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V ospredju glasba, ne glasbenik

Glede na osnovno solidnost, ki ni pres-

topala mej »sredinskosti«, sta si bila

koncerta srebrnega in oranžnega abon-

maja podobna, a po drugi strani ju je

močno razločevala osrednja program-

ska nota. Tako si je v srebrnem abon-

maju pianist Aleksandar Madžar n a l o-

žil težko delo, saj je spored sestavil iz

treh klavirskih sonat, ki so vsaka na

svoj poseben način »problematične«:

Bergova v motivično-harmonski gosto-

ti, ki je nato komprimirana tudi v času,

zaradi česar postane pomemben prav

vsak najmanjši vzgib; Beethovnova v

nenavadni odvisnosti od klasicističnih

oblik in njihovega konstantnega presto-

panja, kar celoto vedno bolj fragmenti-

ra; Chopinova v tem pogledu, da sklada-

telj ni najmočnejši v sonatnem izpelje-

vanju, temveč se bolj odpira liričnim

»žanrskim« izjavam, zaradi česar se zdi

njegova sonata bolj podobna nizu ro-

mantičnih miniatur.

Vse to seveda zahteva pianista misleca,

ki mu je virtuozna tehnika samo osnov-

ni pogoj, ne pa cilj. Tako Madžar že s

sporedom ni želel v prvi načrt posta-

vljati svojih virtuoznih sposobnosti,

temveč predvsem »branje« in interpre-

tacijo, pri čemer mu ne gre odrekati

zbranosti in želje. Toda arzenal inter-

pretacijskih vzgibov je bil vendarle pre-

malo odločen in kontrasten, da bi Ma-

džarju uspelo prav v vsakem trenutku

skladbam zarisati določnejše karakter-

ne poteze. Berg je bil tako skoraj preveč

sanjav in skladen, torej brez vročičnosti

ekspresionizma, Beethoven najboljši v

poduhovljenosti razpetega počasnega

stavka in manj »usoden« v kopičenju

sredstev (fuga) finala, Chopin pa pogos-

to lirično zastrt, a vedno s kančkom re-

zerve, kot da se pianist ne bi upal do

konca odpreti rubatiranju. Toda Ma-

džar je bil s svojo iskalsko držo, kar sta

potrdila tudi dodatka, ki še zmeraj nis-

ta v ospredje postavljala pianista, am-

pak glasbo, za naš prostor še vedno do-

volj informativen in izstopajoč.

V programskem pogledu je bil precej

drugačen koncert Slovenske filharmo-

nije. Takšen je bil že začetek s Počastit-

vami Manuela de Falla – gre za glasbo,

ki nikoli prav zares ne zapoje, se niti ne

razvija, temveč predvsem polni zvočni

prostor z mehko akordiko, zato niti ne

vidim pravega vzroka za njeno pred-

stavitev. Drugače je seveda z Ravelo-

vim Klavirskim koncertom v G-duru, ki

prinaša dovolj možnosti za solista in

tudi orkestrske glasbenike. Še enkrat

več se je našim Filharmonikom pridru-

žil pianist Andrew von Oeyen, o kate-

rem ne morem spremeniti mnenja. V

robnih stavkih, ki gradita predvsem na

ritmičnem utripu, je bil tehnično za-

nesljiv eksekutor, tudi zvočno prezen-

ten in jasen v ritmični artikulaciji, ki je

prinašala nekaj elana, toda pravo mu-

zikalnost odmerja počasni stavek, v

katerem pa je bil pianist glasen, ago-

gično enakomeren, kar preveč razka-

zujoč enostavno melodiko v njeni ne-

obdelani fazi. V tem je bilo zaznati po-

zunanjenost, kar preveliko željo po

enostavni projekciji in použitju glasbe,

kar se je potrdilo tudi z dodatkom, pri-

redbo Meditacije iz opere Thais, s slad-

kobnim bombonom, ki je bil daleč proč

od Madžarjeve poglobljenosti.

Orkester je v zahtevnih spremljevalnih

partih doživljal vzpone in padce: od izra-

zitih solističnih dosežkov do nekakšne

skupne zvočne in ritmične nejasnosti.

Zato je bil najboljši del koncerta sklepna

poustvaritev znamenitih Slik z razstave.

