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Gregor Pompe

Dragojević in konec

“n a iv n e” popularne glasbe

V

zadnjem mesecu smo bili pri-

ča kar dvema množičnima de-

monstracijama čustvenega

temperamenta naših južnih

sosedov. Če so svoj nedvomno

zgodovinski športni uspeh na koncu

»okronali« s pevsko-glasbenim spreje-

mom na precej ponesrečen način, ki je

pokazal, da šport nikakor ni imun za

najbolj cenena ideološka podtikanja,

da gre torej v prvi vrsti za kapital in

politiko, pa gre vse drugače razumeti

podobno množično in čustveno nabito

slovo od svojega, zdaj je to očitno, na-

cionalnega barda Oliverja Dragojevića.

V obeh primerih je bila zraven televizi-

ja, svoj lonček je hitro dodala tudi dr-

žava in tako se je v obeh primerih kre-

pila narodna zavest, le da je bila v pr-

vem primeru zvezana s cenenim ob-

čutkom zmagovalnosti in polagresije,

ki s(m)o jo ob podobnih trenutkih

zmožni tudi drugi številni evropski na-

rodi, v drugem pa se je zdelo, da gre za

popolnoma iskren, ideološko neinstru-

mentaliziran poklon pevcu, ki je prek

glasbe in besedil nagovarjal in zadeval

najbolj intimna stanja naših človeških

življenj, pobarvana z lokalno barvo

morja in dalmatinskega dialekta. Očit-

no je torej, da množico in njeno emo-

cionalnost lahko mobilizirajo precej

skrajni, celo nezdružljivi impulzi: v pr-

vem primeru neki povprečno slab glas-

benik opeva zgodovinske grozote na

čast mladih žogobrcarjev, ovešenih z

evropskimi globalističnimi milijoni, ki

jih zgodovinske krivice gotovo prav nič

ne zadevajo, na drugi pevec morja sla-

vi samoto in ljubezen, ki se ne zdita ne

zgodovinsko ne ideološko in tudi ne

geografsko pogojena.

Oba odziva velja primerjati s podobni-

mi trenutki v slovenski »zgodovini«: z

zmago naših košarkarjev na evrop-

skem prvenstvu in smrtjo Slavka Avse-

nika. Množičnost in čustvena histerija

sta bili bistveno milejši, politika se je

sicer štulila zraven, pri čemer se je ob

predsednikovi v resnici precej nerodni

misli o Avseniku kot pesniku sloven-

ske duše, ki da nam je Slovencem »izu-

mil tipko za srečo«, logično zgražala

kult urn(išk)a javnost, ministrica za

šolstvo in šport pa je ob sprejemu ko-

šarkarjev na Kongresnem trgu, med-

tem ko je nastavljala svoj predvolilni

šparovček, pokasirala glasne žvi žge .

Razlika v odzivih pove najbrž veliko o

stopnji temperamentnosti obeh nacij

in hkrati tudi o razvitosti obeh držav -

nih sistemov, pri čemer naj bi umika-

nje iracionalnim odločitvam že od raz-

svetljenstva naprej kazalo na bolj

pravne in demokratične temelje. Toda

prav obe razliki sta najbrž obenem tu-

di sadiki, iz katerih klije ta nenavadni

grenko-sladki ljubezenski odnos med

sosednjima narodoma. Kot sami zavi-

damo sosedom mediteranski tempera-

ment, ki danes poka od narodne za-

vesti in jutri joče za svojim pevcem, ta-

ko ne more biti veliko dvoma, da je

navkljub vsem koalicijskim zmešn j a-

vam, bodečim žicam in (po)volilnim

komikom nekoliko večja slovenska do-

moljubna racionalnost vendarle zna-

nilec umikanja politike iz človekovega

vsakdana, kar je gotovo dobro in kar

nam lahko južni sosedi zavidajo.

Toda smrt priljubljenega pevca in še

bolj njegov pogreb nista zamajala sa-

mo hrvaških src – sodeč po odzivih na

dr užbenih omrežjih sta močno odme-

vala tudi v slovenski javnosti. Priz-

nam, tudi mene je nostalgično odnes-

lo v čas, ko smo z družino v stoenki

potovali na kampiranje po ovinkasti

jadranski magistrali in ob lesketanju

sonca v bližnji modrini morja do one-

moglosti poslušali od sonca že malo

zavijajoče kasete z Dragojevićevo

glasbo. Toda v odnosu do Dragojevi-

ćeve glasbe se gotovo ne zrcali samo

nostalgija za nekimi preteklimi časi

in prostori, temveč pozvanja tudi

opomnik, da so se končali »naivni«

časi popularne glasbe.

