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REFLEKS

Zdenko Vrdlovec

Nekoč se je animacija kot filmska tehnika, ki temelji na oživljanju
narisanih likov ali negibnih predmetov, delila na podlagi števila
risb (oziroma folij): če je to število npr. pri 10-minutnem filmu
preseglo sedem tisoč risb, se je imenovala »polna« animacija,
kadar pa je bilo bistveno manjše, se je imenovala »reducirana«.
Medtem ko je bila polna animacija identificirana z disneyjevsko
risanko, pa je bila prav reducirana animacija, ki je zanemarjala
realistična ozadja in prav tako antropomorfizem likov,
geomorfizem prostora ter realizem gibanja figur, privilegirano
območje tako imenovanih avtorskih poetik. Odkar vse več
animiranih filmov nastaja s pomočjo digitalne tehnike, je ta
delitev že zastarela, vendar, kot kaže, samo v tehnološkem
pogledu, medtem ko v estetskem še vedno drži. Digitalna
tehnika jo je pravzaprav samo »olajšala«, kolikor za polno
animacijo ni treba dejansko narediti, tj. narisati sedem tisoč risb
(za 10-minutni film), medtem ko je simulacija realistične podobe
lahko še popolnejša od disneyjevske risanke. Računalniška
animacija pa ne simulira le risbe, marveč tudi razne materiale, ki
so jih uporabljali v »klasičnem« animiranem filmu (lutke iz gline
ali plastelina, figure iz papirja ali žice itn.), in to spet tako
»popolno«, da skoraj ni mogoče opaziti razlike med pravimi
materiali in njihovimi simulakri (čeprav pozornejše oko le opazi
izgubo »avre avtentičnosti«).
Poleg te »globalne« delitve
animacije na polno in
reducirano obstaja še neka
manjša ali bolj specifična
delitev na tisto, ki ohranja
anekdotičnost (v kratkih
filmih) in pripovednost (v
daljših), in tisto, ki ima raje
vizualne bravuroznosti in
domislice. Najboljši animirani
filmi so seveda tisti, ki se jim
posreči sinteza obojega, a teh
je zelo malo, kot se je pokazalo
tudi na prvem večeru
mednarodnega festivala
animiranega filma, Animateka
2005, ki poteka v ljubljanskem
Kinodvoru. Ta večer sta
izstopala le dva filma, devetminutni Jam Session poljske avtorice
Izabele Plucinske in 25-minutni Nosilec svetlobe češkega avtorja
Vaclava Švankmajerja. V Jam Sessionu starejši par stanuje nad
lokalom, kjer je še posebej veselo in bučno vsako noč, kadar v
njem zaigra skupina glasbenikov. Kako bo reagiral ta par, ki je
videti prej čemeren kot prijazen? V redu je, ne bo nergal, raje se
bo še sam razvedril – takšna je torej drobna in ljubezniva
anekdota, ki je obenem imenitno animirana iz nekakšnih
glinastih in precej grotesknih likov ter osupljivih detajlov teksture
materialov. Nosilec svetlobe pa je že prava mojstrovina, ki precej
dolguje tudi dejstvu, da se njen avtor, Vaclav Švankmajer,
zgleduje pri svojem očetu Janu. Nosilec svetlobe je zgodba o
vitezu, ki vstopi v »mračen in skrivnosten« grad, kjer mu ženski
kipi, ki oživijo za njegovim hrbtom, režirajo nevarne pasti.
Zanimivejši kot vitez, ki je popolnoma skrit za svojo železno
opremo, so prav ti ženski kipi, ki drsijo na svojih kamnitih
podstavkih ali pa se zlomijo in opletajo z rokami in glavami,
pripetimi na žice, medtem ko iz kovinskega zmaja priteče prava
kri. Fantastika v tem filmu torej ni samo »spiritualna«, marveč
dobesedno materialna, saj izhaja prav iz oživljanja mrtvih snovi
in groteskne realističnosti njihovih podrobnosti.

