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zbirka horten v leopoldovem muzeju

Mali Rothko tiho motri prostor

Razstava 170 slik in kipov zbirke

Horten, ki jih je posodila He i d i

Goëss Horten (1941), je v dunajskem

Leopoldovem muzeju zasedla vse če-

trto nadstropje, seznam umetnikov

pa se bere kot kdo-je-kdo umetnosti

zadnjih sto let. Munch, Klimt, Schie-

le, Rodin, nemški ekspresionisti,

Klee, Picasso, Chagall, Magritte, Ro-

thko, Lucio Fontana, Josef Albers,

lahko lastnik milijardnega premo-

ženja nakopiči zbirko vrhunskih li-

kovnih del? Nemara zaradi razši r j e-

nosti pogosto neizgovorjenega dvo-

ma o kulturni razgledanosti in oku-

su bogatašev industrijske in postin-

dustrijske dobe. Kakor da je razvit

posluh za likovno umetnost (ali

zmožnost najemanja primerno raz-

gledanih svetovalcev) kazalnik ne

le estetskih, temveč celo moralnih

vrednot, ki so nujno nezdružljive s

talentom za kopičenje denarja.

Mali rdeče-črni Rothko, nedoseg-

ljiv, s prepadom stopniščnega jaška

ograjen od drugih, tiho motri pros-

tor (in modro-zlatega Kleina naspro-

ti sebe), kot zna le on.

Med njimi pa je morje drugih del

vrhunskih umetnikov.

Šibkih točk razstave (recimo Picas-

sov Pa ra d i žnik) je zelo malo, pa še te

so relativne. Nobeno od razstavlje-

nih del ni slabo, velika večina jih je

zelo dobrih, celo odličnih.

Nemški ekspresionizem

Zbirko nemških ekspresionistov sta

zakonca Horten nakupila skupaj,

glavnino del pa je vdova zbrala po

moževi smrti, večinoma v 90. letih.

Odločila se je, da jo ponudi na ogled

javnosti, ker je po njenih besedah

umetnost, s katero je živela toliko

let, postala otipljiva zgodovina

V Leopoldovem muzeju na Dunaju je poleg jubilejnih

razstav Schieleja, Klimta in drugih umetnikov Dunaja

1900 te dni prvič na ogled šir ši javnosti postavljena za-

sebna zbirka Heidi Goëss Horten, vdove in dedinje

nemškega milijarderja Helmuta Hortna (1908–19 87 ),

lastnika verige veleblagovnic Horten.

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

TVesna Velkovrh Bukilica, D unaj

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

Ta eklektična razstava je resnično wow, pa ne le zaradi pop! (in wham! in bang!) učinkov popartovskega dela zbirke.

F arhiv muzeja

Gerhard Richter, Warhol, Francis Ba-

con, Jean-Michel Basquiat, Niki de

Saint Phalle, Baselitz, Damien Hirst.

B ogataši in posluh za umetnost

Imena so seveda slavna. Kljub temu

pa je zbirka presenetljivo dobra.

Zakaj naj bi bilo presenetljivo, da

Sploh če so ti bogataši vojni dobič-

karji, kot je bil Helmut Horten.

Odkar je likovna umetnost postala

potencialen vir nezaslišanega dobič-

ka, se dogaja, da so zasebne zbirke

sračje gnezdo »naložb«, znesenih z

vseh vetrov. V drugih primerih (ka-

k ršen je Mimarova zbirka v Zagrebu)

so dobra samo imena, dela sama pa

so pravzaprav – glede na imena –

drugorazredna. Za Hortnovo sicer

res eklektično zbirko to ne drži.

Dela nemških ekspresionistov, ki

so bila zakoncema Horten najljubša

in so prvotno jedro njune zbirke, so

prvovrstna. Enako velja za učinko-

vito postavljeno zbirko Warhola, ki

je težišče drugega, popartovskega

jedra zbirke.

