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Kulturna mizerija
Simon Kardum

Č
e ne bi bilo Mića Mrkaića, bi si ga bilo treba
izmisliti. Ta nepredvidljivi
slovensko-ameriški mladoekonomist je bil
zadnji dve leti edini medijski spotik, ki se je
v svojih gorečnih pamfletih loteval

zaspane slovenske kulture. Substancialni biser
slovenskega naroda je z otroško ihtavostjo sesuval
in kulturnikom pripisoval vlogo zajedalca, ki
neupravičeno seslja javne finance. Na račun
drugih in izključno v imenu svojih sebičnih
interesov. Mrkaić, obseden s formulami, z izračuni
o pičlih neposrednih in posrednih učinkih kulture,
je šel v svoji dosledni presoji tako daleč, da je
ugotovil celo to, kar si slovenska kulturna scena
noče in tudi nikoli ne bo zmogla priznati: da je v
bistvu ne potrebuje(mo). Ne kot utemeljitelja
malenkostnega naroda, ne kot bedni proizvod,
vreden občudovanja, in tudi ne kot razvojno
priložnost.

Dobrodušni možakar steklih oči je svojo
nenavadno vojno napoved slovenskim
kulturnikom zaokrožil z jurišnim krikom. In
razplamtel čustva. Postularno. Sledila so
vprašanja. Ali argumentacija o nepotrebnosti
vlaganj javnih sredstev v kulturo sploh stoji? Ali so
Mrkaićevi hitropotezni primerjalni podatki
resnični? Ali ne gre le za neslano šalo, ki si jo je
privoščil bivši prvi strateg slovenske vlade?
Kulturniki, večne jamre in stokljači, utopljeni v
čarni ris socialnih tegob in pomembnosti, so
neoliberalističnemu kljukcu užaljeno sporočali le
to, da nima prav. Da ne razume. Da živi v nepravi
državi. Da naj se končno spravi tja (v Ameriko), od
koder ni vrnitve.

Toda, ali zadrega ne tiči v tem, da ima Mrkaić
prav. Da je javnofinančni položaj slovenske
kulture evropsko primerljiv, celo nadstandarden.
Da je brambovski refleks kulturnikov samovšečen
in samozadosten. Da je vse krivice dolžan
poravnati vsakokratni mali bogec, minister za
kulturo. In da na področju kulture vladajo
monopolisti, tisti, ki imajo privilegije še iz časa
izumrle države. Ki ne mislijo umreti. Ne čudi torej,
da je kulturniško protiofenzivo sestavljala povečini
le udarna brigada zombijev in gerontologov.
Odzivov na, slogovno in žanrsko gledano,
remek-pljuvaštva, je bilo le za kanec. Prevladala je

oportunost in politična korektnost. Prevladujoč
govor kulturnikov ostaja konzervativen. Reven.
Jasno, vsi kulturniki, vključno s tistimi, zaposlenimi
na državni televiziji in radiu, so v pričakovanju.
Denarja, položajev, boljše obravnave. Minister za
kulturo je blagohoten in radodaren. Polemiki niso
doumeli ključnega priporočila neoliberalistične
ideologije: poglejte se med seboj in videli boste, da
ste si različni. Nekateri boljši in vrhunski, drugi
popolne zgube. Nekateri 24 ur v službi javnosti,
drugi vetrogončiči in elastikarji. Nekateri na
tveganem trgu kulturne industrije, drugi varno
zabubljeni v svojih knjižnicah, arhivih in muzejih.
Nekateri zaposleni do smrti, drugi brez vsakršnih
možnosti zaposlitve na razumni rok. Absurdno:
kulturniki in spremljevalci kulture v svoj abecedarij
še niso vpisali pojma kulturna raznolikost, pojma,
ki bi ga lahko kot pogajalsko izhodišče ponudili
prvemu ministru.