Ni animacije brez “anime” Med ptički in srakami
Ingrid Mager

LJUBLJANA – Društvo sloven-
skih skladateljev (DSS) že vse le-
to s številnimi koncerti, pove-
čanimi zvočnimi in notnimi iz-
dajami ter to soboto še s slav-
nostno akademijo opozarja na
svojo šestdesetletnico. »Dobro
je, da nas je pri izvedbi podprlo
ministrstvo za kulturo, kajti s tem
so pokazali, da se jim ne zdimo
nepotrebni,« pravi Jani Golob,
predsednik DDS, skladatelj in
profesor na Akademiji za glasbo
v Ljubljani. »Pojav turbofolk
glasbe in ekonomije, ki razglaša
kulturo za nepotreben strošek
ter ob tem preračunava, koliko bi
s tem pridobili bolniki, se mi zdi
zelo neokusen, če ne že nevaren.
Takšne izjave si ne zaslužijo niti
polemike!«
Zakaj se je skladateljem po 2.
svetovni vojni zdelo smiselno,
da imajo svoje društvo?
O nastanku društva je več razlag.
Glasba je imela med narodnoo-
svobodilnim bojem svojo težo in
smisel, potem pa je prišlo do
kontrarevolucije, ki jo je poose-
bljal Bojan Adamič, ko je usta-
novil Big band in pisal dekaden-
tno glasbo. Zato nekateri menijo,
da je društvo pravzaprav nastalo
kot mehanizem za nadzor skla-
dateljev. V času informbiroja in
drugih razčiščevanj so bili hudi
pritiski tudi v glasbi. Iz nekdanje
ZSSR je prihajala socrealistična
glasba, tukaj pa so hoteli dihati
po svoje. Sreča je bila, da je se je
Adamič iz partizanov vrnil z vi-
sokim činom, sicer mu nikoli ne
bi dovolili tega, kar je počel. Na-
mesto da bi Big bandu dirigiral
ruske koračnice, so zaigrali kak-
šen boogie. Imel je avtoriteto, ki
je koristila tudi tistim, ki niso bili
na »pravi« strani.
Zagotovo drži vsaj nekaj: društvo
so si skladatelji želeli, da bi prek
njega urejali avtorske pravice.
Obstajala je Slovenska filharmo-
nija (SF), Opera, Akademija, iz-
vedbe so bile. Ugledni sklada-
telji, ki so bili na položajih, re-
cimo direktorja SF Škerjanc in
Lipovšek, so začeli navezovali
stike s tujino. Društvo so za nas-
vet prosili tudi mediji, zanimalo
jih je, kdo bi lahko pisal glasbene
kritike. Pridobilo si je ugled, skla-
dateljstvo je postalo stroka.
Pa se vam zdi higienično, če
skladatelj piše kritike o svojih
stanovskih kolegih?
Na kritiko lahko gledate iz dveh
kotov; kot na zelo suvereno
mnenje, ki je prišlo iz vrst po-
slušalcev, med katerimi je
ogromno razgledanih ljudi, ali
pa je kritika dejansko mnenje
stroke. Naša glasbena stroka je
žal razdeljena na dve šoli, na
akademijo (umetniško smer) in
na muzikologijo na Filozofski fa-
kulteti (teoretska smer), česar
glasbene akademije v tujini ne
poznajo. Ta razkorak, ki je nastal
zaradi političnih, strokovnih in
tudi osebnih trenj, vsekakor ni
koristen; morda ga bodo zgladile
nove generacije.
So torej muzikologi s FF pre-

malo strokovni, da bi pisali kri-
tike?
Eno načelo bi moralo veljati, in
sicer bi morali vedeti, po čem naj
bi stvari ne ocenjevali. Ocena, ali
je nekomu nekaj všeč ali ne, ni
strokovno mnenje. Strokovnjak
napiše, kako je skladba narejena
oblikovno, slogovno, skratka, ka-
ko kompozicijsko stoji. Kritik pa
nikoli ne napiše, da je to njegovo,
subjektivno mnenje, temveč
nastopa s pozicije moči. Tudi v
gledališču je podobno: obstaja
gledališki list, predstava ni bila
posneta in obstaja še kritika. Če
nekdo to potem raziskuje, se
sprašuje, ali je bilo res vse tako
slabo. To je stranski učinek, ob
katerem nam ne bi smelo biti
vseeno, kaj se piše. Ko se je sredi
šestdesetih pojavilo glasbeno gi-
banje Pro musica viva, je poleg
skladateljev in izvajalcev vklju-
čevalo tudi muzikologe, in to je
bil krog, ki je deloval v sinergiji.
Ampak krog ne more ocenje-
vati samega sebe...
Tako tudi ne more reči, kdor ni z
nami, je proti nam. Obstaja šala,
ko se veliki Karajan sprehaja ob
jezeru in ptički pojejo, pa se ena
sraka zadere in Karajan reče:
»Aha, kritik!« Vsi smo tukaj na
različnih bregovih, zato je treba
avtorje, ki so v skladbo vložili
veliko energije, tudi razumeti.