Pri tem merim predvsem na to, da je v

glasbi, ki jo je prepeval Dragojević, še

vendarle mogoče spoznati izrazitejšo

melodioznost in seveda nekaj pravih

pe sniških prebliskov v besedilih, ki ži-

vljenje pogosto motrijo z melanholič-

nim občutenjem, ki pa nikoli ni brez

n e ka k šne vere v pravičnost sveta. Zdi

se, da torej to glasbo še napaja obči

člov e ški moment, medtem ko je sodob-

nejša oblika popularne glasbe modeli-

rana skoraj izključno po profitabilnem

premisleku, kaj bo množici hitro všeč,

kaj ji bo prineslo pozabo, kaj bo pro-

dukciji omogočalo največji dobiček. Z

Dragojevićem tako najbrž umira čas, v

katerem glasbena industrija še ni bila

do skrajnosti usmerjena zgolj v glasbe-

ni dobiček, temveč je puščala vrata

priprta tudi za enostavne izjave, večne

resnice in melodične skoke. Tudi za to

so Dragojevićeve melodije na pragu te-

ga, da se usidrajo kot ponarodele.

Če torej priznam, da se ob ganljivih

prizorih s splitske rive tudi v meni

prebujajo spomini, pa ne morem mi-

mo drugega bolj racionalnega dodat-

ka, da je zame kot muzikologa »pra-

vi« avtor skladb, kot so Malinkonija,

Galeb i ja, Skalinada, Vjeruj u ljubav,

Nadalina in Oprosti mi pape, njihov

skladatelj Zdenko Runjić, medtem ko

je Cesarico, ob kateri so medlele tudi

moje sošolke muzikologinje, napisal

še en hrvaški junak slovenskih src –

Gibonni. Zgodba o avtorstvu in per-

formansu sodi v kak drug zapis, za

nekaj časa pa velja pomisliti, da mno-

žični prizori ob smrti pevca vendarle

prinašajo boljša sporočila kot nogo-

metni avtobusni sprevod. ×

festival hercegnovi

Re žiserki v Črni gori

Na 32. filmskem festivalu Herce-

gnovi, ki v Črni gori poteka do 7.

avgusta, so v tekmovalnem progra-

mu celovečernih igranih filmov pri-

kazali film Rudar re žiserke Ha n n e

Slak, ki se je nedavno predstavila

na puljskem festivalu. V družbi

dvanajstih najboljših filmov leta iz

programa Kino Evropa je bil sinoči

na sporedu film Zgodovina ljubezni

re žiserke Sonje Prosenc, ki je

opazno nastopila tudi na festivalu

v Karlovih Varih. Filmski festival

Herceg Novi se osredotoča na pro-

mocijo regionalne in svetovne ki-

nematografije. × kul, sta

sp otikavci

Za trajen in večplasten spomin

V okviru projekta Spotikavci, s katerim se nemški

umetnik Gunter Demnig ukvarja že od leta 1992,

so včeraj v Ljubljani na osmih lokacijah položili 23

spominskih tlakovcev, posvečenih judovskim žr tvam

holokavsta. Na sklepni slovesnosti v Judovskem

kulturnem centru so ob tem odprli še instalacijo in

razstavo portretov, ki se navezujeta na ta projekt.

...................................................................

T Gregor Butala

...................................................................

O spominskem projektu Sp otikavci, s

katerim je Gunter Demnig skozi več

kot dve desetletji ustvaril največji raz-

p ršeni spomenik žrtvam nacističnega

preganjanja, smo poročali že včeraj:

gre za medeninaste spominske tlakov-

ce z imeni in priimki pobitih, vgrajene

v pločnike pred stavbami, kjer so ži ve l i

nazadnje. Demnig jih je doslej v 22 dr-

žavah po svetu namestil že več kot

60.000; v Sloveniji so bili do včeraj po-

loženi le v Mariboru, zdaj je 23 novih

pomnikov nameščenih tudi v Ljublja-

ni, in sicer v spomin na prav toliko ju-

dovskih prebivalcev mesta, ki so bili v

času druge svetovne vojne odgnani v

nacistična taborišča smrti. Potem ko

so včeraj popoldne na Križev n i ški 7

p oložili še zadnjega in s tem simbolno

vrnili izgubljene judovske someščane

mestu, so v bližnjem Judovskem kul-

turnem centru odprli še dve tematsko

povezani postavitvi, instalacijo M i ra n a

Mo h a r j a in Vadima Fiškina ter razsta-

vo portretov avtorja Vuka Ćosića.

