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Domači operni preporod Miren in delaven ritem

Prebudimo se v Evropi!

Valerij Aleksejev ( l evo ) in ekstenzivna
Tatjana Smirnova (desno), oba člana Bolšoj
teatra, sta ustvarila operno-dramaturško
predstavo brez primere. Foto: Matej Povše

Iz nepregledne množice domačih
glasbenih izdaj štrli korajžen album
Listen to Srečna mladina (na sliki) k
istoimenskemu skejtarskemu filmu.

Relativno živo leto

Ob stoletnici slovenskega filma, ki je
zaznamovala letošnje leto, omenimo
hommage glasbenika Bratka Bibiča (na
sliki) s filmom Na domačem vrtu.

V kinu se je najbolje odrezala gverilsko
producirana »šašava« kranjska kriminalka
Mitje Okorna Tu pa tam. Na sliki prizor iz
Šterkovega filma Uglaševanje.

Zdenko Vrdlovec

Lansko filmsko leto je bilo na tem mestu razglašeno
za mrtvo, seveda relativno mrtvo, ker je bilo pre-
dhodno leto s Kajmakom in marmelado ter Po d
njenim oknom tako živo in da so bili šele novembra
na Liffu in Festivalu slovenskega filma premierno
prikazani filmi, ki so prišli v kino letos in so prispevali
k še kar dobri filmski letini. V količinskem pogledu
nedvomno, medtem ko je kvaliteta v teh zadevah,
kot vemo, vselej stvar debate. Zato najprej dejstva:
lani sta v kinu igrala le dva slovenska filma (Pred -
mestje Vinka Möderndorferja in Ph a n t o m Eme Ku-
gler), letos pa kar šest: Tu pa tam (Mitja Okorn),
Ru š e v i n e (Janez Burger), omnibus Desperado Tonic
(B. Petkovič, V. Močnik, H. Slak, Z. Živulović), No re g a
se metek ogne (Mitja Novljan), O dgrobadogroba ( Jan
Cvitkovič) in Ljubljana je ljubljena (Matjaž Klopčič).
Prvi štirje so iz lanske, zadnja dva pa iz letošnje
produkcije, a glede lanske je treba dodati, da je le
napol skladovska in je z Ru š e v i n a m i in D esperado
To n i c o m imela tudi najmanj uspeha. Če pa se ome-
jimo le na letošnjo produkcijo, moramo k Cvit-

kovičevemu in Klopčičevemu filmu prišteti še tri, ki
so bili premierno prikazani na letošnjem festivalu v
Portorožu. Dva sta skladovska (to je iz tako ime-
novanega nacionalnega programa Filmskega skla-
da), oba zelo estetska – filmsko-plesna postkatas-
trofična poema Kaj boš počel, ko prideš ven od tu? v
režiji Saša Podgorška in koreografiji Iztoka Kovača
ter Ug l a š e va n j e razglašenega zakonskega para v re-
žiji Igorja Šterka – tretji pa je amaterska in pro-
vincialna, toda simpatična Voda v očeh Jožeta Baše.
O letošnjem filmskem pridelku bi lahko na kratko
povedali še tole: O dgrobadogroba resda potuje od
festivala do festivala in osvaja nagrade, vendar se
tudi kot film nekako prebija od epizode do epizode,
med katerimi je najlepša tista o prijateljstvu, ne-
katere druge pa že koketirajo s stereotipi; v Lj u b l j a n a
je ljubljenaso najsvetlejši trenutki povezani z igralko
Ivo Kranjc v njeni prekleti ljubezni do italijanskega
oficirja, v Ug l a š e va n j u pa je erotično nezadovoljstvo
slovenskega vladnega uslužbenca morda povezano
tudi s tem, da potuje med Ljubljano in Brusljem
(torej zares sodoben film).