Dirigent Marcelo Lehninger je dosegel

p re č i ščenost inštrumentalnih skupin,

dodal je nekaj svojskih poudarkov, mes-

toma že tudi dosegel prebujeno muzi-

kalnost (Koča babe jage), izmikala pa se

mu je še napetost na dolge roke, zaradi

česar so impozantnim viškom sledili tu-

di zdrsi v otopelost. Interpretativne re-

zerve so torej ostajale, a osnovni modus

je bil obetajoč. ×
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Generacijska zavezništva nujna

Filmski producent je najbrž poklic, ki

si ga marsikdo predstavlja, kot ga pri-

kazujejo hollywoodski filmi: z noga-

mi na pisarniški mizi, kako med ka-

jenjem cigare odpušča režiserja in

sklepa milijonski posel. Resničnost je

v Sloveniji popolnoma drugačna: pro-

ducenti so namesto od bogatih vlaga-

teljev, ki bi v filmu videli ekonomsko

ali statusno naložbo, pretežno odvis-

ni od omejenih domačih in težje do-

stopnih tujih javnih financerjev.

To je še posebno velik izziv za ne-

koga, ki se kot producent šele posta-

vlja na noge, opozarjajo v novousta-

novljeni sekciji Prodorni producenti

pod okriljem Društva slovenskih produ-

ce n tov . Sploh ob absurdno nizki dr-

žavni podpori filmu, nas opominja

Marina Gumzi, predstavnica sekcije,

sicer pa producentka in direktorica

produkcijske hiše No s o ro g i , ki se us-

merja v avtorski film mlajših režiser -

jev ter na mednarodne koprodukcije.

»Juniorji« za filmarje pogrešljivi

Ključna razlika med uveljavljenimi in

mlajšimi producenti je ta, da delujejo

v drugačnem okolju. »Včasih je bilo v

Sloveniji nekaj več denarja in logika

razdeljevanja je bila drugačna, pro-

dukcije so bile lahko samozadostne

znotraj Slovenije,« pravi producent

mlajše generacije Tilen Ravnikar, ki

deluje v produkcijski hiši Fe l i n a

Films, kjer delajo tako reklame kot

televizijske serije in filme. Domačih

sredstev je danes premalo, produ-

centi močno pogledujejo k evrop-

skim sredstvom, h koprodukcijam,

saj brez tega zahtevnejšega filma

kmalu ne bodo mogli več narediti.

V preteklosti v slovenskem avdio-

vizualnem prostoru ni bilo zados-

tnega generacijskega »obnavljanja«

producentov, se strinjata oba sogo-

vornika. To je deloma posledica

dolga leta neobstoječega študija

produkcije pri nas, ki zdaj na AGR-

FT končno obstaja, deloma pa je

vzrok za to politika financiranja fil-

mov, ki je dolga leta sredstva kon-

centrirano namenjala samo nekaj

večjim producentom, ki so filme

lahko posneli brez pretirane potre-

be po iskanju dodatnih, mednarod-

nih sredstev. Problem pa je deloma

tudi v samih producentih. V Slove-

niji v praksi nismo prevzeli položaja

»producenta juniorja«, ki ga pozna-

jo v tujini in je logična stopnica v

hierarhiji dela producenta.

Nujna je načrtna promocija

Vseeno pa je v zadnjih letih produ-

centov iz mlajše generacije več kot

kadar koli prej, pravi Gumzijeva. To

je verjetno tudi posledica spre-

menjene politike financiranja, saj je

Slovenski filmski center odprl pros-

tor za več produkcij in posebno za

kratke filme. Prav v tem času je svoje

filme ustvarila generacija zelo uspeš-

nih mladih ustvarjalcev, med njimi

Rok Biček, Ma t j a ž Iva n i šin, Šp ela

Čadež, Žiga Virc …

»Morda sicer mladi slovenski film

nima prepoznavne sorodne estetike,

a dalo bi se najti skupne imenovalce

in to 'zapakirati' celo v blagovno

znamko. Je pa tak rezultat lahko le

plod načrtne promocije, marketinga

in koordiniranega sistemskega de-

la,« je prepričana Gumzijeva, ki opo-

zarja, da je Hrvaški s koordiniranim

delovanjem države, filmskega centra

pa tudi stanovskih združenj in anga-

žiranih posameznikov v zadnjih letih

uspelo doseči nekaj podobnega. Pri

nas bi bila takšna akcija za populari-

zacijo slovenskega filma skorajda

nujna. Sekcija Prodorni producenti

sicer ni »per se« kritična ali uporniš-

ka do drugih generacij delujočih

producentov, niti sami po sebi ni po-

sebno alternativna. Prav nasprotno:

stavijo na medsebojno učenje,

deljenje izkušenj, izmenjavo znanj in

informacij. Za izboljšanje profesio-

nalnega okolja so že pripravili nekaj

pobud za SFC in ministrstvo.

