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k r i t i ka

Razmislek o robotih

V temini skladišča soli Monfort nas

preseneti gigantski stroj – robot med

tremi kupi soli. Priče smo doživetju ko-

reografiranega gibanja robota, ki pre-

laga sol s kupa na kup, da se ne sprime.

To je novodobni solinar, ki je nadomes-

til težaško in enolično delo tradicional-

nega delavca v nekdanjem skladišču

soli. Kipar B oštjan Drinovec (1974) to-

krat ne modelira materiala, temveč je

v vlogi režiserja in koreografa, ker je

pripeljal robota iz industrije in njegovo

gibanje na novo sprogramiral, da pred

našimi očmi »pleše« in v neskončnost

opravlja enolično delo, ki sproži števil -

na razmišljanja .

Drinovec je znan po svojih upornikih,

večinoma majhnih glinenih kipcih, ki

na eni nogi z različnimi izrazi kljubuje-

jo ustaljenim pričakovanjem človeške

normalnosti. A to je bil le začetek ene

najbolj samosvojih ustvarjalnih poti

pri nas. Kipar nabira najrazličnejše de-

le strojev in jih nadgradi v kompleksne

strukture, ki jih pogosto poganja na-

ravna energija vetra, vode, sonca itd.

Njegov Drevesni delec (2014) tako sveti

in se vrti ponoči in podnevi v parku ob

G ra d a ščici v Ljubljani. Vse njegovo delo

pa je usmerjeno v en sam cilj – na novo

osmisliti (stare) stroje in aparate ter jih

povezati nove (ekološke) sisteme, ki

s p ro žijo čudovita doživetja in posledič-

no razmislek. Končni izdelek je pogos-

to sam sebi namen, je domislica, ki pre-

sega svojo funkcijo, ker je primarno

podrejena umetniškemu izrazu.

Ena najbolj obiskanih galerij v Slove-

niji, nekdanje skladišče soli Monfrort,

je torej prizorišče najnovejše instalaci-

je Boštjana Drinovca. Ta je na Obali

stalni gost, saj ga je kot enega najvid-

nejših slovenskih kiparjev srednje ge-

neracije prepoznal Andrej Medved in

ga povabil k razstavljanju v Galeriji

Meduza in Loža v Kopru. Zgodovina

umetnosti robotike in novodobnih me-

dijev je dobro dokumentirana in pote-

ka na vsakoletnih razstavah Mednaro-

dnega festivala računalniških umetno-

sti v Mariboru že 25. leto. V tem kontek-

stu je Drinovec tudi eden najbolj inter-

disciplinarnih umetnikov pri nas, ki že

od vsega začetka ustvarja na Metelko-

vi. Tam so nastali začetki robota po

imenu Mobiusov trak, torej neskončni

trak, zavit in prepet skupaj. Ta simboli-

zira robotsko ponavljanje v neskon-

čnost, delo stroja, ki je danes še skrito v

nekih halah, v resnici pa Slovenijo uvr-

šča na 16. mesto na svetu (140 robotov

na 1000 delavcev).

Živimo v času strahu. Eden največjih

strahov sodobnega časa je osamljeno-

st, ki jo krepi grožnja, da s svojim de-

lom družbi ne bo več potreben ali ko-

risten. Človekovo delo naj bi nadomes-

tili roboti, sistemi in nevronske mreže

umetne inteligence, s čimer bi več mili-

jonov ljudi postalo odvečnih. Možna je

tudi druga pot: roboti bodo omogočili

človeku, da se bo lahko samouresničil,

saj delo za preživetje ne bo več potreb-

no. Toda ne v tem sistemu! Zdi se, da

Mobiusov trak kaže, da je robotizacija

norost v kontekstu neskončne produk-

cije: robot solinar s kupa na kup pre-

me šča sol in tako v neskončnost pona-

vlja isto stvar. Kakor Sizif pričakuje,

da se bo s ponavljanjem istega nekaj

spremenilo. Roboti so dejstvo, njihovo

število raste in za zdaj še opravljajo

dela, ki ne nadomeščajo starih delov-

nih mest, se pa učijo v smeri umetne

inteligence in kmalu bodo imeli svoje

potrebe, želje in motive, ki bodo dru-

gačni od človekovih. ×
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likovna umetnost

Mobiusov trak

B oštjan Drinovec

Monfort Portorož, do 3. junija

*****

Kipar Boštjan Drinovec

tokrat ne modelira

materiala, temveč je v vlogi

re žiserja in koreografa, ker

je pripeljal robota iz

industrije in njegovo gibanje

na novo sprogramiral,

da pred našimi očmi “ple še”

in v neskončnost opravlja

enolično delo, ki sproži

številna razmišljanja .