Yves Klein je (med drugim) zasto-

pan s svojo prvo Modro spužvo . Druž-

bo mu delata med drugim serija P ro -

storskih konceptov Lucia Fontane in

Modri privid Josefa Albersa.

umetnosti in bi to izkušnjo rada de-

lila z drugimi. V umetnosti vidi po-

vezovalno prvino, most med genera-

cijami. To naj bi bil tudi glavni ra-

zlog, da je en dan v tednu, ob četr-

tkih od 18. do 21. ure, vstop prost.

Pripravo razstave so zaupali sloviti

Agnes Husslein Arco, sporni med

drugim zaradi nenamenske rabe de-

narja, strokovno in tržno pa zelo us-

p ešni nekdanji ravnateljici Belvedera

in ustanovni ravnateljici Muzeja mo-

derne v Salzburgu, še prej finančni

direktorici več podružnic dražb ene

hiše Sotheby’s v Evropi in še prej nič

manj uspešni umetnostni drsalki.

Postavitev del ni povsod brezhib-

na. Žareča Modra spužva Yvesa Klei-

na, pridušena za steklom, je tako os-

vetljena, da njena modrina ne seže v

prostor, temveč postane oder za igro

senc obiskovalcev, ki odsevajo v ste-

klu. Redonov dekliški portret visi v

temnem kotičku, kjer se njegove

rahle črte izgubijo in si jih je zaradi

pretoka mimoidočih obiskovalcev

sploh težko ogledati. Tudi Rothkova

slika je s svojo (konceptualno sicer

dobro) postavitvijo bolj presenetljivo

»odkritje«, kot bi morda smela biti;

dejansko je marsikateri obiskovalec

niti ne odkrije. In vendar je ta eklek-

tična razstava resnično wow, pa ne le

zaradi pop! (in wham! in bang!)

učinkov popartovskega dela zbirke.

Prav gotovo zahteva več kot en

ogled. Kot stalna muzejska zbirka bi

lahko bila v ponos kateremu koli

kulturno bogatemu mestu. ×

Zakonca Horten, nekdanja vojna

dobičkarja, a izvrstna poznavalca

umetnosti F arhiv muzeja

Odkar je likovna umetnost

postala potencialen vir

n eza s l i šanega dobička, se

dogaja, da so zasebne zbirke

sračje gnezdo “n a l ožb”,

znesenih z vseh vetrov. Za

Hortnovo sicer res

eklektično zbirko to ne drži.

k r i t i ka

Člove ška zadeva po drobcih

V uvodnem prizoru Vztrajanja Mihe Kni-

fica neka Francozinja svoji slepi spre-

mljevalki razlaga Gauguinovo veliko sli-

ko Od kod prihajamo? Kdo smo? Kam

gremo?, ki visi v galeriji. Ta slika ni mo-

zaična, toda razlagalka jo spremljevalki

predstavlja tako, da opisuje njene figure

(teh je kar precej) in njihove položa j e,

slepka pa si jih mora v duhu sestaviti, če

hoče videti vso sliko. Smehljaj na njenem

obrazu morda kaže na to, da ji je uspelo.

Slepkin obraz pa bi lahko bil tudi zrcalo

gledalčevega. V nasprotju z Gauguinovo

sliko je Knifičev film mozaičen, celo »ra-

dikalno« mozaičen, gledalec pa ga lahko

najbolje ali v celoti vidi šele po tistem, ko

ga neha gledati. Le da na njegovem obra-

zu ne zaigra nasmeh (vsaj na mojem ni),

deloma zato, ker »celotna slika« ali ves

film ni pokazal drugega kot nekakšen

kri žkra ž po človeški zadevi od rojstva do

smrti v njeni univerzalnosti, ki jo dokazu-

je dejstvo, da se ta condition humaine

sestavlja na raznih koncih sveta; deloma

pa zato, ker je že samo spremljanje vi-

zualno sicer dinamičnega, toda obenem

tudi »statičnega« filma od gledalca zah-

tevalo precejšnjo potrpežljivost .

Mozaična zgradba filma je nekaj pov-

sem drugega kot tista, ki jo sestavlja več

bolj ali manj prepletenih različnih zgodb.