Drugače je, če je kritika ute-
meljena in če jo izreče nekdo z
ugledom.
Kaj se poleg slabe kritike še lah-
ko zgodi skladatelju?
Slaba kritika se zgodi, ne more pa
bistveno vplivati na pot neke
skladbe. Odvisno je predvsem
od tega, kdo je to delo izvedel in
kdo ga je slišal. Nekdo potem
uvrsti skladbo na spored, nav-
kljub slabim kritikam, ali pa jo
izvajalci dajo na svoj stalni re-
pertoar, kjer dejansko živi. Druš-
tvo ima pri tem nalogo, da jav-
nost seznanja z nastalimi deli.
Katera dela nastajajo množič-
no? Beležite v društvu celotne
opuse skladateljev ali samo tis-
ta dela, ki jih sami prinesejo?
Naših članov je okrog sto, naj-
pogosteje pa pišejo komorna de-
la, tudi do petdeset na leto, med-
tem ko simfoničnih del nastane
manj kot deset. Še manj je oper,
pa tudi samospevov, čeprav je na
njih rasla naša glasbena tradi-
cija. Vendar v društvu spremlja-
mo samo tista dela, ki jih na-
ročimo prek ministrstva za naš
cikel Koncertni atelje ali za Noč
slovenskih skladateljev, veliko jih
nastane zunaj tega. Podatke o
izvedbah, tudi v tujini, pa zbira
SAZ AS.
Nekaterih skladateljev sploh ne
zanima odmevnost njihovega

dela, drugi spet hočejo, da se ve-
liko sliši o njih. Naše društvo ne
more nikogar siliti, da bi skladal,
prav tako mu ne more svetovati.
Pomagamo pa lahko, ko je sklad-
ba že narejena, tudi tako, da poi-
ščemo izvajalce. Komorni orkes-
ter solistov DSS je nastal ravno
zato, da zagotovimo kakovostno
izvedbo, nastajajo pa že tudi dela
prav za to zasedbo. Takšna za-
sedba koristi tudi skladateljem,
da smo v stiku z izvajalci.
Toda izvajalci pravijo, da so naši
skladatelji težko izvedljivi v pri-
merjavi s tujimi, da so odtujeni
od duha inštrumenta.
Mislite, da je pa Mozarta lahko
igrati? Note so morda tehnično
lahke, a ko je treba iz tega nekaj
narediti, ni več lahko. Ogromno
stvari, recimo multifonične efek-
te, ki niso stvar kompozicijske
špekulacije, so izumili prav iz-
vajalci in jih nato ponudili skla-
dateljem. (Ne)odtujenost pa je
individualna stvar – če ne bi ime-
li ljudi, ki bi iskali nove zvoke in
izrazne možnosti, se tudi glasba
ne bi razvijala. Med deli pa so
seveda tudi takšna, v katerih
skladatelji iščejo, pa ne najdejo.
Pri novih delih je težko vnaprej
reči, ali se bodo obdržala ali ne,
vedno jih je treba preizkusiti.

Slavnostna akademija ob 60-letnici
V soboto zvečer bo pod taktirko Georgea Pehlivaniana i g ra l
orkester Slovenske filharmonije, solist bo basist Robert Vrčon,
na spored pa so uvrstili dela treh slovenskih skladateljev, in
sicer Matije Bravničarja, Marjana Kozine in Lucijana Marije
Škerjanca.

Ob tej priložnosti bo društvo podelilo tudi priznanja za
posebne zasluge za svoj prispevek k društvu, dobili pa jih bodo
Uroš Krek, Janez Gregorc, Pavel Mihelčič, Marko Mihevc,
Jakob Jež, Ivo Petrić, Maks Strmčnik, Peter Šavli, Dar ijan
Bo ž i č , Andrej Rijavec, Samo Hubad in Anton Nanut.