Ena najbolj obiskanih galerij v Sloveniji, nekdanje skladišče soli Monfort, je

p r i zo r i šče najnovejše instalacije Boštjana Drinovca. Mobiusov trak kaže,

da je robotizacija norost v kontekstu neskončne produkcije: robot solinar

s kupa na kup premešča sol in tako v neskončnost ponavlja isto stvar. Kakor

Sizif pričakuje, da se bo s ponavljanjem istega nekaj spremenilo. F Nada Žga n k

34. druga godba

Žanrsko prečkanje mej

Festival Druga godba stremi k vse-

binskemu in žanrskemu prečkanju

mej, pri čemer s prepletom starega

in novega ukinja preverjeni zven po-

sameznih glasbenih zvrsti ali pa ga

postavlja na nove temelje. Pri tem

velja podčrtati, da pri njem ne gre za

nekoč pogosto rabljeno oznako sve-

tovna glasba, ki se je uveljavila kot

posledica prevlade angloameriške

glasbene industrije, temveč prepros-

to za sodobno glasbeno produkcijo,

ki izhaja iz različnih koncev sveta.

Druga godba ni folklorni ali tradicio-

nalistični, temveč progresivni festi-

val, ki tipa za izvajalci onkraj kanalov

glavnine, pri čemer se sprehodi od

priljudnega k eksperimentalnemu.

Vokalno in priljudno

Eden izmed letošnjih adutov je bil

nabor ženskih vokalov, med katerimi

so izstopale presunljiva ameriška

kantavtorica Josephine Foster in

hipnotični trio Les Filles de Illigha-

dad, ki sledi tuareškemu minimalis-

tičnemu puščavskem bluesu, prilju-

bljenemu med slovenskim občin-

stvom. Zloščeni in enoplastni dvojči-

ci Ib eyi, kubansko-jorubska soul-pop

atrakcija, sta poskrbeli za petje, plos-

kanje in cepetanje občinstva.

Bolj niansiranih odtenkov vše č n o-

sti se je lotevala A l s a ra h , kartumska

etnomuzikologinja, ki živi v Broo-

klynu. Z zasedbo The Nubatones

ustvarja vzhodnoafriški retro pop,

ki se napaja pri nubskih in ženskih

tradicijah multikulturnega Sudana.

Spregovorila je tudi o rasnih in spol-

nih predsodkih v glasbeni industriji

ter o svoji izkušnji prebežnice. Bar-

ve Balkana je ubranila vokalistka

Vera Miloševs ka iz makedonske

skupine Ljub ojna, ki energijo rom-

skih praznikov modernizira z roc-

kom. Miloševska nekatere pesmi tu-

di deklamira v slogu rap rocka. Sicer

je bilo letos hiphopa malo, prišel je

iz domačih logov v podobi Iranca

Na j i j a ob spremljavi didžeja Su n-

ny Su n a in emsija N ' to ka .

Mo ške kvote je zapolnil sublimni

vo ka l i s t Siyabonga Mthembu, ki smo

ga slišali že lani v spremstvu saksofo-

nista Shabake Hutchingsa, tokrat pa

z južnoafriškim jazzovskim kolekti-

vom The Brother Moves On, s kate-

rim se je brezhibno zlil pianist in

skladatelj Tine Grgurevič ( B ow ra i n ).

Mt h e m b a je ponovno zasijal kot akti-

vist in pridigar, v nekakšnem budistič-

nem duhu je opozarjal na trpljenje, ki

smo mu izpostavljeni kot vrsta zaradi

praviloma izkoriščevalskih družb enih

hierarhij, in s surovo ekspresijo zakri-

vil enega izmed vrhuncev festivalske-

ga dogajanja, ki se lahko legitimno

poteguje za naslov koncerta leta.

