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Nabor znanega

in preizkušene ga

Slovenska operna krajina je posebna –

ne določajo je toliko boljše ali slabše iz-

vedbe, temveč prav specifična pro-

gramska politika, znotraj katere obsta-

ja vrsta izvajalskih lukenj, ki slabijo po-

gled na opero kot umetniški žanr, zmo-

žen resnih umetniških izjav tudi v 21.

stoletju. Oddaljena se nam zdi baročna

opera, Mozart je redko baza za pevsko

»čiščenje«, še vedno nismo izvedli vseh

Wagnerjevih del, nezaupljivi smo do pr-

ve polovice 20. stoletja, celo tistih del, ki

so se že zasidrala v železni repertoar,

da o glasbenem gledališču po drugi sve-

tovni vojni ne govorimo.

V takem prostoru se zdi delovanje

Slovenskega komornega glasbenega

gle dališča (SKGG) še kako pomembno

predvsem v obliki korektiva. Možn o st i

za alternativo obema nacionalnima hi-

šama se zdijo nepregledne, četudi jih

moramo zvesti na sila skromne pro-

dukcijske razmere (beri državne dota-

cije), kar sili gledališče v nekakšno lo-

gično privatizacijo – v osebne vložke

dr uštvenikov. Toda v resnici se zdi delo-

vanje društva predvsem kot slaba vest

javne opere – programske izbere zad-

njih let se zdijo namreč v nekakšnem

soglasju z zadnjimi sodobnejšimi deli,

ki jih je opera izvajala zadnjič pred kak-

šnega pol stoletja (!): gre torej za dela

20. stoletja, a taka, ki ne problematizi-

riajo tradirane operne forme in drama-

t urških rešitev, v glasbenem pogledu pa

zelo plaho prevzemajo iz arzenala veli-

kega modernističnega poka 20. stoletja.

V primeru novega opernega dela To -

ma ža Sveteta to pomeni, da je pred na-

mi suvereno operno delo, ki si ne zasta-

vlja osnovnih žanrskih vprašanj, tem-

več gradi svojo logiko iz nabora znane-

ga in preizkušenega. Deloma v takšne

re šitve skladatelja sili že drama Iv a

Sve tine, ki prav tako na formalni ravni

ne utira novih poti. Snov sama ponuja

zanimivost na ravni trka med osebnim

tragičnim (smrt ljubljenega moške ga)

in družbenim tragičnim (ideološka za-

vrnitev poezije Škerlove) oziroma med

dr užbenim in intimnim – Milanov a

smrt je kruta igra usode, ki samo obna-

vlja Adin osnovni konflikt z družbo. To-

da Svetina ni šel globlje v raziskovanje

tega razmerja, temveč je predvsem

»povedal« Adino zgodbo in jo skušal na

koncu s prihodom Sapfo celo mitologi-

zirati. Takšen konec v smislu deux ex

machina presega v osnovi enostavno

intimistično zgodbo, zaradi česar se zdi

ob koncu delo vse preveč nekakšno po-

pravljanje slovenske literarne zgodovi-

ne, glavni lik pa zavezan mučeniški po-

dobi, čemur se ni ognila tudi režija Ev e

Hrib ernik. Namesto tragične zgodbe o

čutečem posamezniku dobimo alegori-

jo o trpečem umetniku, nekakšno esen-

co 19. stoletja, preslikano na povojno

slovensko realsocialistično tragiko.

Svetetove glasbene rešitve so sklad-

ne s takšnimi dramskimi nastavki: os-

novni duktus se napaja pri ekspresio-

nizmu druge dunajske šole, glavno dra-

mat urško vodilo pa postanejo preskoki

med govorjenimi pasusi, govorjenim

petjem in recitativnostjo, medtem ko

glasba služi kot nekakšna atmosferič-

na matrica, ki le redko postane avto-

nomna, avtor pa jo skuša dramaturško

razplastiti z redkimi jazzovskim odjeki

in, ob dramatičnim vrhuncu, Milanovi

smrti, z vdorom ljudskega napeva, ki v

resnici deluje kot popoln tujek.

