem hotela izgubiti stika z njim,
ker je to, kakor koli obrnem, moj
najljubši medij.« Prav tedaj se je
pokazala priložnost za vodenje Pri
psihiatru s samimi znanimi slovenskimi igralci, ustvarjalci pa so bili
navdušeni nad izjemno dobrim
odzivom.
Zdaj dela Carmen na radiu za
»gušt«. Preden se je rodil Nace, je
imela dva splava, zato ji je bilo »dovolj nočnih in jutranjih, vstajanja
sredi noči ... Potem sem v nekem
trenutku ugotovila, da bi rada samo
še vodila, zraven pa delala stvari
bolj za dušo. In sem to naredila.
Imam status moderatorke, povezovalke in avtorice radijskih in televizijskih oddaj. Presrečna sem, da
je moj hobi zdaj postal moja služba,
s katero čisto v redu preživim, je pa
res, da delam veliko. Ampak saj če
imaš rad, kar delaš, ti ni težko, in to
potem postane način življenja. Kaj
je zame lepšega – knjige moram
brati, da zaslužim! Uau, res mi je
'težko'!« se še zasmeji.
Darka T. Podgoršek

Carmen najpogosteje sliši pohvalo, da je njeno vodenje sproščeno, a profesionalno, in
nasprotno – profesionalno, a sproščeno.
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Carmen L. Oven, zaljubljena v besede