Kulturniški gromovnik Mitja Rotovnik ima
dober razlog, da ne govori preveč. Je član vladnega
strateškega sveta, ki mu načeljuje Aleksander
Zorn. Sveta, ki doslej javnosti še ni povedal, v čem je
sploh smisel njegovega obstoja. In obeta se mu
nova prenova Cankarjevega doma. Bliža se
slavnostno leto 2008. Janez Pipan, predsednik
Nacionalnega sveta za kulturo, ima drugačen
problem: njegov svet se spreminja v klepetalnico.
Ne ve se, v čigavem imenu spregovarja, in
razumljivo je, da se je svetnik Drago Jančar spet
prelevil v pisatelja. Korektnega pisatelja. Narodni
osvoboditelji, zbrani v krogu Nove revije, podpirajo
koncept refevdalizacije medijev in za zdaj nič ne
kaže, da bi objavili protiprogram vladni politiki.
Logično. Zgoditi bi se moralo čudežno opravilo.
Stanovska združenja sicer opozarjajo, a so v teh
svojih performansih tako prozorno sol(ips)istična,
da jim ne verjame nihče več. Asociacija nevladnih
organizacij molči. Ne želi si spopada, vsaj še leto
dni ne. Bogaboječi. Subverzivni? In kulturniška
sindikata, ta zaščitnika delojemalcev? Poskušata
se okrepiti, na račun samozaposlenih. Glosarji in
svizci so verjetno že zamudili vlak za socialno
spravo z oblastjo. Vrnili smo se v čase, ko so javno
mnenje oblikovali prosti strelci v pismih bralcev. Le
da so zdaj v penzionu.

Sproščeno

Mojster nabritih čopičev
Ksenija Berk

Miki Muster – Pionir in klasik
slovenskega stripa
Razstavni prostor Pošte Slovenije,
Ljubljana
22. 11. – 11. 12. 2005 in 21. 12. 2005
– 10. 1. 2006

jubilejna razstava

S lovenski galerijski prostori
žanru stripa in ilustracije
vedno bolj odpirajo svoja

vrata. Jubilejna razstava stripov
Mikija Mustra je vrata odprla ob
avtorjevem osemdesetem
jubileju. Nedvomno je Miki
Muster eden tistih ilustratorjev,
animatorjev in avtorjev stripa, ki
s prepoznavnim prijemom
razbija stereotipe o statičnosti
risbe. Po izobrazbi sicer
akademski kipar je v svet
animacije zakorakal pod vplivom
Sneguljčice Walta Disneyja in
začel ustvarjati prve stripe.
Posebnost njegovih stripov so bili
vsekakor njihovi junaki, v vlogi
katerih so, za razliko od drugih
stripov na takratnem tržišču,
nastopali živalski liki.

Začelo se je v petdesetih letih
prejšnjega stoletja z Zvitorepcem
in njegovimi prigodami, nekoliko
kasneje sta se mu najprej posamič
pridružila še Trdonja in Lakotnik,
nato pa so skupaj do začetka

sedemdesetih let v različnih
časopisnih prilogah
razveseljevali mlade bralce.
Njegovi liki so tehnično izredno
izpiljeni, predvsem pa imajo zelo
natančni oblikovane karakterje,
ki jih je Muster mojstrsko
prevedel v vizualni jezik. Vsaka
guba na oblačilu, vsaka kretnja
in pogled so premišljeno
postavljeni. Muster je deloval
tako na področju stripa kot tudi
umetniškega animiranega filma
in oglaševanja. Veliko uspeha so
požele njegove animacije za
animirane filme Guilerma
Mordilla, ki si jih je mogoče
ogledati tudi na razstavi. Leta
1984 so filmčki na festivalu stripa
v Lucci prejeli nagrado Yellow
Kid.

