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REFLEKS

Igor Brlek

Medtem ko so v Sloveniji v zadnjem letu novokomponirani
ekonomisti načeli razpravo o smislu subvencioniranja kulture, so v
Veliki Britaniji, zibelki kapitalizma, začeli široko razpravo o tem,
zakaj sta kultura in umetnost vrednoti sami po sebi in zakaj je
razmišljanje o kulturi zgolj z vidika finančnega učinka zgrešeno že v
o s n ov i .

Pa tudi če se omejimo le na logiko finančnih koristi, ne moremo
mimo nekaterih dejstev. V času poceni letalskih povezav postaja
kultura vse pomembnejša pri razvoju turizma, kar se že kaže tudi v
številkah. Odveč je seveda omenjati primer Benetk, ki svojo podobo
in ponudbo že ves čas gradijo na arhitekturi in kulturni ponudbi,
kot sta Beneški bienale in filmski festival.

Tudi ljubljanska urbana regija postajata za turiste vse bolj zanimiva,
s tem pa postaja tudi kulturni del ponudbe vse pomembnejši. Tega
se očitno vse bolj zavedajo tudi občine v tej regiji, saj so kulturo
uvrstile med prioritete Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007–2013. Čeprav je kulturna
ponudba v regiji močno zgoščena v glavnem mestu, je izredno
pomembna za dvig kakovosti življenja v lokalnih okoljih zunaj
središča: je ključni moment za socializacijo starejših občanov,
pomembna je za vključevanje mladih v različne kreativne aktivnosti
in s tem za spodbujanje aktivnega in ustvarjalnega razvoja mladih,
še kako pomembna pa je
seveda tudi za aktivno
p re b i va l s t vo.

V dobi vseživljenjskega učenja
in osebnega razvoja je
nedopustno, da se alternative
prostega časa še naprej zožujejo
na izbiro med sedenjem pred
televizorjem in skokom do
najbližjega bifeja. Tako
ljubiteljska kot profesionalna
kultura sta tu nepogrešljiva
segmenta človekovega razvoja
in kakovosti življenja.
Priseganje zgolj na potrošniško
družbo se v tej luči kaže kot
najkrajša pot v otopelost in
mentalno izčrpanost.
Konec koncev bi tudi najbolj ortodoksni ekonomisti verjetno
potrdili, da za konkurenčnost ne zadostuje le kapital, temveč sta v
času globalne ekonomije ključna dejavnika vsaj še znanje in
kreativnost. Brez kulture bomo vsaj zadnje zelo težko razvijali.
Finska, ki jo pogosto postavljamo za vzor, se tega še kako zaveda,
saj so v zadnjih letih razvili projekt Creative industries
development, ki je namenjen mladim umetnikom in ustvarjalcem z
vseh področij, njegov cilj pa je povezovanje umetniške kreativnosti
in regionalnih podjetij, ki želijo ta kreativni potencial uporabiti za
razvoj novih izdelkov in marketinških prijemov.

Slovenija je v tem trenutku na razpotju. Če bomo gradili prihodnost
na spodbujanju kreativnosti in obenem zagotovili kulturi in
umetniški ustvarjalnosti primerno mesto ter poskrbeli za
kakovostno in dostopno izobraževanje, si lahko obetamo precej
optimistično prihodnosti. Če bomo izbrali drugo pot, se nam lahko
zgodi, da bomo postali dežela cenene delovne sile, nekakšen tretji
svet znotraj Evropske zveze. Odločitev županov občin ljubljanske
urbane regije, da kulturi priznajo pomembno mesto v razvoju, je
eden izmed korakov v pravo smer. Upamo samo, da se zgodba ne
bo končala le pri besedah.

Med kavčem in bifejem

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

Lahko se nam
zgodi, da bomo
postali dežela
cenene delovne
sile, nekakšen
tretji svet
z n o t ra j
Evropske zveze.
................................. .

S sedeža v 13.vrsti

Šolske klopi
Darinka Kladnik

LJUBLJANA – V galeriji Zala,
kjer nadaljujejo s tradicional-
nim postavljanjem razstav ve-
likih slovenskih mojstrov, je
tokrat na ogled 46 del Ma t i j e
Ja m e , ob koncu prihodnjega
leta pa napovedujejo razstavo
del Ivana Groharja.

V razstavnemu katalogu je
pod eno od slik zapisano, da je
umaknjena z razstave. Br a n e
Vo l k a r , vodja galerije, tudi
sam vnet zbiralec umetniških
del – nekaj razstavljenih del je
njegova last – pravi, da je to
edini divjak, ki so ga umaknili,
še preden so odprli razstavo.
Izkazalo se je, da gre za po-
naredek, za kopijo, delano po
Jamovi sliki iz neke publika-
cije. Vse slike na razstavi so
pregledali in ocenili strokov-
njaki Narodne galerije v Lju-
bljani. Dela so večinoma iz
zasebnih zbirk, nekaj so jih
tudi prvič razstavili. Tak pri-
mer je slika, ki je bila nekaj
časa last kralja Petra, iz Lon-
dona so jo pripeljali dan pred
razstavo. Gre za delo Tr i g l a v -
sko hribovje in na hrbtni strani
je več lističev, ki pričajo o tem,
komu vse je pripadala.