V mozaični strukturi različne zgodbe na-

mreč niso toliko prepletene, kot so raz-

drobljene. Kar lahko predstavlja pro-

blem, če so zgodbe že kot takšne pičle,

kakor so v Vztrajanju. Kjer niti ne gre to-

liko za zgodbe kakor pa za diskontinui-

tetne epizode – sestavljenke: nobena

epizoda ne poteka v svoji kontinuiranos-

ti, temveč se šele prek prekinitve z vrin-

kom druge in vrnitve nazaj sestavi ali

se šije. S tem dobi tudi pomenski poten-

cial, ki niha od tavtološkega do alegorič-

nega. Primer slednjega je nemara epizo-

da z ameriško plesalko ob drogu, ki ima

v garderobi jokajočega dojenčka: z njim

gre na most, kjer se pripravlja, da ga

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

film

Vz trajanje

Re žija: Miha Knific

Kinodv or

*****

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

K Zdenko Vrdlovec

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

Knifičev film Vztrajanje je nekakšen križk raž po človeški zadevi od rojstva do

smrti v njeni univerzalnosti. F arhiv Kinodvora

spusti na cesto, polno drvečih avtomobi-

lov. Prizor prekine drobec iz epizode s

poljskim duhovnikom pri maši, nato pa

vidimo plesalko, kako se vrača z dojen-

čkom v naročju: tako bi prav tisti vrinje-

ni drobec to epizodo s plesalko in njenim

dojenčkom »alegorično povzdignil« do

biblične prilike o Abrahamovem name-

nu žrtvovanja sina Izaka. Kdaj drugič je

aluzija filmska, kot v epizodi z ameriški -

mi vojaki v Vietnamu, ki spominja na

Malickovo Tanko rdečo črto.

Kadar ne najdemo bibličnih ali filmskih

referenc, si lahko pomagamo z obdobji.

Dve epizodi sta iz otroštva in obe imata

neko skupno poanto. V eni epizodi so po-

ljski otroci našemljeni tako kot odrasli

plesni tekmovalni pari in tudi plešejo ta-

ko dobro in izzivalno; na plesišče vdre

ogorčen oče, ki hoče svojega sina odpelja-

ti, a mu varnostniki to preprečijo. Otroci

imajo vendar »pravico«, da se igrajo kot

odrasli. V drugi epizodi slovenski deček in

deklica, ki na šolski ekskurziji prideta v

Benetke, tam tudi ostaneta kot ljubezen-

ski par, ki po telefonu »ugasne« odrasle.

Skratka, niti otroci niso več otroci.

V nekaterih drugih epizodah je videti,

kot da je poanta v sami eksplicitnosti

oziroma čutni nazornosti, kot v primeru

spolnega akta in poroda. Toda telesni sti-

ki imajo lahko tudi druge učinke. V hr-

v aški epizodi je neki fant na balkonu os-

vajal študentko književnosti, po koncu

zabave pa je na ozkem kavču obležal z

drugim fantom, tako da je telesna bližina

porodila homoseksualno izkušnjo. Tudi

japonski baletni par je v koreografskih

figurah telesno prepleten, toda v zakulis-

ju se prepira in razhaja kot realni par. To

je bila torej epizoda o umetnosti. Smrt pa

v tem filmu počaka na trenutek, ko hro-

pečemu starcu na hodniku bolnišnice re-

čejo, naj počaka. Toda prav vsi momenti

v Vztrajanju niso tako »učinkoviti«. ×

nagrada lydie wisiakove za življenjsko delo

Dobitnica Lane Stranič

Nekdanja primabalerina Baleta SNG

Opera in balet Ljubljana Lane Stranič

je letošnja dobitnica nagrade Lydie Wi-

siakove za življenjsko delo. Najvišje

strokovno priznanje za plesne dosežke

s področja baletne umetnosti v Sloveni-

ji podeljuje Društvo baletnih umetnikov

Slovenije. Nagrade za posebne umetniš-

ke dosežke bodo letos dobili Nina Noč,

Giorgia Vailati in Anton Bogov. × sta

Smrt pa v tem filmu počaka

na trenutek, ko hropečemu

starcu na hodniku bolnišn i ce

rečejo, naj počaka. Toda

prav vsi momenti v

Vztrajanju niso tako

“u č i n kov i t i”.