Jani Golob: Društvo slovenskih skladateljev ni pridobitno usmerjeno, njegov osnovni namen je
pomagati pri nastanku in promociji novih del, menedžerja pa zanima predvsem njegov dobiček.
Foto: Luka Cjuha
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Nekateri menijo,
da je društvo
p ra v z a p ra v
nastalo kot
mehanizem za
n a d zo r
s k l a d a t e l j e v.
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Dobrodelne zvezdice
LJUBLJANA – V dvorani hotela Union so pripravili koncert
Zvezdice s sloganom Otroci v boju proti revščini. Nastopili
so otroci, stari od 6 do 14 let, ki prihajajo iz vseh nekdanjih
jugoslovanskih republik – Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne
gore, Bosne in Hercegovine ter Makedonije.

Nekateri od nastopajočih otrok so že predstavljali svojo
državo na otroški mednarodni evroviziji, predstavnik Hrvaš-
ke Dino Jelusić je na primer na na otroški evroviziji zmagal
leta 2003. Poleg zvezdic bodo nastopili še plesalci plesne šole
Urška. Organizatorji si želijo, da bi dobrodelni koncert
zvezdic postal tradicionalen, letos pa so izkupiček prodanih
vstopnic namenili revnim otrokom v Prekmurju. (šm)

V prazničnem času je zadišalo pecivo
Majda Hostnik

LJUBLJANA – »Nihče, ki jé samo doma
spečeno pecivo, se ne zredi, četudi upo-
števa staro izročilo, da so za dobro pecivo
potrebne najboljše sestavine, vključno z
maslom,« trdi Valentina Smej Novak, ki je
prevedla knjigo Meščansko pecivo iz-
vrstnega učitelja kuhanja Ricka Rodger-
sa.

Američan se je dela lotil temeljito.
Obiskal je najboljše kavarne, pekarne in
slaščičarne na Dunaju, v Budimpešti in
Pragi, slovensko uredništvo pa je njegov
izbor dopolnilo še s slovenskim meš-
čanski pecivom, saj je bila Ljubljana,
pravi etnolog Damjan Ovsec, »še pred
drugo svetovno vojno pravo srednjee-

vropsko mesto, kjer so se stvari dogajale
tako rekoč sočasno kot v drugih pres-
tolnicah. Mesto z meščanstvom, kavar-
nami, kavo in pecivom. Žal danes ni tako,
saj naše mesto že 50 let ne zanima
nobenega župana.«

Recepti, ki nas naučijo pripravljati tudi
najzahtevnejše vrste testa – od biskvit-
nega po topli metodi do čokoladnega,
kvašenega, listnatega, paljenega, krhkega
itd. – so napisani z neverjetno natan-
čnostjo, zato, pravi prevajalka, se priprave
in peke lahko lotijo tudi začetniki.

»Sladice so v avstro-ogrskem cesarstvu
poimenovali po skladateljih, operah in
operetah, politikih, cesarjih, cesaricah,
princih in princesah, grofih, generalih,
bitkah, pekih, glavnih kuharjih, hotelirjih,

deželah…« piše Rick Rodgers, ki je prav za
ohranitev zgodovinskega spomina v knji-
go uvrstil tudi zgodbe o Demlu, du-
najskem kvašenem testu, klasični kavar-
ni, saher torti, kavi, pustnih krofih, rezini
esterházy, Damjan Ovsec pa je dodal še
tisto, v kateri pripoveduje, kdaj smo na
Slovenskem začeli piti kavo. »Slovenci
smo bogatejši, kot si mislimo. Žal o lastni
zgodovini skoraj nihče nič več ne ve in le
malokoga zares še zanima, zato se zdi, da
z meščanstvom nimamo nobene zveze.
Toda ustavimo se samo v letu 1905, ko
smo dobili Grand hotel Union in torto
rigó jancsi, ki je bila ena najuspešnejših
sladic v hotelski zgodovini in jo boste prav
po zaslugi te knjige lahko pripravili tudi
sami.«

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

Na j b o l j š i
animirani filmi
so seveda tisti,
ki se jim posreči
sinteza obojega
– duhovite misli
in inventivne
r isbe.
................................. .