Zakaj bi se mlad režiser sploh

odločil, da dela z mladim producen-

tom, in ne z nekom, ki ima 20 let re-

ferenc in izkušenj ter že ima zaupa-

nje financerja? »Zato ker gre pri nas-

tanku filma za sodelovanje, razume-

vanje, za komunikacijo, ta pa je zno-

traj generacij drugačna,« odgovarja

Gumzijeva. »Da se povežeta režiser in

producent iste generacije seveda ni

nujno, niti to v vseh primerih ni nuj-

no boljše, v splošnem pa je za zdrav-

je okolja nujno, da se redno ustvarja-

jo generacijska zavezništ va . « ×

Tilen Ravnikar in Marina Gumzi sta prepričana, da se lahko tudi uveljavljeni filmski producenti veliko naučijo od mladih,

ki morajo za preživetje pokazati veliko iznajdljivosti pri organiziranju dela in iskanju tujih sredstev. FMatja ž Ru št
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gl asba

Srebrni abonma: Aleksandar Madža r,

pianistični recital.

Cankarjev dom, 15. februarja.

*****

O ra n žni abonma: Andrew von Oeyen

(pianist), Marcelo Lehninger (dirigent),

Orkester Slovenske filharmonije.

Cankarjev dom. 16. in 17. februarja.

*****

Mladi filmski producenti, ki so pod okriljem stanovske-

ga društva ustanovili sekcijo Prodorni producenti, ne

želijo biti kritična opozicija uveljavljenim filmarjem, a

opozarjajo, da lahko s svojimi pristopi k delu in svežim

ra zmišljanjem slovenski film dolgoročno obogatijo.

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

TMojca Pišek

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

Morda mladi slovenski film

nima prepoznavne sorodne

estetike, a dalo bi se najti

skupne imenovalce in to

“zap akirati“ celo v blagovno

znamko. Je pa tak rezultat

lahko le plod načrtne

promocije, marketinga

in koordiniranega

sistemskega dela.

Marina Gumzi

vizualna umetnost

Ni umetnosti

b rez

p r i s e l j e n cev

V newyorškem Mo M A so se odločili,

da na stene v protest proti Trumpovi

prepovedi vstopa muslimanom soli-

darnostno obesijo dela umetnikov iz

muslimanskih držav, v Muzeju mesta

New York pa so pripravili kar poseb-

no razstavo z naslovom Musliman v

New Yorku.

Nekateri muzeji pa so se odločili za

nenavadno, a vendarle provokativno

potezo, ko so začasno, za teden dni, z

ra z s t av i šč umaknili vsa dela, ki so jih

ustvarili ali donirali priseljenci. Akcijo

so muzeji poimenovali Art-Less (prost

prevod: brezumetnostno).

The Davis Museum v Massachuset-

tsu se je pretekli teden za to potezo

odločil, »da bi osvetlil neprecenljiv

prispevek priseljencev z vseh kon-

cev sveta ameriški družbi in kultu-

ri«. Muzej je tako s svojih sten snel

120 del, med drugim slik, bronastih

in lesenih skulptur ter ceremonial-

nih mask iz svojih evropskih, ame-

riških, afriških, sodobnih in moder-

nih zbirk. Prazna mesta so opremili

z napisi »ustvaril ga je priseljenec«

ali »doniral ga je priseljenec«, dela,

ki jih ni bilo mogoče umakniti, pa so

prekrili s črno prevleko. Umaknjene

umetnine predstavljajo 20 odstot-

kov vseh predmetov, ki so na ogled v

stalnih zbirkah muzeja, posamezne

galerije muzeja so utrpele kar

80-odstotne »izgube«.

Eno od umaknjenih del je prepoz-

naven portret Georgea Washingto-

na, ki ga je naslikal na Švedskem ro-

jeni umetnik Adolf Ulrik Wertmül-

ler, ki je leta 1970 imigriral v ZDA,

oljno sliko pa je muzeju David poda-

rila družina Munn, ki je po drugi

svetovni vojni v Ameriko prav tako

prišla s Švedskega. V muzeju upajo,

da začasna odsotnost umetnin zgo-

vorno priča o odvisnosti muzejev od

priseljenih umetnikov in podporni-

kov umetnosti. ×

Ameriški muzeji na različne

načine protestirajo proti

odloku predsednika Donalda

Trumpa o prepovedi vstopa

beguncem in držav l j a n o m

sedmih večinsko musliman-

skih držav v ZDA.
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TMojca Pišek
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