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Pogosto jadikujem o historicistično

ukrojenih sporedih klasične glasbe ali

vsaj o njihovi nespremenljivosti, zato

bi moral biti ob drugem koncertu Sim-

fonikov RTV Slovenija boljše volje, saj

so bila na sporedu dela, ki jih slišimo

redkeje. Zdaj pa se postavlja vpraša-

nje, zakaj izbrana dela – v našem pri-

meru Respighijev Botticellijev triptih,

Bottesinijev Drugi koncert za kontra-

bas in Straussova simfonična pesni-

tev Iz Italije – niso repertoarna stalni-

ca; in odgovor na to vprašanje bi mo-

ral hkrati upravičiti njihovo izbiro.

Respighijev opus praktično v celoti

sloni na izredno barviti orkestraciji,

ki živi od mojstrsko pripravljenih or-

kestrskih tekstur ali impresivnih in-

štrumentalnih kombinacij, takšno iz-

jemno koloristično obrtništvo pa lah-

ko spretno prikrije, da je substanca

teh del sorazmerno šibka. To velja tu-

di za Botticellijev triptih, kjer je veči-

na melodike šablonske ali orientalis-

tično pobarvane, simfonični stavek

nerazvit, a skladatelj zna tudi iz

manjšega orkestra izvabiti vabeče

barve, parfume in efekte. Dirigent R o-

ssen Milanov je orkester smiselno

uredil, utišal in ga pripravil do bolj

gibkega komornega muziciranja, pris-

luškovanja drobnim detajlom, zato je

glasba živela. Triptih je tako minil kot

šolska ura tenkočutnosti, a jo bomo

tudi kmalu pozabili.

Za podobnimi in hkrati tudi drugačni-

mi težavami pa trpi Bottesinijev Kon-

cert za kontrabas, ki bi že zdavnaj za-

padel pozabi, če ne bi bil eden redkih

romantičnih koncertov za to načeloma

nesolistično glasbilo. Bottesinija hkrati

hromi neinventivna substanca, po dru-

gi strani pa tudi prilagajanje zvočnosti

solističnega glasbila, ki ni ravno »kri-

čač«. Solistično vlogo je prevzel I z tok

Hras tnik, ki je pokazal, da lahko njego-

vo pregovorno okorno glasbilo tudi

prelepo poje. Mogoče se je sicer navdu-

ševati nad Bottesinijevimi figurami in

p asažami, ki se zdijo, kot bi kak violin-

ski koncert znižal v takega za kontra-

bas, a bolj kot s pasažami je Hrastnik

nav dušil z muzikalnostjo, toplino tona,

željo po zaokroževanju glasbenih misli,

tudi s kantilenami, v zadnjem stavku

pa tudi z okusom po prešernosti. Zato

je na koncu ostal nenavaden okus, da

smo poslušali odličnega glasbenika, ki

ga je hromila drugorazredna glasba.

Tudi Straussova zgodnja simfonična

pesnitev Iz Italije ne sodi med njegova

najb oljša dela tega žanra – s i m fo n i č n i

stavek še izrazito zaznamuje iskanje

in tipanje med različnimi zgledi (od

Wagnerja do Mendelssohna in Brah-

msa), skladba pa je zvočno že dovolj

opulentna in po drugi strani virtuozna,

da lahko služi orkestrom za predstavi-

tev njihove olike in bravure. Toda če je

Rossen Milanov v bolj komornem Res-

pighiju znal urediti orkestrske niti, so

te ob orkestracijsko bolj gostem

Straussu ostajale večinoma bolj nepo-

vezane, virtuoznost finala je škripala ,

»vonjave« Italije pa so se postopoma

izgubljale. Priznati je treba, da so bila

lirična mesta domišljena z več občut-

ka, toda za celovečerno skladbo je bilo

p re m i šljenih kontrastov in prepričljivo

izpeljanih viškov premalo. ×
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Odličen glasbenik, drugorazredna glasba
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Simfoniki RTV Slovenija

Rossen Milanov, dirigent

Iztok Hrastnik, kontrabas
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jesenska filmska šol a

Maj '68 nam da misliti o sedanjosti

Leto 1968 se v kulturno-

zgodovinski spomin

zapisuje kot prelomnica

sodobnosti, ki je združila

ljudske množice po vsem

svetu in politično preple-

tla z osebnim. Je trenutek

odpora, burna eksplozija

misli, duha in telesa,

ko še velja slogan: “Bo di-

mo realisti, zahtevajmo

nemogoče!”

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

TAnja Banko

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

L e to šnji pravkar končani simpozij Je-

senska filmska šola je potekal v Slo-

venski kinoteki z naslovom Podo-

ba-upor – militantni dokumentarec

na bojiščih maja '68, dogodkom tiste-

ga leta pa se je kritično posvetil pred-

vsem skozi filmske reprezentacije in

teorije. Pri tem se je razmejil do nos-

talgične perspektive, s katere se so-

dobnost v občutju brezizhodnosti

trenutnega stanja vse prevečkrat za-

zira nazaj. To v parafrazi omenjenega

slogana spretno povzema tudi publi-

cist Muanis Sinanović: »V nasprotju s

tedanjo generacijo, ki se ji je zdelo

vse mogoče, se nam zdi vse nemogo-

če.« Jesenska filmska šola je letos

predstavila predavanja desetih tujih

in slovenskih teoretikov, ta pa je pos-

premil filmski program, predvsem

dokumentarci, ki so nastajali v šir -

šem časovnem kontekstu maja '68.