Še več, Muster je postal pravi
junak otrok, a ne samo po zaslugi
svojih stripovskih junakov. Tudi
zaradi dela za potrebe
oglaševalske industrije ali
ekonomske propagande, kot se je
reklo v takratnem političnem
sistemu. Cele generacije otrok so
se zbujale ob njegovem
indijančku Vikiju in medvedu
Linu, si umivale zobe in hodile
spat z dolgouhci, ki so skočili v
mehke pernice, takoj ko so
končali napovedovanje športnih

oddaj. Odraslim je namenil
ilustracije za bombone, okna,
nogavice, tekstilne tovarne,
banke, ali jih podil na rekreacijo
… Ob našem obisku razstave smo
zaman iskali velike risane junake
pionirskih časov slovenskega
oglaševanja in nosilcev številnih
blagovnih znamk. Avtor, kot je
Miki Muster, bi si vsekakor
zaslužil podrobnejšo predstavitev
tudi tega dela ustvarjanja.

Miki Muster je mojster,
kakršnih danes, v času digitalne
tehnologije, ne srečamo več.
Narisal je za več kot pet tisoč
tabel stripa. Čisto sam je napravil
dobrih deset ur animiranega
filma, z vsemi scenariji,
animacijami, kopiranji,
koloriranji in slikanji ozadij vred.
Ustvaril je opus, ki mu ga danes
lahko zavidajo ne samo
posamezniki, ampak celi
kreativni timi ustvarjalcev.

Muster v ilustracijah ustvarja
sanjske svetove, v katerih se
najdejo otroci, ne glede na to,
koliko so v resnici stari. V vsaki
svoji potezi se Muster očitno
izjemno zabava. Z ogromno
energije razkriva bogato otroško
dušo in brez težav budi žal
prevečkrat zaspano domišljijo
odraslega obiskovalca.

Muster na pošti
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Prejeli smo

Božji duh in neoliberalci
V sredinem Delu (28. dec.

2005) je v anketi Božji duh in ne-
oliberalci v izjavah nekaterih av-
torjev novoletni škrat nadome-
stil nekaj dejstev s fikcijo. Naj
opozorimo le na dva primera: ta-
ko ni res, kar trdi gospod Metod
Pevec, »da si bodo samozaposle-
ni v kulturi to leto (2005) nedvo-
mno zapomnili po tem, da so do-
končno izgubili sloviti umetniški
status«, imenovan »privilegij«, in
da je v preteklem letu ta »privile-
gij ugasnil«. Ta status je morda
nameraval ugasniti kdo v prej-
šnjem mandatu MK – sedanje
vodstvo ministrstva ga ni posku-
šalo in ga torej sploh ni »ugaša-
lo« –, torej bo ostal v veljavi tudi v
prihodnje. Med drugimi je ome-
njeni status imel in ga še ima tudi
g. Pevec.

Metod Pevec je spregledal po-
membno dejstvo, in sicer, da se
njegova ugotovitev v letu 2005
nanaša samo na tiste umetnike,
ki so zaslužili več kot 3,9 milijona
tolarjev, za druge pa je uspelo
Ministrstvo za kulturo v postop-
ku davčne reforme pod prejšnjo
vlado doseči tako imenovano
osebno olajšavo, ki priznava sa-
mostojnim kulturnim ustvarjal-
cem do zneska 3,9 milijona tolar-

jev poleg 25 odstotkov normira-
nih stroškov še dodatnih 15 od-
stotkov stroškov. Na ta način ni-
so le ohranili sedanjih 40 odstot-
kov odbitka na račun priznanih
pavšalnih stroškov, ampak bodo
zaradi povečane splošne olajša-
ve v letu 2005 plačali celo manj
davkov, kot so jih doslej. Doda-
tna resnica pa je, da je minister
sproti posredoval tudi pri ustre-
znem odboru za davčne reforme,
pri čemer je bil zelo uspešen, kar
med drugim dokazuje še višji li-
mit za uveljavljanje normiranih
stroškov in za priznanje posebne
osebne olajšave, saj novi Zakon o
spremembah in dopolnitvah za-
kona o dohodnini za samozapo-
slene v kulturi in samostojne no-
vinarje predvideva dvig tega
zneska s 3.990.000 na
6.000.000 tolarjev.