Igor Bašin

Rockovsko leto 2005 ni bilo pretresljivo burno. Skrb
zbujajoče je, da smo dokaj izolirani od sodobnih
tokov, da je naša država kljub pravljični geografski
legi in pridružitvenim procesom pristala na repu
evropske koncertne ponudbe. Z mednarodnim
glasbenim dogajanjem je še najbolj v stiku me-
talsko občinstvo, ki ima ob gostovanjih tudi pro-
filiran festival. Metal Camp v Tolminu se je izkazal
za najbolj dorečen dogodek, zvest svojemu imenu
z močnimi in širše privlačnimi izvajalci. Kljub neš-
tetim poletnim festivalom se ne moremo pohvaliti
s festivalom, ki bi segel, če ne po obisku, vsaj po
programu, do pasu novosadskemu Exitu. Upajmo,
da Ljubljana, ki je letos v Križankah doživela kon-
certe Velvet Revolver, White Stripes, Nicka Cava,
Kor n, Hi ve s in drugih, ne bo zaradi denaciona-
lizacijskih postopkov izgubila tega edinega nor-
malnega koncertnega avditorija – grožnja leta!
Kino Šiška je še vedno zamrznjen, medtem ko se
Cvetličarna Mediapark še ni izkazala in prišla v
zavest občinstva. Ta je s katastrofalnim odzivom na

ljubljanski koncert Boa Diddleyja v Hali Tivoli
razočarala – odpoved leta!Mediji so na Slovenskem
bolj ali manj osredotočeni na piarovsko trobljo,
brez zgodovinske in kritične hrbtenice – zaušnica
leta! Zato vztrajno delo Mateja Krajnca izstopa. Po
prevodih pesmi Springsteena, Presleyja, Cohena in
Waitsa ter lanskem soprevodu Enciklopedije glas-
be je letos pod naslovom Za p i s k i izdal prevod
(prvega dela) Dylanove avtobiografije. Izšel je sko-
raj sočasno kot Scorsesejev dokumentarec o tem
glasbeniku No Direction Home, ki ga je Televizija
Slovenija (že!) uvrstila v prednovoletni program –
izjema leta! Sicer pa iz nepregledne množice do-
mačih glasbenih izdaj štrli korajžen album Listen
to Srečna mladina k istoimenskemu skejtarskemu
filmu. Iz zahoda pa je prišel namig leta našim
ekonomskim reformistom, in sicer se je britanski
minister za kreativno dejavnost in turizem zavzel
za finančno podporo neodvisnim založbam, saj na
osnovi uspeha skupin Franz Ferdinand in Bl o c
Par ty sklepa, da so pomembne za gospodarstvo.
Naj se v letu 2006 zbudimo v Evropi!

Domača publika je s katastrofalnim
odzivom na ljubljanski koncert Boja
Diddleyja (na sliki) v Hali Tivoli razočarala
– odpoved leta! Foto: Tomaž Skale

Ingrid Mager

Slovenci doživljamo operni preporod, odkar nam
vsako leto ponudijo operni spektakel. Fausta iz-
pred štirih sezon bo težko nadkriliti, vemo pa vsaj,
da se tudi pri nas lahko zgodi velika in aktualna
opera, ki se je ne bi sramovali niti v tujini. V
sodobnem času namreč ne moremo več vstopati v
opero brez problematiziranja njene scenske ures-
ničitve, kontekstualne aktualnosti, nadgradnje
odmaknjenosti od realnega in elitističnosti, sicer
značilnosti opere, kot tudi estetizacije samega
dela, ki mora biti jasno definirana: kaj želimo z
opero povedati danes in komu jo pravzaprav na-
m e n j a m o.

Slovenska opera bi zato morala biti praznik, ki
pa ga po izvedbi opere Bra t a skladatelja Alojza
Ajdiča ni bilo. Postavitev slovenske opere do-
živimo le enkrat na nekaj let, zato bi morala biti
izbira vsaj takrat tehtna. Odločitev ljubljanske
Opere je bila zato nekoliko nerazumljiva in ni
prepričala ne poslušalcev ne kritikov, ki ji recimo
očitajo verzno-riman pristop s še manj aktual-
nega premisleka v sami uglasbitvi: glasba ni odra-

zila zapletene zgodovinske situacije, v katero po-
seže opera, melodični nastavki in ritmični obrazci
so prestopili v popevkarstvo, režijski pogled Vinka
Möderndorferja pa je bil vpet v običajno spreha-
janje po odru; le solisti so vsake toliko zablesteli,
ko so iz lastne kreativne moči ustvarili nekaj bi-
sernih drobcev.