»Tukaj in drugje«

Mark Betz, eden ključnih anglosak-

sonskih filmskih teoretikov, je uvo-

doma maj '68 označil kot trenutek

ustvarjalnega kaosa, fluiden kolaž

n a j ra z l i č n e j ših ideoloških nastavkov,

ki so radikalno redefinirali politično,

teoretsko in umetniško misel takrat-

nega trenutka. Pri tem je, kot je v

svojem prispevku o politično-mili-

tantnem obdobju novovalovca

Jean-Luca Godarda izpostavil Daniel

Fa i r fa x , nujno vzpostaviti zaveda-

nje, da je maj '68 več kot le izjemni

trenutek zgodovine. Igrišče zavesti

se je pripravljalo že prej, v 60. letih,

ko so vzniknila radikalna politična

gibanja, od afroameriškega Black

power movementa, raznosmernih

marksističnih idej in praks po vsem

svetu do dekolonializacijske vojne v

Indokini, Alžiriji, Vietnamu in drug-

je. Ta gibanja, je poudaril francoski

kurator Olivier Hadouchi, postavlja-

jo pod vprašaj prevlado do tistega

trenutka nevtralno razumljenega po-

gleda belega zahodnega moške ga.

Prav to prevpraševanje je tretjemu

svetu omogočilo nove perspektive in

kritično prevrednotenje družb e-

nohierarhičnih razmerij.

Misliti maj '68 danes

Petdeset let kasneje maj '68 pogosto

beremo in podoživljamo v ravno

obratni perspektivi: neposredna ak-

cija telesa množice, njene intervenci-

je v sfero javnega izzvenijo vihravo,

meseci uporov pa se pogosto prav

Hipijevsko gibanje se je

iz javnega in skupnega

premestilo v zasebno in

individualno, prav to pa

neusmiljeno podži ga

kolesje neoliberalističnega

kapitalizma poznega

20. stoletja.

Sophia Satchell - Baeza

Mark Betz: Filmska podoba ni le odsev realnosti, temveč je orodje in orožje

zavesti in dejanske politične prakse. F Asiana Jurca Avci

Nina Cvar: Maj ’68 ni podoba utopije, temveč trenutek, iz katerega je vredno misliti sedanjost. F Asiana Jurca Avci

kulturna dediščina

Sirski muzej

spet odprt

Več kot šest let po zaprtju so v osrčju

Damaska ponovno odprli sirski Na-

rodni muzej. Sirske oblasti, ki so voj-

no zakuhale, želijo s tem nakazati,

da se življenje v mestu, ki ga je moč-

no zaznamovala državljanska vojna,

vrača v normalne tirnice. V strahu

pred uničenjem kulturne dediščine

so že pred časom na varno odpeljali

več kot 300.000 artefaktov, veliko

zunanjih najdišč in spomenikov pa

je bilo med boji kljub temu nepopra-

vljivo poškodovanih ali pokradenih.

Na ogled so tako mnoge arheološ-

ke najdbe vse od prazgodovine do

ka s n e j ših obdobij, med drugim tek-

stil iz Palmire in kipi grške boginje

zmage z juga države. Kot je opozori-

lo vodstvo muzeja, bo za obširnejšo

obnovo poškodovanega materiala

potrebna tudi obsežna finančna po-

moč države. × šum

a r h i t e k t u ra

Slepi hodniki

institucij EU

Francoski dopisnik iz Bruslja Ludo-

vic Lamant je nedavno izdal zanimi-

vo knjigo z naslovom Une critique ar-

chitecturale de l’Europe (Arhitekturna

kritika Evrope), četudi ni strokovnjak

za arhitekturo, pač pa že leta le njen

uporabnik. Kot poroča Le Monde, je

šest let krožil in taval po hodnikih

velikih evropskih institucij in dodo-

bra spoznal vse njihove brezpoti, sle-

pe ulice, arhitekturno nekoheren-

tnost, slabo funkcionalnost prosto-

rov, njihovo grdoto, hlad in odtuje-

nost. Kar ga je pripeljalo do spozna-

nja, da je prav ta in takšna arhitektu-

ra, ki so jo že prej imenovali »črna

luknja, ki izčrpava energije«, tudi

resnična odslikava delovanja EU. V

kronologiji nastajanja tega ponesre-

čenega babilona je opozoril tudi na

druge možnosti, ki so se ponujale, a

jih je premagal ta slab model. Iz če-

sar na neki način sledi, da bi tako ar-

hitektura kot delovanje EU lahko za-

čela popravljati svoje napake. × tlp

razvedrilo
modro

vsak drugi mesec

zaradi njihovega performativa – for -

me, ki jo večinoma definirata esteti-

ka hipijevskega gibanja na eni in

prevzemanje komunistične simboli-

ke na drugi strani, zdijo predvsem

kot psihedelično-utopičen odmik,

kar je v svojem prispevku o estetskih

praksah britanskega hipijevskega gi-

banja 60. let predstavila filmska zgo-

dovinarka Sophia Satchell - Baeza: iz

javnega in skupnega v zasebno in in-

dividualno, prav to pa neusmiljeno

p o džiga kolesje neoliberalističnega

kapitalizma poznega 20. stoletja. Kot

je v svojem predavanju poudarila fil-

mska teoretičarka Nina Cvar, je maj

'68 za sodobnost ključen predvsem

kot miselna praksa, ki vzame podobo

kot orožje, a ji vedno preti tudi ideo-

loška (zlo)raba. Zato je treba maj '68

kritično vrednotiti in kot potencialni

vzorec politične prakse misliti tudi

danes. Njegove podobe so namreč

tudi potencialne podobe današnje ga

časa, ko javno in skupno vse bolj iz-

ginjata v interesu zasebnega in indi-

vidualnega kapitala. ×


