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portret / Elina Garanča, latvijska mezzosopranistka

Zvezda, ki to noče biti
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bisk Eline Garanča pred -

stavlja za ljubljanski polet-

ni festival nedvomno enega

vrhuncev med letošnjimi

dogodki. Prvič je operna di-

va prišla leta 2014, drugič

so jo napovedali naslednje leto, a je

koncert zadnji hip odpovedala, nocoj

pa v Gallusovo dvorano CD prihaja v

družbi romunskega dirigenta Io n a

Ma r i n a . Tudi tokrat bodo, kot prvič,

zraven Simfoniki RTV Slovenija.

Čeprav operni poznavalci niso pre-

več naklonjeni večerom popularnih

opernih arij, ker sodijo v operno-zvez-

dniški komercialni žanr, prikladen za

poletne festivale, pa se na tak način

opera vendarle popularizira. Po obis-

ku Ljubljane jo čaka še en poletni gala

operni večer na prostem, 5. julija na

festivalu Klassik unter Sternen pred

samostanom Göttweig v Avstriji, le da

bodo izvedli celotno Verdijevo Ai d o . In

Garančeva bo debitirala kot Am n e r i s .

Po materinih stopinjah

Elina Garanča živi med Španijo in ro-

dno Latvijo, izhaja pa iz glasbene

družine. Oče je zborovski dirigent,

mati je bila njena prva profesorica

petja na latvijski akademiji za glasbo

in tudi tri leta starejši brat je št u d i ra l

glasbo, pozneje pa postal vizualni

umetnik. Garančeva je petnajst let

igrala klavir in violino, učila se je diri-

giranja, a dejansko je hotela peti, ho-

tela je po maminih stopinjah.

Študij petja jo je iz Latvije vodil na

Dunaj in v Ameriko, profesionalno

kariero pa je začela v Meiningenu in

pozneje v Frankfurtski operi. Medna-

rodno javnost je nase opozorila po

zmagi na pevskem tekmovanju Mir-

jam Helin v Helsinkih ter po debiju

leta 2003 na Salzburških slavnostnih

igrah, ko je pela Annio v Mozartovi

operi La Clemenza di Tito.

Sama pa, kot je pred tremi leti po-

vedala za Dnevnik, Salzburških iger

ni videla kot karierne prelomnice:

»Svojo kariero razumem kot postop-

no vzpenjanje. Ne vidim se kot slavna

pevka, ki ves čas triumfira in vsak ve-

čer poje drugje.« Zgled so ji zato Giu-

lietta Simionato, Susanne Mentzer in

Dolores Ziegler, ki so pevske kariere

gradile počasi. »Takšna sem tudi sa-

ma. Načrtujem, da bom pela dolgo,

za zdaj nimam težav, kriz ali česa, kar

bi me spravljalo v stres. In ves čas

moram vedeti, kako bo kaj delovalo

na odru,« je povedala.

Najb oljša kot Carmen

Povzpela se je med najboljše. V Me-

tropolitanski operi je debitirala leta

2008 kot Rosina v Rossinijevem S e v i-

ljskem brivcu in že kmalu zatem spet

dobila priložnost v osrednji vlogi Bi-

zetove Carmen. Vloga Carmen prav-

zaprav danes velja za njeno najvid-

nejšo, v The New York Timesu so za-

pisali, da je najboljša Carmen zad-

njih 25 let. Danes gostuje v najpres-

tižnejših opernih hišah na svetu:

marca letos sta imela denimo s pia-

nistom Kevinom Murphyjem op erni

romantični recital v Carnegie Hallu,

v MET pa je nastopila v Straussovem

Kavalirju z rožo, in sicer v »hlačni«

vlogi Oktavijana.

Kot pevka se ponaša s svetlim in

hkrati barvito čistim vokalom, brez-

hibno eleganco ter perfekcionistič-

nim pristopom in ta popolnost glasu

in pristopa je pred leti navdušila tudi

v Ljubljani. Mediji so ji nadeli naziv

»svetlolasa Ana Netrebko«, a ne mara

primerjav s to rusko megazvezdnico,

čeprav sta zelo pogosti partnerici na

odru, predvsem v Dunajski držav n i

operi, in se vzajemno cenita: »Kot

profesionalka moram vedeti, kdaj po-

jem dobro in kdaj slabo. In veste, ne

maram preveč razvrščanj, kdo je prvi.

