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festival bbc proms

Nina Šenk

v komornem

ciklu

Člani Berlinske filharmonije so v za-

četku septembra na festivalu BBC

Proms izvedli novo skladbo sloven-

ske skladateljice Nine Šenk z naslo-

vom B a ca , šlo pa je za naročilo sa-

mega festivala. Navdih je iskala v

steklu, na kar napeljuje tudi naslov

skladbe, ki se v prevodu iz latinščine

navezuje na stekleni biser. Še n kova

je s člani berlinske filharmonije že

sodelovala pred petimi leti na Sal-

z b u rškem festivalu, kjer so izvedli

njeno skladbo In the absence. Druga-

če pa je prva Slovenka, ki se je na

tem prestižnem festivalu predstavila

kot skladateljica.

Letos so organizatorji posebno po-

zornost namenili stoti obletnici pri-

dobitve volilne pravice žensk v An-

gliji in v ta namen v komorno serijo

koncertov povabili osem skladatelj-

ic, med njimi tudi Šenkovo. Festival

BBC Proms je eden najstarejših festi-

valov klasične glasbe, poteka od leta

1895, traja osem tednov. Večina kon-

certov je v znameniti londonski dvo-

rani Royal Albert Hall, komorne seri-

je pa so v Cadogan Hall, kjer je bila

izvedena tudi skladba Še n kove.

Skladateljica pa bo imela v krat-

kem še nekaj izvedb novih skladb.

19. septembra bo v Schoenberg cen-

tru na Dunaju Slovenski komorni or-

kester izvedel dve njeni deli, novem-

bra na festivalu Slowind v Ljubljani,

ki ga bo letos umetniško vodila prav

ona, pa bodo gostje Klangforum

Wien in Jack Quartet igrali novitete

slovenskih skladateljev – poleg nje-

ne skladbe še skladbi Mateja Bonina

in Vinka Globokarja. Decembra bo

Ensemble intercontemporain spet

izvedel njeno novo skladbo. × im

Nina Šenk je prva slovenska

skladateljica z izvedbo skladbe na

uglednem festivalu BBC Proms.

Slovenski kandidat za nominacijo za

tujejezičnega oskarja je film I va n re ži-

serja Janeza Burgerja, je odločila

osemčlanska strokovna žirija. I va n je

na lanskem Festivalu slovenskega fil-

ma prejel šest vesen, med njimi tudi

za najboljši igrani celovečerni film in

najb oljšo glavno žensko vlogo (izjem-

na Ma r u ša Majer kot mlada mati, ki se

bori za svojega otroka); končno odlo-

čitev o nominirancih bo sicer sprejela

Ameriška filmska akademija. × nr

narodna galerija

Stoletnica se dobro drži

Včeraj je bilo v Narodni galeriji s l av-

nostno, sto let delovanja je vendarle

častitljiva doba. In obiskovalci so

imeli kaj videti – vse od 18. ure pa

do polnoči so se lahko udeleževa l i

k ra j ših vodstev po stalnih in občas-

nih razstavah, le da so imeli enkrat

zmenek s kustosom pod Ma ces n o m

Ivana Groharja, drugič ob Ko feta r i c i

Ivane Kobilca. Po prostorih galerije

je sicer krožil ducat v nenavadne

inačice kofetaric oblečenih pojav, ki

tudi na obraze najresnejših obisko-

valcev niso privabljale zmede, tem-

več nasmehe. Navsezadnje je sinoči

k pozornosti vabilo tudi odprtje raz-

stave študentov Akademije za gleda-

lišče, radio, film in televizijo, ki so

se v sklopu vaj kostumografije lotili

lastne gledališke interpretacije ne-

katerih ključnih umetniških del.

Smejalo pa se je tudi ušesom. Trio

Am a d eo so v Slavnostni dvorani

koncertirali za ljubitelje resnobnejše

godbe, v vhodni avli pa se je bilo

mogoče pozibavati ob Art Music Or-

c h es t ra , ki so si nadeli pop-jazz pre-

obleke svetovnih uspešnic. Vsaj do-

kler ni pod večer prostora v galeriji

in v želodcih terjala torta velikanka.

Iz majhnega veliko

Zgodovina slavljenke sega v leto

1918 k ustanovitvi Društva Narodna

galerija. Ta je leta 1925 prevzela

Narodni dom, zgrajen leta 1896, v

katerem so do tedaj domovala št e-

vilna druga društva. S tem so se iz-

polnila desetletja dolga prizadeva-

nja Slovencev, da bi dobili lastno li-

kovno ustanovo.

Sledilo je več prelomnic. Leta 1933

so odprli stalno zbirko, ki jo ves čas

dopolnjujejo, nedavno denimo z do-

nacijo del Metke Krašovec in nasle-

dnikov družbe ACH. Galerija, ki hra-

ni največjo zbirko likovnih del na

slovenskem ozemlju od visokega

srednjega veka do druge polovice

20. stoletja, odtlej skrbi za zapolnje-

vanje morebitnih lukenj v poznava-

nju zgodovine slovenske umetnosti,

najsi gre za dela Jožefa Tominca,

Ivane Kobilca ali Zorana Mušiča; nič

manj pomembne niso srednjeveške

freske ali gotska plastika.