V izjavi gospe Zoje Skušek je
govor o kadrovski zamenjavi v
kinoteki. A resnica je, da ministr-
stvo v kinoteki ni nikogar zame-
njalo. Na podlagi javnega razpi-
sa je postal nov direktor kinoteke
pač kandidat, ki je izpolnjeval
pogoje za uspešno vodenje te hi-
še in je na tem mestu nasledil žal
mnogo prezgodaj umrlega direk-
torja.
Peter Sotošek Štular
ministrstvo za kulturo

Nedotaknjeno
Peter Kolšek

Življenje kot v filmu
scenarij in režija Špela Kuclar
RTV Slovenija, 2005, 90 min.

mladinski film

Mladinskega celovečerca
nismo Slovenci posneli
že od leta 1999, ko je

nastal Kavčičev Nepopisan list.
Njegova Sreča na vrvici pa
Štigličevo (Tugo) Poletje v
školjki, Ne joči Peter (oče France)
in Galetovi Kekci so nepresežene
markacije domačega
mladinskega filma in vse kaže,
da bo še nekaj časa tako tudi
ostalo. Življenje kot v filmu je
čista televizijska produkcija. Za
odločitev lahko nacionalki
čestitamo, za izdelek nekoliko
manj.

Istoimenska prozna uspešnica
domače čudežne deklice (zdaj
seveda gospodične) Nejke
Omahen se zdi (kolikor lahko
sklepamo iz scenarija) dovolj
spodobna podlaga za mikaven
mladinski film. Pri vsakem
mladinskem žanru gre seveda,
tako ali drugače, za odraščanje.

V tem primeru vzporedno
odraščata dve dekleti, Julija in
Jasna. Prva je zgled
uravnoteženosti, idealne
pričakovanosti,
neproblematičnosti (problem so
drugi: nezreli starši, krivični
učitelji), druga je poosebljena
adolescentna nesreča, ki tvori
skupaj s svojo materjo
pravzaprav že zametek
hudobije. Črno-belo
pozicioniranje je v mladinskem
žanru strukturni element,
vprašanje je le, kako zgodba
polarizacijo preseže. V tem
primeru jo tako, da ostane Jasnin
del zgodbe zaznamovan z
negativiteto, kar je morda v
vzgojnem smislu dvomljivo, a je
žanrsko legitimno. Problem
zgodbe je prej v tem – a to je že
zeitgeistovsko vprašanje –, da je
postavljena v (že nekakšno)
trendovsko okolje (filma,
televizije), kakor da so najstniške
zgodbe doma samo tukaj. Lotiti
se danes mladosti iz kmečkega,
delavskega, kakorkoli
marginaliziranega okolja je pač

izziv za izvirnejše in zlasti
pogumne duhove.

A kot rečeno, iz te moke bi se
dalo narediti okusno slaščico.
Julijina preselitev v novo okolje
in Jasnino uganjanje dvojnice
ponuja dovolj »dramatičnih«
priložnosti, očetova infantilna
zaverovanost v režiserski poklic
in materina provincialna
omejenost pa priložnost za
ostrejšo – in ne samo
»mladinsko« – psihološko
niansiranje. Špela Kuclar, sicer
dobra dokumentaristka, se v
igranem žanru (to je njen
celovečerni prvenec) ni znašla
najbolje. Njenemu filmu
manjkajo živahnost, iskrivost,
predrznost, vsa tista kipljiva
štimunga, po kateri se mladinski
film loči od odraslega. Avtorica
je ponudila spodobno ilustracijo
zgodbe, nikakor interpretacije.
Tako je vse skupaj res »kot v
filmu« – nekako oddaljeno in
nedotaknjeno. Škoda tudi zato,
ker sta dekleti (Neja Brglez in
Tjaša Razdevšek) videti
mimofilmsko luštni in dela
voljni.