Tako je v tenisu, ne v umetnosti!« ×

Elina Garanča se kot pevka ponaša s svetlim in hkrati barvito čistim vokalom, brezhibno eleganco ter perfekc i o n i st i č n i m

pristopom. Nocojšnji večer opernih arij v Cankarjevem domu bo v znamenju prepovedane ljubezni. F arhiv Festivala Ljubljana

odprtje 65. festivala ljubljana

Glasba bolj ilustracija

Če zapišemo, da smo s Carmino bura-

no za festivalski začetek doživeli odpr-

tje odprtij, imamo s tem v mislih, da je

Festival Ljubljana navsezadnje našel

popolno manifestativno samopredsta-

vitev, ki pa je še veliko več kot to, saj

zrcali nič manj kakor srečni svet v glo-

balnem korporacijskem jarmu. Slavna

barcelonska skupina La Fura dels

B aus je v dolgih letih delovanja dose-

gla stopnjo popolnosti. Tudi na Kon-

gresnem trgu smo se lahko prepričali,

da s svojo projicirano in fizično nameš-

čeno imažerijo obvladuje razsežen

prostor, pri čemer ilustrativna »snov«,

ki jo podaja množicam, z neko nonša-

lantno simpatičnostjo prikriva svojevr-

stni kič. Družbi spektakla, v kateri živ i -

mo, se nedvomno obetajo še štev i l n e

(zmeraj večje?) perpetuirane zadovolj-

itve – tudi posladek, kakršen je grajski

ognjemet ob Orffovi Fortuni, smo v Lju-

bljani doživeli v nekaj letih že drugič.

Ob tem najbrž ni treba omenjati, da

glasba v »boju« s premočjo vizualnega

ni igrala kakšne pomembne vloge; Orf-

fova stvaritev je bila bolj spremljeval-

no bobnenje iz zvočnikov. Res pa je go-

stujoči dirigent z opazno energijo us-

kladil naše sicer brezbarvno nastopa-

joče ansamble, kolikor jih je lahko. So-

listični bariton Carlos Daza je bil do-

ber, sopranistka Amparo Navarro pa v

svojem tonu žal hudo »odebeljena«. ×
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k r i t i ka

Ali ženske vedno ljubijo le idealistično?

Sodobna melodrama francoske reži s e r-

ke in igralke Nicole Garcia, posneta po

istoimenski knjižni predlogi Milene

Agus, je klasičen, v svoji izčiščeni podo-

bi celo anahronistično klasicističen

filmski tekst, ki skozi podobo glavne

protagonistke uteleša dvojno naravo

erosa –med življenjem in smrtjo, ki se v

svoji silovitosti postavlja po robu druž-

benim normam.

Gabrielle (Marion Cotillard), mlado

dekle na ozadju z ličnimi polji sivke

p oraščenega francoskega podeželja

petdesetih let, bere Viharni vrh in lju-

bi poročenega vaškega učitelja. A kot

namiguje uvertura v flashbacku, ki

tvorijo osrednji del filma, je zaljublje-

nost dekleta silovitejša od romantič-

ne zmernosti vaške idile: Gabrielle

stoji v reki s privzdignjenim krilom,

da bi ohladila razgretost svoje preki-

pevajoče ženskosti. Dekle brezmejno

hrepeni, kot v cerkvi prišepne križu

nad oltarjem, po »glavni stvari«, po

ljubezni, svetosti živalske telesnosti.

Gabriellin »nespodobni« odziv na uči-

teljevo zavrnitev povzroči vaški ška n-

dal – dekle je noro, histerično, zato jo

je treba privezati na moža ali jo posla-

ti v norišn i co.

Mati (Brigitte Roüan), ki v svoji robustni

podobi nastopa kot predstavnica pa-

triarhalne norme, jo poroči, praktično

proda sezonskemu delavcu Joséju (Al ex

B re n d e m ü h l ). Ta kljub eksplicitnemu

Gabriellinemu pomanjkanju čustev že-

no ljubi z vso svojo trdno, malobesedno

prezenco. Gabrielle po spontanem spla-

vu diagnosticirajo ledvične kamne, kar

izvirni naslov, Bolečina kamnov, simbo-

lično preigrava: neizpolnjeno hrepe-

nenje kot težki kamni hromi junakinjo,

ki zaživi šele, ko med obiskom šv i ca r -

skega sanatorija spozna veterana indo-

kinske vojne Andréja (Louis Garrel).