Da se do umetnosti ne pride po ravnih, že
uhojenih poteh in je včasih treba tvegati, kar se
lahko odlično obrestuje, se je izkazalo ob obisku
Bolšoj teatra na letošnjem ljubljanskem poletnem
festivalu, z netipično opero, Ognjenim angelom
Pro k o f j e va . Težko delo, ki ne more računati na
zapomnljivost zaokroženih arij, je bilo vendarle
polno nenavadnih scenskih preobratov, ki jim je
spretno sledila režiserka Francesca Zambello ter
tako celostno prispevala k pravi zvočni ekstazi.
Tako pevski ansambel kot orkester pravzaprav
nista premogla nobene šibke točke, še posebej sta
blestela oba glavna protagonista: izjemno zanes-
ljivi Valerij Aleksejev in ekstenzivna Ta t j a n a
Smir nova, ki je ustvarila operno-dramaturško
stvaritev brez primere.

Mojca Štrajher

Letošnje leto na likovnem področju nikakor ne gre
odpraviti le s skopim izborom, čeprav večjih pre-
tresov ni bilo. Začelo se je že s Prešernovo nagrado
g ra f i k u Bogdanu Borčiću, ki je vse leto pridno
razstavljal pri nas in v tujini, nadaljevalo pa z
jubilejnim, 50. mednarodnim grafičnim biena-
lom, ki je s postavitvijo v prostorih nekdanjih
skladišč Tobačne Ljubljana sicer le sledil zgledu
mnogih drugih tovrstnih svetovnih dogodkov, v
naš prostor pa s tem prinesel malo bolj svež veter,
kar se je poznalo tudi pri večjem številu obis-
kovalcev. Tudi piranski E x - t e m p o re je letos slavil
svoj jubilej in dokazal, da zna vedno znova po-
skrbeti za novosti in zanimivosti. Na ogled pa je
bilo postavljenih tudi precej zanimivih razstav; v
Moderni galeriji so s tretjo razstavo, ki je prikazala
zadnjo dekado slovenske umetnosti, zaključili
sklop Slovenska umetnost 1975–2005, v slovenj-
grajški galeriji so pripravili zanimiv izbor sloven-
ske in mednarodne fotografije na razstavi Ž i ve t i ,
leto pa so na pot pospremile vsaj še tri pomembne
pregledne razstave – Jožeta Ciuhe, Janeza Ber-

nika in Borisa Kobeta. Izbor za beneški bienale
sodobne umetnosti letos ni bil tako problema-
tičen. Zastopal nas je Vadim Fiškin (ruski umet-
nik, ki že vrsto let živi v Sloveniji). Čeprav so
nekateri menili, da bi bilo bolje, če bi v Benetke
odšla Damijan Kracina in Vladimir Leben s po-
srečenim projektom G alapagos, je Fiškinov Še en
hiter dan prav lepo zastopal naše barve. Večjo
vlogo je spet pokazala tudi umetniška skupina
I RW I N , ki se je predstavila na pomembnem ca-
rigrajskem bienalu sodobne umetnosti.

Tudi kadrovskih pretresov ni bilo, zamenjan je
bil le direktor v Narodni galeriji; po izteku mandata
(in ponovljenem razpisu) je dr. Andreja Smre-
karja nadomestila Barbara Jaki. Nikakor pa ne gre
pozabiti tudi dveh smrti, ki (bo)sta pomembno
zaznamovali naš umetniški prostor – že spomladi
je umrl eden naših največjih slikarjev in grafikov,
96-letni Zoran Mušič (v Ljubljani in na Obali je bilo
razstavljenih kar nekaj njegovih del), poleti pa
mnogo prezgodaj in povsem nepričakovano še
eden najprodornejših slovenskih kustosov Ig o r
Za b e l .

Danes ne moremo vstopati v opero brez
problematiziranja: kaj želimo z opero
povedati danes in komu jo pravzaprav
namenjamo. Na sliki: Bolšoj teater.

Nikakor pa ne gre pozabiti tudi dveh smrti, ki (bo)sta pomembno zaznamovali naš
umetniški prostor – že spomladi je umrl eden naših največjih slikarjev in graf ikov,
96-letni Zoran Mušič (v Ljubljani in na Obali je bilo razstavljenih kar nekaj njegovih
del), poleti pa še eden najprodornejših slovenskih kustosov Igor Zabel. Foto: Luka Cjuha