Re žija Eve Hribernik je z napenja-

njem »Ariadnine niti« poudarjala druž-

beni labirint, v katerega je vpeta Ada,

kar je morda preveč enostaven pogled,

a je s pretrganjem niti ob Milanovi smr-

ti vendarle dosegla dramaturški vrh. Si-

cer pa je s pomočjo štirih razločenih mi-

ni prizorišč dobro rešila Adino koleba-

nje med različnimi usmerjevalci njene

usode, tudi med različnimi tipi, ki so Adi

vsi po vrsti tuji, in uspešno skrila ubor-

ne produkcijske razmere.

Izvajalski dosežki so bili logično me-

šani in tokrat močno povezani z dram-

skim. Katja Konvalinka je zopet zmo-

gla mamutsko vlogo, tako v ekstenziv-

nem kot tudi ekspresivnem pogledu, a

je na odru že od začetka sprejela muče-

niško vlogo. Daleč najbolje je bil zarisan

lik Urednika, ki se je izognil belo-črni

karakterizaciji, nenavadno pa je bilo,

kako je bil sicer precej omejen pevski

material Antona Habjana močan v

igralskem pogledu. Odrsko je kredibilna

tudi Tajda Jovanovič, čeprav ostaja

njen dramski glas v jezikovnem pogle-

du povsem neartikuliran, nerazumljiv,

prav v tem pogledu pa je bila veliko

b oljša Barbara Sorč. Lik Milana (Rok

Bavčar) je ostajal neizrazit, podobno

tudi Sapfo (Irena Yebuah Tiran), med-

tem ko je bil glasovno še najbolj »bel-

kantističen« Klemen Torkar v podobi

izrazitega negativca. Glasbeno vodstvo

Simona Dvorša ka je bilo zgledno, še po-

sebno pozorno do pevcev.

Novo slovensko operno delo je solid-

no, mnoga tega ne dosežejo, a ob koncu

dneva se ga bo vendarle merilo z vpra-

šanjem, koliko se spopada s temeljnim

samorefleksivnim vprašanjem: kaj je

opera v 21. stoletju. Če si tega vprašanja

ne zastavlja javna opera, upam, da si ga

bo v prihodnje vsaj SKGG.×

intervju / kolja saksida

Najbolj čarobno je

z ročno izdelanimi lutkami

K

olja Saksida se je z anima-

cijo začel ukvarjati pred

skoraj 20 leti, ko je začel

ljubiteljsko eksperimenti-

rati. Od tedaj je magistriral

na umetniški univerzi ECAL v Švici

in zdaj se z animiranim filmom že

več kot desetletje ukvarja kot reži-

ser, producent in pedagog, docent

na Akademiji umetnosti Univerze

v Novi Gorici ter direktor produk-

cijske hiše ZVVIKS.

V Sloveniji ga bržkone najbolje

poznamo po seriji animiranih fil-

mov o junaku po imenu Koyaa, ki

jih je ustvarjal v zadnjih trinajstih

letih in so večinoma naslovljeni po

predmetih, ki naslovnemu junaku

v vsakem filmu povzročajo težave ;

denimo Razigrani avtomobilček,

Divji ležalnik, Leteči zvezek … C i l j-

no občinstvo so otroci, jutri pa bo-

do serijo filmov o Koyii skupaj z

dokumentarnim filmom o tem, ka-

ko takšen animirani film nastane,

prikazali v ljubljanskem Kinodvo-

ru. Pospremili jih bodo tudi pregle-

dna razstava KOYAA – A n i m i ra n i

junak na sceni! v galeriji Kresija in

predavanja v Trubarjevi hiši litera-

ture v Ljubljani.

Z animacijo se ukvarjate že dvajset

let in v tem času se je tehnologija

zelo spremenila. Kako so te

spremembe vplivale na vaše delo?

