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javna sredstva

Operni hiši skozi štev i l ke

Danes se vse operne hiše, ki so del

javnega sektorja, povsod ubadajo s

podobnimi težavami: so v veliko

breme državnim oziroma kultur-

nim proračunom, zato morajo več

ra z m i šljati tudi o lastnem dobičku,

predstave hitro izginjajo iz reper-

toarjev, ki niso dovolj pretehtani in

ne reflektirajo več (sodobne) druž-

be. Posledično število obiskovalcev

močno upada.

odgovorne za stanje rdečih štev i l k

sistemske in prioritetne nedorečeno-

sti ter politika sofinanciranja. Sedanji

ravnatelj Peter Sotošek Štular je za-

gotovil, da so dolg s koncem leta 2016

pokrili. Najvišji dolg je znašal celo

milijon evrov, delno sanirali pa so ga

tudi Sotoškovi predhodniki.

Ljubljanska Opera je največji pre-

jemnik državnih sredstev med javni-

mi kulturnimi ustanovami. Od minis-

trstva za kulturo so leta 2008 dobili

9,363.479 evrov, potem so dotacije

narasle čez 10,000.000 evrov, pa spet

upadle. Letos je predvidenih

9,643.597 evrov (glej tabelo).

Prilivi ne usihajo

V SNG Maribor so prilivi javnega de-

narja malce manjši kot v Ljubljani (so

pa zato prilivi od občine Maribor iz-

datnejši kot v prestolnici). Leta 2008

je država mariborski Operi namenila

6,908.836 evrov, nadaljnjih devet let

so variirali v podobnih razmerjih kot v

Ljubljani, letos pa naj bi dobili

7,843.622 evrov. Številke govorijo, da se

obema hišama javni prilivi v zadnjih

treh letih nekoliko povečujejo.

Zanimiv pokazatelj uspešnosti

umetniških hiš so tudi premiere in

ponovitve. V Ljubljani je število pre-

mier zadnjih deset let enako – to je

šest premier v sezoni, štiri operne in

dve baletni. Številke so identične tu-

di v Mariboru. Vsak si privošči tudi

V Sloveniji imamo dve operni hiši, SNG Opera in balet

Ljubljana ter SNG Maribor – Opera in balet. Primerjave

ka žejo, da v nobeni od umetniških ustanov niso poseb-

no zadovoljni z razmerami za delo – potrebovali bi več

javnega denarja in zaposlenih.
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V Mariboru bolj

polni kot v Ljubljani

Zaposleni v štev i l ka h

V Ljubljani pretekli

dolg in prenova

Izjemi nista niti naši dve operni hiši.

V SNG Opera in balet Ljubljana se že

desetletje in več ukvarjajo s spre-

membami priliva javnega denarja. Za

njimi je korenita prenova stavbe in

gradnja prizidka, kjer pa po šestih le-

tih dela še niso dokončana. Denar za

prenovo je ministrstvo dalo prek po-

sebnih postavk, sanacijo pa zdaj pla-

čuje iz unovčenih garancij propadlih

izvajalcev del.

Re ševali so tudi večdesetletni dolg

ustanove. Ministrstvo je zatrjevalo, da

nosijo odgovornost za primanjkljaje

( p re j šnji) ravnatelji in direktorji, kar

pa ni čisto res, saj nič manj niso bile

ka kšno posebnost, denimo v Ljublja-

ni letos postavljajo še mladinsko ba-

letno predstavo (Peter in volk S e rge j a

Prokofjeva). Sicer pa v letošnji sezoni

ponavljajo deset opernih predstav iz

preteklih sezon in pet baletnih.

Toda v Mariboru so ponovili več

predstav iz preteklih let kot v Ljublja-

ni, lani recimo 17. »Da ohranjamo te

številke, si pomagamo s koprodukci-

jami in opremljanjem uprizoritev iz

fundusa, zaradi česar pa so predstave

scensko in kostumsko revnejše,« sicer

komentirajo statistiko v Mariboru.

Zaposlenost in prekarnost

Zaposlitvena politika je trd oreh za

obe hiši. Nikjer ne zaposlujejo radi, če

pa že, le pogodbeno. V obeh orkestrih

bi potrebovali vsaj nekaj glasbenikov

več, ravno tako primanjkuje zborov-

skih pevcev, medtem ko imajo redno

zaposlenih solistov očitno povsod do-

volj. V politiki zaposlovanja se umet-

niški hiši ne razlikujeta, obe prekarne

delavce plačujeta iz lastnih prihodkov.

SNG Maribor – Opera in balet: v štajerski prestolnici znajo veliko dvorano v

povprečju napolniti kar 94-odstotno. 