Kako se to kaže, pove zadnji pri-
mer, ko so Lohengrina izvajali rav-
no v dneh, ko so bili Dunajski fil-
harmoniki na koncertni turneji po
Nemčiji in Italiji, torej sta hkrati
nastopala kar dva velika orkestra.
Na vprašanje, ali so potemtakem v
matični hiši igrali »drugorazre-
dni« glasbeniki, je bil odgovor
(pričakovano) negativen, saj takih
glasbenikov med filharmoniki
kajpada ni, a vendarle se je pri
izvedbi opere pokazalo, da orke-
ster ni igral vedno povsem čisto in
zlito, nekaj je bilo razhajanj z mo-
gočnim zborom in solisti, kar pa so
že podrobnosti, ki ugodnega glas-
benega vtisa celote ne omajajo.

Od Lohengrina na Dunaju priča-
kuješ kar največ, umetniško raven
takoj za Bayreuthom, vendar pa bi
primerjave dunajskih predstav s
festivalskimi nemškimi pokazale
razlike; Dunajski filharmoniki
izvajajo Wagnerjevo glasbo meh-
keje, že v preludiju z zelo svetlim

zvokom godal, manjšimi drama-
tičnimi poudarki, bolj vzvišeno,
zvočno kompaktno, a zastrto, ve-
dno pod strogim nadzorom, kot da
bi se bali moči in izrazne potence
Wagnerjeve glasbe in še bolj nje-
govega sveta. Lohengrin je v za-
snovi spopad med dobrim in zlim,
med pozitivizmom in negativiz-
mom, med naivno človeško do-
broto in plemenitostjo (Elza Bra-
bantska, Lohengrin) na eni ter
med spletkarsko rivalsko oblasti-
željnostjo ob pomoči vseh sred-
stev na drugi strani (Friderik Te-
lramund in njegova žena Ortrud).
Zakaj Wagner ni zasnoval srečne-
ga konca, pri čemer pravzaprav
razplet omogoča različne inter-
pretacije oziroma si ga vsaj reži-
serji drznejo postaviti po svoje, je
bolj vprašanje skladateljeve oseb-
ne filozofije kakor pa formalnih
sposobnosti oblikovanja opernega
finala. Finale Lohengrina z dolgo
izpovedjo naslovnega junaka (te-

norska »pripoved«) vzpostavlja
načelo vesoljne pravičnosti, spo-
štovanja višjih načel in zavez, po-
slanstva v imenu etike in morale, a
vendarle njegovega konca. Zma-
gajo nadzemeljska pravila, kriterij,
ki ga v zadnji sceni ponazarja v
zraku viseče vesoljsko plovilo. Se
bo Lohengrin potemtakem z rake-
to dvignil v nebo, od koder je ne-
mara prišel? Tega si na Dunaju še
ne upajo, morda bi bila za to prilo-
žnost v Ljubljani, če bi se »vsemir-
skega lohengrinovstva« lotil Dra-
gan Živadinov?! Ne bi bilo ravno
težko!

Scenografija brez
dramatične moči

Scenograf in oblikovalec luči
Klaus Grünberg je na več mestih
pokazal svojo oblikovalsko ne-
moč, neinventivnost in nesposob-
nost izpeljave scenografije v vsej
kompleksnosti. Želel je biti inova-
tiven, zlasti z nekakšnimi vesolj-

skimi lučmi v prvem dejanju, z ne-
kakšno kozmično zeleno barvo,
umetnimi cvetlicami in plastični-
mi simboli okrog Elzine rumenka-
ste hiše v drugem ali z raketo v tre-
tjem, a je ostajal s simbolom labo-
da v obliki zelenkasto razsvetljene
verige (kot kakšen potujoči ge-
nom?) razočarajoče prazen, po-
vsem brez dramatične moči, kot jo
do maksimuma izpoveduje Wa-
gnerjeva glasba. Scenograf je za
zbor predvidel stolice (ki jih nosijo
s sabo), kot da bi bil zbor pričeva-
lec in opazovalec, ne pa vojaški in
svatovski akter dogajanja.