Polni depoji in vse štev i l n e j še

razstave – izjemno odmevna je bila

denimo leta 1988 razstava Ki ta j sko

slikarst vo – so terjale prizidek. No-

vo krilo, v katerem so že kmalu po-

stavili stalno zbirko Evropski sli-

karji, so kljub vmesni vojni nevar-

nosti ob osamosvajanju Slovenije

zgradili po načrtih Edvarda Ravni-

karja, leta 1993 pa so palačo nekda-

njega Narodnega doma razglasili za

kulturni spomenik.

Stavbni razvoj je v novem tisočlet-

ju zaznamovala gradnja vhodne avle

po načrtih arhitektov iz biroja Sa-

dar+Vuga, pa selitev Robbovega vo-

dnjaka v galerijo leta 2008. Mnogi

obiskovalci pomnijo, da je bilo to

ravno v času odmevne razstave slo-

venskih impresionistov in njihovih

sodobnikov. Ko smo v začetku leta

2016 dočakali še celovito prenovo,

so razširili zbirke iz zakladnice sta-

re j še umetnosti.

Za vse to je v treh mandatih na

čelu Narodne galerije poskrbela

umetnostna zgodovinarka B a r b a ra

Ja k i . Direktorica je ob častitljivem

jubileju opozorila, da so obletnice

priložnost za slavje, a tudi za pre-

mislek in načrte: »Ob stoletnici

raste zavedanje, da ključni temelj

naše kulture, ob jeziku in prosto-

ru, je in ostaja likovna umetnost.

Narodna galerija skrbi, da se to za-

vedanje na žlahten način širi med

vse ljudi.« ×

Narodna galerija, osrednja

nacionalna ustanova za

sta re j šo umetnost, je vče-

raj ob bogatem kulturnem

programu, ki je privabil

m n ožico obiskovalcev,

dopolnila sto let.

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

TMaja Šučur

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

Zgodbe iz

življenja galerije

Maj Kastelic

S prijatelji smo slišali, da je

ravno danes, ko sošolka praznuje

rojstni dan, stoletnica Narodne

galerije, zato smo prišli na

zastonj torto. In da ne hodimo

vedno samo nekam na pijačo,

smo si ob tem, ker je kultura

tudi pomembna, ogledali vsa ta

dela. Sicer pridem v galerijo bolj

redko, nazadnje sem bil v isti

dr užbi tu lani, ko smo vsi vzeli

abonma K/U/L, s katerim lahko

mladi v Ljubljani obiščemo več

kulturnih dogodkov.

Mira Oblak

P rišla sem podpret sina, ki je

nastopil v vlogi ene od

današnjih kofetaric, sicer pa

sem se že nekaj časa

odpravljala na ogled razstave

Ivane Kobilca. Zagotovo se

kmalu vrnem, ker otroke z

vrtcem večkrat pripeljemo na

ustvarjanje v sklopu programa

Gal v galeriji. Tu jim res

učinkovito približajo detajle

posameznih umetnostnih del in

z njimi povezane likovne

te h n i ke.

Zvonko Kogovšek

Ženina želja je bila, da sva se

pred časom pridružila Društvu

prijateljev Narodne galerije, jaz

pa sem se strinjal. Ona večkrat

pride tudi dopoldne, sam sem

še v službi, zato se raje

u d e l ežim posebnih priložnosti ,

kot je današnja. In izredno

uživam, čeprav sem bil v

resnici prvič tu šele pred tremi

leti. Danes so na druženje z

nama prišli tudi prijatelji,

odločili smo se, da združimo

prijetno s koristnim.

film

Ivan v boju

za oskarja

Praznovanje pa še ni končano. Jutri

ob 17. uri bo v Narodni galeriji mogo-

če prisluhniti Andreju Rozmanu - Ro-

zi, ki je nekatere slike iz stalne gale-

rijske zbirke prelil v verze, te pa ujel

v zbirki Pesmi iz galerije. Med 18. in

22. uro se je mogoče pridružiti risa-

nju v družbi slikarjev in likovnih pe-

dagogov. Petkov večer prinaša mini-

mono-dramo Zgodbe iz Ivaninega ži-

vljenja, pripovedovala jih bo dram-

ska igralka Polona Vetrih. ×

Sinoči je po prostorih Narodne galerije krožil ducat v nenavadne inačice kofetaric oblečenih pojav – nekatere so si nadele

celo brado –, ki tudi na obraze najresnejših obiskovalcev niso privabljale zmede, temveč zgolj nasmehe. F Luka Cjuha

Narodna galerija je bila sinoči odprta do polnoči. Ponujala je prost vstop in vodstva po stalnih in občasnih razstavah,

obiskovalci, tako ljubitelji klasične kot pop-jazz glasbe, so lahko med ogledi našpičili tudi ušesa. F Luka Cjuha