Delo 587 slovenskih žrtev holokavsta

avtorjev Mirana Moharja in Vadima

Fiškina je nastalo posebej za obele-

ženje tega dogodka in donirano Judov-

skemu kulturnemu centru. Instalacija

je sestavljena iz obsežne grmade žar -

nic (po ena žarnica za vsako žrtev ho-

lokavsta na slovenskem ozemlju) ter

zvočnega posnetka imen in priimkov

vseh umrlih; postavljena je v zamolklo

tišino praznega prostora, kar daje delu

še posebno slovesen pridih. Medtem

ko se na posnetku počasi berejo ime-

na žrtev, se žarnice na skulpturi sklad-

no z zvokom prižigajo in ugaša j o.

»Kup žarnic med drugim ponuja tudi

asociacijo na podobe, ki jih poznamo

iz taborišč smrti, kot so kupi čevljev,

očal in drugih reči, ki so pripadale tam

pobitim,« pojasnjuje Mohar. »Enako

povedna je tudi simbolika svetlobe in

teme, zato mislim, da je delo kljub na

prvi pogled nekoliko abstraktni naravi

razumljivo vsakomur.«

Obiskovalca do omenjene posta-

vitve pospremijo pomanjšani portre-

ti iz plakatne serije Un d e l eted , v kate-

ri je spletni umetnik Vuk Ćosić v svo-

ji prepoznavni vizualni maniri, torej

s pomočjo (tokrat hebrejskih) črk in

drugih znakov, rekonstruiral portre-

te vseh 23  žrtev holokavsta, ki so

včeraj dobile svoja spominska obele-

žja; plakati s podobami ljubljanskih

judovskih meščanov, ki jih je »izbri-

sala« nacistična norost, so na plakat-

nih mestih v bližini njihovih nekda-

njih bivališč sicer na ogled že dober

mesec. »ASCII plakat v mestu deluje

bolje kot v galeriji,« meni Ćosić; na

velikem uličnem plakatu namreč

opazovalec od daleč razločno vidi

portret, ki se ob približevanju nato

spremeni v besedilo oziroma niz

znakov. Ker pa so se skozi čas ohra-

nile zgolj fotografije manj kot polo-

vice izbrisanih judovskih somešč a-

nov, je moral Ćosić portrete preosta-

lih poustvariti drugače – s »poetično

metodo« digitalne rekonstrukcije,

pri kateri je v sodelovanju z Ma rko m

P l a h u to obraze ustvaril na novo, s

sestavljanjem fotografij ljudi z istim

imenom ali priimkom iz približno is-

tega obdobja, ki jih je pridobil na

spletu. Plakatni portreti na podoben

način kot Demnigovi spotikavci opo-

minjajo na izginule someščane in jih

vračajo na ljubljanske ulice. ×

Komentar a 14

Takole je nemški umetnik Gunter Demnig včeraj dopoldne na Cankarjevem nabrežju pripravljal prva dva od skupno 23

»spotikavcev«, spominskih tlakovcev, posvečenih judovskim meščanom Ljubljane, ki so bili med drugo svetovno vojno

odpeljani v koncentracijska taborišča. F Jaka Gasar

k i n o dvo r

Novi stoli, več udobja

Mestni kino Kinodvor po enem me-

secu od začetka temeljite prenove

dvorane, katere osrednja pridobitev

so novi stoli, od 1. avgusta spet ne-

moteno obratuje. »Izvajalcu so ostali

še zadnji popravki oziroma zaključna

dela, filmske projekcije pa že pote-

kajo,« je povedala Aliki Kalagasidu,

zadolžena za odnose z javnostmi.

Stoli so bili že zelo dotrajani, obis-

kovalci so jih gulili 15 let, toliko je

minilo od zadnje zamenjave. Odslej

je v parterju ena vrsta sedežev manj,

razmik med vrstami je nekoliko več-

ji, udobje za gledalce pa večje. Ki-

nodvorovi stoli so dolga leta sloveli

tudi po posebnosti: nanje so bile pri-

trjene ploščice z imeni donatorjev,

filmofilov, ki so pripomogli k takrat-

ni prenovi. Aliki Kalagasidu pravi, da

Odslej je v parterju Kinodvora ena vrsta sedežev manj, razmik med vrstami

je nekoliko ši rši, udobje za gledalce pa večje. F Bojan Velikonja

bodo ploščice v kratkem namestili

na nove sedeže. Prenovo dvorane so

sicer pokrili iz sredstev, ki jih je usta-

noviteljica, mestna občina Ljubljana,

v letošnjem letu namenila za investi-

cijsko vzdrževanje. × im