Režiser Barrie Kosky si je verje-
tno sam izmislil slepo Elzo, jo s
tem postavil v odvisnostni in po-
drejeni položaj (zlasti v odnosu do
Ortrud), tako rekoč v pozicijo po-
raza, iz katerega jo lahko reši le ne-
kakšen deus ex machina. Drama-
tična moč stopnjevanja (kraljeve-
ga vojnega klicarja) in pričakova-
nja preobrata s prihodom nezna-
nega junaka (ki se bo boril na Elzi-
ni strani s Fridrikom) je pri Wa-
gnerju fascinantna; režiser je vse
nastopajoče obrnil proti dvorani,
kot da bo beli labod z vitezom za-
plaval nad glavami ljudi v parterju
(kar bi se sicer ob pomoči filmske
projekcije celo lahko zgodilo), a je
bil učinek v primerjavi z močjo
glasbe tako rekoč neznaten. Boljši
je bil pri oblikovanju razmerij med
Ortrud in Elzo, s poudarjanjem čr-
ne magije prve in nedolžne duše
slepe ljubeče ženske druge. Spet
slabši je bil pri zasnovi Henrika
Ptičarja, ki je spričo nebogljene
postave videti kot neavtoritativna
položajna figura. Najbolj domi-
seln je bil v tem kontekstu sam
brabantski grof Fridrik, poražen
na bojnem polju in v časti, priza-
det v primežu ženske, a iskalec sle-
herne možnosti za uspeh mašče-
vanja.

Dunajska predstava Lohengrina
je imela solidne pevce; najbolj ce-
lovito je vlogo Fridrika izoblikoval
baritonist Falk Struckmann, z
elementarno močjo vojščaka, po-
raženca, maščevalca, žrtve, z moč-
nim, prodornim temno obarva-
nim glasom, izenačenim, z drama-
tičnimi stopnjevanji in celostno
odrsko podobo. Tenorist Johan
Botha je bil markantna figura
spričo svoje korpoznosti, sicer
precej neokreten, da ne rečem ne-
roden, a hkrati mehak, kot odpo-
slanec vitezov svetega Graala na
gradu Montsalvat vseskozi skriv-
nosten; njegova usodna funkcija
je bila vseskozi zavita v pasivno
držo, a prezentna, poslednja izpo-
ved polna čistega lirizma, celo pra-
vljično skrivnostne vzvišenosti; v
nadnaravni svet preprosto moraš
verjeti. Botha ima lep glas, bolj lir-

ski, svetel, igralsko pa je vendarle
manj prepričljiv.

Čar Lohengrina je v zboru
Basist Kwangchul Youn je osta-

jal kot manj dinamična in nemar-
kantna oseba nekako v ozadju, av-
toriteta z zamudo, glasnik pravice
s premislekom, glasovno pa ni bil
slab. Elza v interpretaciji sopra-
nistke Soile Isokoski je ostajala
na meji med naivnostjo, ujeta v
slepoto, v sanjski privid o nezna-
nem vitezu, krhka, vseskozi je zao-
stajala za dogajanjem, preveč pa-
sivna, zaupljiva, a na koncu za uso-
dno napako (hoče izvedeti ime
moža) plača. Elza ima več plasti,
kot jih je bilo moč prepoznati v na-
stopu Isokoski, a jo je režiser zatrl.
Logično, da je bila mezzosopra-
nistka Janina Baechle kot Ortrud
dinamično bolj izpostavljena; in-
trigantka, nosilka zla in predho-
dnega zločina (labod je začaran El-
zin brat Gottfried, ki se v zadnji
sceni spusti z neba v prozorni kro-
gli kot ogromni embrio); svojo ve-
čjo vednost in vrednost skuša uve-
ljaviti za vsako ceno. Po svoji zlobi
je Ortrud vloga za zrele interpret-
ke; Baechle je še na pol poti (na-
vsezadnje je v premiero in ostale
predstave vskočila po odpovedi
Agnes Baltsa). V predstavo pa je
zanesljivo in prepričljivo vnesla
potreben dramatični kontrast. Po-
ložaju primeren je bil baritonist
Adrian Eröd kot kraljevi vojni kli-
car. Kostumi Alfreda Mayerho-
ferja so aludirali na sodobni čas in
črno-beli kontrast simbolnih vre-
dnosti, nekaj posebnega so bili v
svatovski procesiji, kot da bi kora-
kali pingvini.