G a ražno in eksperimentalno

G aražni del programa so predstavlja-

le psihedeličnorokovske zasedbe. Pr-

vaki med njimi – trio Los Pirañas –

na sledi tropskega noisa igrajo izkri-

vljene verzije kumbije, valenata in

čampete, prihajajo pa iz Bogote,

domnevne aktualne prestolnice ino-

vativnih glasbenih praks. Opozoriti

velja na čvrsti dvojec Xylouris White,

v katerem sta združila moči avstralski

bobnar Tim White iz legendarnih

Dirty Three in mojster grške lutnje

Giorgos Xylouris; na vrnitev Dirtmu -

sic, tokrat z Muratom Ertlom, usta-

novnim članom turških astronavtov

Baba Zula; in tudi na odpihnjeni jaz-

zovski četverček C h ro m b ! iz Lyona.

Elektronskih variacij se je s solis-

tičnim nastopom najbolj vešče in

provokativno lotevala Nadah El Sha-

z ly , predstavnica urbanega egiptov-

skega novojazzovskega podzemlja,

ki pogosto nastopa s pri nas lani sli-

šano zasedbo Karkhana. Kongov-

skim Ko ko ko ! zaradi zapletov s pri-

dobivanjem schengenskih vizumov v

luči zaprtja belgijskega veleposlaniš-

tva v Kinšasi skoraj ni uspelo priti.

Nekoliko preveč elektrificirani, kar

je šlo na račun njihovih karizmatič-

nih ritmičnih obrazcev, so zaigrali z

naborom naredi sam glasbil iz odpa-

dnega materiala in ob podpori Pari-

žana Débruita. Zgolj sprejemljivo

zvočno gmoto je s štiričlanskim ben-

dom zagrešil tudi žanrsko gibčni di-

džej in producent James Holden,

znan obraz klubske scene.

L e to šnji program, z izdatno pod-

poro ministrstva za kulturo in s

prenovljeno ekipo z novo direktori-

co zavoda Anušo Pisanec na čelu,

je večinsko potekal na različnih pri-

zo r i ščih v Ljubljani, z odprtjem v

Piranu in izpostavo v Kranju. Kon-

certno dogajanje so dopolnili s po-

govori, predavanjem, performan-

som in predstavo za otroke. ×

Na 34. festivalu Druga god-

ba je nastopilo osemnajst

domačih in mednarodnih

zasedb, s številčnim pou-

darkom na Latinski Ameri-

ki in Afriki od Kaira do

Johannesburga, ki globalno

glasbeno dediščino in izro-

čilo vpenjajo v sodobne

kontekste, pogosto z druž-

beno angažiranimi podtoni.
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Mthemba je ponovno zasijal

kot aktivist in pridigar, v

n e ka k šnem budističnem duhu

je opozarjal na trpljenje, ki

smo mu izpostavljeni kot vrsta

zaradi praviloma

i zkoriščevalskih družb enih

hierarhij. S surovo ekspresijo je

zakrivil enega izmed vrhuncev

festivalskega dogajanja.

Kubansko-jorubski soulovski dvojčici Lisa-Kainde Diaz in Naomi Diaz z

u m et n i škim imenom Ibeyi sta poskrbeli za petje, ploskanje in cepetanje

občinstva. FMatja ž Ru št

Eden izmed letošnjih adutov festivala je bil nabor ženskih vokalov.

Med njimi je bila tudi predstavnica urbanega egiptovskega novojazzovskega

podzemlja Nadah El Shazly, ki se je elektronskih variacij lotevala izjemno

ve šče in provokativno. FMatja ž Ru št

film

O družbenih pojavih

Mednarodni filmski festival Kino

Otok bo v 14. izdaji v Izoli potekal

med 6. in 10. junijem, festivalski

sateliti Ljubljana, Koper, Sežana,

Tolmin in Idrija pa bodo filmsko

utripali od 1. do 20. junija. Letošnja

izdaja se ozira po različnih družb e-

nih pojavih v Evropi in drugod po

svetu, selektorica filmskega pro-

grama Varja Močnik pa je na to te-

mo izpostavila film Djon Africa Jo-

aa Millerja Guerre in Filipe Reis, v

katerem bo občinstvo sledilo glav-

nemu junaku, ko se iz Portugalske

poda na Zelenortske otoke, da bi

poiskal očeta. × sta