»V Londonu so jo prodali na
dražbi po drugi svetovni vojni.

Tisti, ki jo je kupil, jo je prodal
naprej. Leto dni sem se po-
gajal zanjo,« je dejal Brane
Volkar in dodal, da jo je kupil
za nekoga iz Slovenije. Tako je
slika prišla nazaj v naše kraje
in bo tu tudi ostala. Tudi druge
imajo »domicil« v Sloveniji. Na
novo odkrita je bila slika Ja -
vo r n i k , za katero se je vedelo,
da obstaja, ne pa tudi, kdo je
njen lastnik. S tem je razre-
šena še ena umetnostnozgo-
dovinska uganka.

Zanimivo je tudi, da so bile
na prodaj le tri slike Matije
Jame. Prodane so bile, še pre-
den so odprli razstavo. In če-
prav druge niso na prodaj, je
po njih veliko povpraševanje.
Kljub visokim cenam (od 10
000 do 100 000 evrov) bi se
prav za vsako našel kupec, če
ne celo dva.

»Do teh najbolj iskanih del
se še da priti. Tujina se zanje še
ne zanima. Ko bo začela prav
vrednotiti dela slovenskih im-
presionistov, med katerimi so
tudi dela, ki se zlahka merijo z
nekaterimi deli francoskih im-
presionistov, bo situacija dru-
gačna. Takrat bodo cene po-
skočile, marsikaj pa bo šlo na
tuje,« je pristavil Brane Vol-
k a r.

Gregor Bauman

LJUBLJANA – Če se danes ozremo nazaj, vidimo, da je bilo leto 1995
za domačo rokovsko sceno zelo plodno. Številne obletnice v drugi
polovici letošnjega leta dajejo vedeti, da so se v tistem času na
podalpski glasbeni zemljevid zarisale številne glasbene skupine, ki
jim desetletje životarjenja v senci tržno-silikonske turbomanije ni
razkrojilo ustvarjalnosti. Njihov neodvisni in avtorski pristop še ve-
dno kuje prijaznejšo stran domače popularne produkcije, ne glede na
množično zaledje, ki so si ga ustvarili v omenjenem desetletju. V
garažni osami so se takrat začeli kovati prvi obrisi skupin Mi2,
Siddharta in pogojno tudi Big Foot Mama (s prihodom pevca Grege
Skočirja). Še najmanj je bilo povedanega o sošolcih s poljanske
gimnazije, ki jih je ljubezen do glasbe (z)družila v svojevrstno zasedbo
S f i l t ro m , kar je neobstoječi termin, ki hkrati pove veliko in nič.

Ideja iz šolskih klopi sprva ni imela jasnega koncepta. Logični
sindrom večine nadobudnih glasbenikov (preigravanje tujih skladb)
je kmalu zamenjal avtorski potencial, ki je razmeroma zgodaj začrtal
osnovne zvokovne smernice. Izrazit rokovski eklekticizem jih je pri-
moral v ohlapno definicijo art-rocka, čeprav ta izraz ne zajema vseh
stilskih odtenkov, ki jih vkomponirajo v svoj osnovni glasbeni izraz.
Predalčkanje se prav v primeru skupine S f i l t ro m izkaže še posebno
nehvaležno. Njihova vizija je namreč vedno težila k nadgradnji iz
različnih aranžmajskih zornih kotov, pri tem pa vsebino ohranjala
čim bolj nedotaknjeno. Iskanje novih rešitev se je vedno prilagodilo
sporočilu skladbe, ne glede na to, ali je črpala iz prepoznavnih vsebin
poganske mistike ali poiskala navdih v objemu profanih (urbanih)
zvočnih krajin. Kljub tej vsebinski stereotipnosti in kadrovskim spre-
membam je skupini z leti uspelo ohraniti prepoznavno identiteto.

Strogo neodvisna, kar nekoliko regresivna drža jim je namreč
namenila prostor v (samo)opoziciji in med svojimi glasbenimi kolegi
so na sceni in v medijih najmanj prepoznavni. K temu je nedvomno
pripomoglo dejstvo, da sta dva izmed peterice našla donosnejši
glasbeni model v zavetju novodobnih »folkijev«, skupine Katalena.
Verz »Ne računajte na nas« s prve plošče je pomensko dovolj zgo-
voren, četudi zgodba ni tako preprosta. Razlogi za takšno njihovo
držo so večplastni, predvsem pa so povezani z dejstvom, da založbe –
mnogim pozitivnim kritikam navkljub – niso imele posluha za njiho-
vo glasbo in promocijo. Številne pohvalne besede so se namreč
končale z besedami, da njihova glasba ni tržno zanimiva, čeprav je
kakovostna. Logična poteza je bila umik skupine v samozaložbo, kjer
sta do danes izšli dve plošči, Otroci bogov (2000) in Nekoč boš srce
Lj u b l j a n e (2003), med ljubitelji skupine, ki jih po nekaterih kon-
certnih izkušnjah ni malo, pa kroži tudi piratska verzija njihovega
izštekanega nastopa pri Juretu Longyki.