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

SNG Opera in balet Ljubljana: pred šestimi leti so prenovljeno stavbo slavnostno

odprli, še vedno pa se ukvarjajo z zaključnimi in sanacijskimi deli. 

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

Ljubljanska Opera:

•

2015: 85.000 obiskovalcev

•

2016: 82.202 obiskovalca

•

število abonentov: okoli 1200

•

zasedenost dvorane: 81,3-odstotna

Mariborska Opera:

•

2015: 105.168 obiskovalcev

•

2016: 102.278 obiskovalcev

•

število abonentov:

od 4200 do 5000

•

zasedenost dvorane: 94-odstotna

Očitno so v obeh hišah tudi neka-

teri problemi organizacije dela po-

dobni, recimo nimajo dovolj korepe-

titorjev, plesnih pedagogov. Kadrov-

sko podhranjene v obeh hišah so tu-

di tehnične službe. ×

Ljubljanska Opera:

•

orkester: 65 glasbenikov, operni

zbor 41, 26 opernih solistov

•

balet: 45 plesalcev

Mariborska Opera:

•

orkester: 58 glasbenikov, operni

zbor 31, 14 opernih solistov

•

balet: 27 plesalcev

vroča točka

O denarju

in muziki

O javnih kulturnih zavodih je nevarno

ra zmišljati zgolj ekonomsko: da na-

mesto dveh rabimo eno operno hišo,

da so trije profesionalni orkestri pre-

več in da lahko vsaj dva združimo, kaj

nam bo šele enajst poklicnih gledališč,

in da je vendar dovolj en in velik Can-

karjev dom.

Ta k šni logiki lahko hitro sledijo prena-

gljeni rezi. Res pa so veliki kulturni

konglomerati, kot sta recimo obe oper-

ni hiši pri nas, zapuščina prednamcev,

ki bili prepričani, da gre za srčike naro-

dove kulturne identitete. Takrat so

verjetno imeli prav, niso pa predvideli,

da tako ne bo na vekomaj.

Če torej imamo dve operi, pa je stanje

v obeh ustanovah vendarle treba ves

čas preverjati, ne nazadnje je v vsaki

od njiju po 300 redno zaposlenih umet-

nikov in še kakšnih 100 ali več prekar-

cev, prilivi iz državnega proračuna pa

so zelo visoki.

Ljubljanska Opera prejme največ dr-

žavnega denarja, mariborska pri-

bli žno dva milijona manj, a ker do-

muje v SNG Maribor, ki pa je največji

kulturni zavod v naši državi (poleg

Opere in Baleta ima pod svojim okri-

ljem še Dramo ter Mariborsko filhar-

monijo, ki jo sicer sestavljajo člani

opernega orkestra), ga izdatno pod-

pira tudi mesto – bi vendarle tudi

skozi perspektivo manjših ali zaseb-

nih kulturnih zavodov lahko rekli, da

jim ne gre tako zelo slabo. In tudi, da

je mariborska uspešnejša: več ima

obiskovalcev in abonentov ter bolj

zasedene dvorane, kljub nedvomno

manjšemu geografskemu zaledju in

ob slabšem ekonomskem položaju

mestnih prebivalcev.

Pa vendarle se zdi, da »životarijo«, da

so dolgovi stalnica (ne da bi se natan-

čno razčistilo, kdo in zakaj jih je pov-

zročil), da je erozijo zelo težko ustaviti.

Tako kot z vodo v ljubljanski Operi: za-

mašijo eno luknjo, pa začne pronicati

pri dveh drugih. Treba je očitno reše-

vati pri temeljih.

To pa je naloga ustanovitelja, ministr-

stva za kulturo, in njegove kadrovske

politike. Čeprav hiši dobivata približno

enako vsoto javnega denarja kot pred

desetletjem ali pa celo več, manjka na

eni in drugi strani jasna strategija, ka-

ko operno in baletno umetnost dihati

v sodobnosti in jo približati novim ge-

neracijam. ×
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etnografski film

Tisto, kar

redko vidimo

V Slovenski kinoteki se danes za-

čenjajo Dnevi etnografskega filma,

kjer bo v štirih dneh pozornost na-

menjena dokumentarnim filmom z

etnografsko -antropološko temati-

ko. To je, kot je razvidno iz napove-

danega programa, mogoče najti

povsod: v zapiranju nakupovalnega

s red i šča (Solaris), samorefleksiji

tetoviranih (Povezani s črnilom),

življenju v ruskih prostranstvih

(Nabiralci morske trave) ali pa med

raziskovanjem newyorških ulic

(Odlito v Indiji).

Namen festivala je predstaviti fil-

me, ki so zaradi neodvisne produkci-

je težje dostopni. × mg

Javno financiranje ljubljanske in mariborske Opere
sng opera in balet ljubljana sng maribor – opera in balet

podatki ministrstvo za kulturo
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