Melanholičen vojak intelektualec, ki

preigrava Čajkovskega, ji podari knjigo

francoskega filozofa Propos sur le bo-

nheur (Razmisleki o sreči), ki podobno

kot Viharni vrh z začetka filma deluje

kot intertekstualni komentar Gabrielli-

ne situacije. Po odhodu iz sanatorija sle-

dijo dolga pisma ljubimcu, ki ostanejo

brez odgovora, dokler, po dolgih letih,

Gabrielle s sinom in možem ne odpotuje

v Lyon, kjer opazi ulico, kamor je poši-

ljala pisma. Krožna struktura zgodbo

sklene in v skorajda nerealističnem pre-

obratu težko bolečino hrepenenja raz-

v eže v deziluzijo konca, ki jo v protiuteži

s kamni vseskozi preplavlja voda – reka ,

zdravljenje z oblivanjem, kozarci izvir-

ske vode, dež in meglica gora, morje –

kot simbol svobode.

Zgodba neizpolnjenega hrepenenja se

razteza skozi optiko psihološkega por-

treta ženske, ki jo podobno kot gospo

Bovary ali Ano Karenino dušijo družbe -

ne norme. A v romantičnem pridihu felj-

tona 19. stoletja filmu umanjka intros-

pekcije – najsibo analize erosa kot tudi

premisleka družbenih realij. Kljub dovr-

šeni fotografiji in množici bližnjih pla-

nov, ki delujejo kot fokalne točke vzbuja-

nja empatije, filmski podobi ne uspe po-

sredovati silovitosti strasti arhetipskih

žanrskih vzornic denimo Maxa Ophülsa

ali sodobnejše žanrske feministične ra-

zličice Jane Campion. V nasprotju z žen -

skim pogledom, kot ga ustvarja Campio-

nova, taka izhodiščna emancipacijska

perspektiva delu Nicole Garcia umanjka

– zdi se, da kamera zgolj drsi na povr-

hnjici estetsko privlačnih podob, ki v po-

drejanju idealistični ideji ljubezni žen -

sko reducirajo na arhetipe ženskosti kot

čutnega, intuitivnega bitja, na podobo

freudovsko nepotešene histeričarke. ×
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Spomini na ljubezen

Re žija: Nicole Garcia

Kinodvor, Kolosej
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mariborska knjižnica

Stara ali nova lokacija?

Mariborski župan Andrej Fišt ra-

vec zatrjuje, da je pri projektu

knjižnične prenove prišlo do spre-

menjenih okoliščin oziroma tvega-

nj. Med temi omenja, da bi šlo na

Ro tovškem trgu za tehnično zelo

te žko izvedljiv projekt zaradi ome-

jenega dostopa do območja, grad-

nja pa bi verjetno terjala tudi ne-

predvideno sanacijo okoliških

stavb zaradi škode, ki bi jo povzro-

čila dela pri prenovi knjižn i ce.

Že pred časom so na občini našli

primernejšo lokacijo, stavbo nekda-

nje Probanke. Sprva so razmišljali o

nakupu ali najemu stavbe, ki je zdaj

v rokah Družbe za upravljanje terja-

tev bank (DUTB), v zadnjem obdobju

pa se z državo dogovarjajo o menjavi

n e p re m i č n i n .

Da omenjeni prostori ustrezajo

knjižnični dejavnosti, je potrdila

tudi direktorica knjižnice D ra g i ca

Turjak, ki dodaja, da je dodaten

argument za čimprejšnjo spre-

membo vladnega sklepa tudi dej-

stvo, da se rešitev prostorske stis-

ke knjižnice v Mariboru odmika že

več kot desetletje.

Sedanja lokacija je izjemno lepo

notranje dvorišče Rotovža, zgradbe,

ki izvira iz pozne gotike in so jo sko-

zi čas predelovali v renesansi, baro-

ku in v 19. stoletju. Kompleks je vse-

kakor vreden vse pozornosti, obnove

in zaščite. × sta, kul

Mariborski župan Andrej Fištravec je ministrstvu za kulturo

predlagal spremembo vladnega sklepa o sofinanciranju reše-

vanja prostorske stiske Mariborske knjižnice. Na mariborski

občini si namreč želijo, da bi obljubljeni denar lahko porabili

tudi na drugi lokaciji in ne le v okviru prenove Rotovške ga

trga, kot sklep predvideva zdaj.

Mariborski župan Andrej Fištrave c