Nocojšnji nastop skupine Sfiltrom v KUD Franceta Prešerna bo
poleg nostalgije prinesel tudi nekaj novih skladb, ki jih pripravljajo za
naslednji projekt, k sodelovanju pa so povabili vse nekdanje in
pridružene člane skupine.

Senca preteklosti

Slike bi šle
za med

Zdenko Vrdlovec

V Skanerjih (The Scanners,
1981), osupljivem, srhljivem
in »preroškem«
Cronenbergovem filmu o
genetskem inženiringu in
farmacevtski industriji, ki se je
po vseh filozofsko-politično-
umetniških projektih »novega
človeka« izkazala kot edina
»panoga«, ki je dejansko
zmožna producirati ali
generirati »novega človeka«, si
brata Cameron in Darryl,
genetsko »obdarjena« s
telepatskimi sposobnostmi,
zgolj z močjo misli
razmesarita telo vse do
medsebojnega uničenja.
Vzemimo, da je to
cronenbergovska variacija na
biblično temo Kajna in Abela,
seveda prestavljeno v »bližnjo
prihodnost«, v kateri so Boga
zamenjale korporacije, toda ta
bratomorni motiv se v novi
verziji ponovi tudi v
Cronenbergovi Se n c i
p re t e k l o s t i , kjer je morda celo
pomembnejši od domnevno

vodilnih motivov lažne
identitete, »večnega vračanja«
nasilja in odkupa za zlo.

Senca preteklosti je bil že
slovenski naslov klasičnega
filma-noir Out of the Past
(1947) Jacquesa Tourneurja, s
katerim ima Cronenbergov
film, ki ima izvirni naslov
History of Violence, res nekaj
skupnega: bivši kriminalec
poskuša v nekem
odmaknjenem kraju zaživeti
»normalno in pošteno«
življenje, a ga najde »senca
preteklosti«, ki pa deluje s
prisilo ponavljanja in željo
smrti, se pravi, da Roberta
Mitchuma vrne na stara
kriminalna pota in v objem
iste »pogubne« ženske ali
femme fatale. Tudi Tom Stall
(Viggo Mortensen) v
Cronenbergovi Se n c i
p re t e k l o s t i živi mirno
družinsko življenje v nekem
mestecu, vse dokler se v
lokalu, kjer dela kot natakar, v
trenutku in presenetljivo ne
spremeni v »ameriškega
junaka«, ki hitro in učinkovito

obračuna s patološkima
kriminalcema. Toda z
medijsko slavo pride tudi
»senca preteklosti« v osebi
gangsterja Fogartyja (Ed
Harris), ki Toma nagovarja z
Joey in ga spominja starih
časov v Filadelfiji. S tem
sumom o Tomovi pravi
identiteti, ki ga utrdi še lokalni
šerif, nastopi družinska
drama, saj tudi njegova žena
ni več povsem prepričana, s
kom je pravzaprav poročena,
obenem pa se še sin iz
mirnega mladeniča prelevi v
nasilneža in celo morilca.
Seveda ni treba biti ravno
ljubitelj metaforike, da v tej
družinski drami ne bi videli
tudi »širše in globlje«
razsežnosti, ki zadeva zelo
humanistično etiko, kolikor se
ta definira prek Zla in
implicira globoko in trdno
vero, da je človek prej
sposoben zla kot dobrega in
da je »izvorno« homo violens.
To etiko v filmu najlepše
uteleša Tomova žena, sicer po
poklicu pravnica, ki bi zaradi

suma, da je njen mož bivši
kriminalec, Toma najraje
izbrisala iz svojega življenja.
Tomov brat (William Hurt) je
gangsterski poslovnež, ki pa
evocira neko »arhetipsko«
situacijo otroškega ljubosumja
na mlajšega brata, obenem pa
jo spreobrne v smrtonosen
bratomorni spopad. Šele po
teh hudih ranah, ki v
Cronenbergovem mojstrsko
režiranem trilerju prek »sence
preteklosti« razkrijejo temne
moralne sence, se lahko neka
»navadna ameriška družina«
mora znova zaceli.

V glasbi skupine Sfiltrom odseva urbana eklektičnost.

Nocojšnji nastop skupine Sfiltrom v KUD Franceta
Prešerna bo naveza nostalgije in novih skladb.

Matija Jama: Triglavsko hribovje, slika, ki je bila nekoč
last kralja Petra.

Viggo Mortensen v filmu
Sence preteklosti