Čar Lohengrina je mogočen zbor
(zborovodja Ernst Dunshirn); tu
pomnoženi moški del (okrog 70
članski) z impresivno dramatično-
stjo in voluminoznostjo, prav tako
ženski z vrhunci na najbolj izpo-
stavljenih mestih (z orglami in do-
danimi devetimi trobentami na
odru), s stopnjevano energijo, ta-
ko rekoč zvočnim sevanjem v av-
ditorij, kar ne more ostati brez hu-
ronskega odziva. Orkester je bil
pod vodstvom ruskega dirigenta
Semjona Bičkova zelo soliden, če-
prav bi od Dunajskih filharmoni-
kov pričakovali še več; bolj preže-
majoče zvočne zlitosti, še več dra-
matičnih valovanj v dolgih paso-
vih, maestoznosti, ob katerih spo-
znaš Wagnerjevo veličino brez pri-
merljivosti.

Dunajski Lohengrin kaže precej-
šen razkorak med glasbeno in
scensko-režijsko podobo; ponuja
sicer nekaj novih interpretacij,
zlasti kot možnost dimenzij ve-
soljskega, nisem pa prepričan, da
je s tem koga prevzel.
Marijan Zlobec

Operna sezona na Dunaju

Lohengrin v samovoljni režiji in scenografiji
Premiera slavne Wagnerjeve opere naletela na protislovne odzive
Lep uspeh dirigenta Semjona Bičkova, pevskih solistov in mogočnega zbora

Premiera Wagnerjevega Lohengrina na odru dunajske Državne opere je vzbudila zelo veliko zanimanje medna-
rodne operne javnosti in občinstva, ki decembra vsako leto množično obišče avstrijsko prestolnico. Včasih so
bili to predvsem ljudje iz zahoda in Amerike ter Japonske, danes je vse več »vzhodnjakov«, tako da ne presene-
čajo slovaška, madžarska, češka, poljska, ruska pa tudi slovenska govorica v foyerjih. Državna opera je največji
avstrijski kulturni magnet, in čeprav je v njej zaposlenih več kot polovica tujcev, deluje kot dobro namazan
stroj. Kot mi je povedal nekdo iz opere, bi lahko funkcionirala celo brez generalnega direktorja Ioana Holender-
ja, tako podrobno imajo izdelan plan dela za vse poklice in zaposlene v hiši.

Zadnji prizor iz Lohengrina – Raketa in embrio z umrlim Gottfriedom nad odrom, Ortrud, Elzo, zborom in ve-
rigo, ki simbolizira belega laboda.
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Kratka domača

Janez Lotrič debitiral v MET
Mednarodno uveljavljeni slovenski tenorist Janez Lotrič je te dni debitiral
na odru najslavnejše ameriške opere. V Metropolitanski operi v New Yor-
ku (MET) nastopa kot Alfred v priljubljeni Straussovi opereti Netopir.
Lotrič je bil že s prvo predstavo, kot nam je sporočil iz New Yorka, zelo za-
dovoljen, prav tako pa vodstvo opere, agenti in občinstvo. Po prvi pred-
stavi 19. decembra so sledile še tri, nastopili pa bodo tudi na silvestrovo in
še dvakrat na začetku januarja.
Lotrič je kot Alfred v Netopirju več let zapored nastopal na odru dunajske
Državne opere, zdaj pa je v novoletnem času to vlogo sprejel v MET, če-
prav so ga za nastope v teh dneh zaprosili tudi na Dunaju (kjer je Netopir
vsakoletna stalnica).
Lotrič v New Yorku med predstavami Netopirja snema slovenske božične
pesmi za ameriški radio, januarja pa se vrne v Maribor in Zagreb, kjer bo
nastopil v Rigolettu, Cavallerii rusticani in Glumačih. M. Z.