Pri filmskem traku nisem imel to-

liko nadzora nad samimi sličicami,

razen tega, kar sem videl skozi ka-

mero, saj je morala biti svetloba pri-

lagojena temu, da so se podobe od-

tisnile na film. Zdaj lahko z digital-

nim fotoaparatom in dobrim objek-

tivom pridem do zelo kakovostnih

slik. Hkrati je fotoaparat povezan z

računalnikom, kar pomeni, da ima-

mo nad dogajanjem veliko več na-

dzora. Še vedno pa delamo z ročno

izdelanimi lutkami in ravno to je

tisto, kar je najbolj čarobno.

Koyaa deluje kot zelo

avtobiografski lik – glede na ime,

pa tudi glede na njegov videz.

Njegovo ime izhaja iz Koyaanis-

qatsi – gre za zelo dober film God-

freya Reggia iz leta 1982. Posnet je

v tehniki stop animacije, vendar s

sekvenčnim snemanjem (angl. ti-

melaps). Beseda v jeziku ameriš-

kih staroselcev pomeni nekoga, ki

je navihan in nor, kar mi je bilo ze-

lo všeč. Okrog leta 2001, ko sem si

ga zamislil, sem veliko poslušal

tudi Disciplino kičme – pevec se

imenuje Koja. Res je, da sva si ve-

dno bolj podobna. Likovno ga je

sicer zasnoval Blaž Porenta, ven-

dar sem jaz izbral tiste skice, ki so

mi bile najbližje. Najbrž sem tudi

jaz malo nor, v dobrem smislu, ta-

ko kot Koyaa, seveda.

S čim se še ukvarjate?

Delamo tudi kot produkcijska hi-

ša ZVVIK, produciramo filme drugih

avtorjev, na primer Slovo Leona Vid-

marja, ki so ga sprejeli v Annecy,

največji festival animiranega filma

na svetu. Trenutno imamo v pro-

dukciji 2D-film režiserke Milanke

Fabjančič – ti so mi zelo všeč, ven-

dar se jih kot avtor ne lotevam. Raz-

vijamo tudi celovečerni omnibus,

pri katerem sodelujejo štiri evrop-

ske države, Slovaška, Poljska, Češka

in Slovenija. Organiziramo ustvar-

jalne delavnice za vse generacije in

i zo b ra ževanja za pedagoge, da lahko

ti znanje sami prenašajo naprej.

Najbolj me navdušujejo otroci, nore

ideje imajo, predvsem tisti od 10. do

14. leta so zelo neobremenjeni. Ne

ra z m i šljajo še o omejitvah. Po drugi

strani so srednješolci bolj kritični in

imajo izoblikovano mnenje o svetu.

Njihove zgodbe so zato bolj ostre.

Pri odraslih je fino to, da so nekaj že

počeli. Morda so dobri ilustratorji,

le z animacijo se niso še nikoli uk-

varjali. Skupaj prebijamo led, širimo

znanje, kolikor se le da, tudi v manj-

ša mesta in vasi po Sloveniji.

Kako ocenjujete

p oložaj animacije v Sloveniji?

Odlično je, da imamo zdaj na aka-

demiji umetnosti modul, ki je na-

menjen animiranemu filmu. Letos

je na akademijo zaradi animacije

prišlo sedem študentov od enajstih.

Na splošno je v Sloveniji animacija v

čedalje boljšem položaju, v tem

smislu smo se postavili na svetovni

zemljevid. Po zaslugi Špele Čadež,

Dušana Kastelica, Leona Vidmarja

in podobnih so slovenski animirani

filmi prisotni tudi na prestižnih me-

dnarodnih filmskih festivalih, moji

predvsem v otroških programskih

sklopih različnih festivalov. Razigra-

ni avtomobilček je imel lani junija

premiero na Animafestu in je odtlej

nanizal že trideset festivalov. Ima-

mo Animateko. Vedno več je avtor-

jev, vedno več je študentov in vedno

b oljši smo. V dobrih petnajstih letih,

odkar sem začel to delo, se je torej

ogromno spremenilo. Je pa res, da je

v kulturi nasploh težko. Za film je

na voljo manj denarja kot pred peti-

mi leti, kar pomeni, da je ideje vča-

sih nemogoče realizirati. Država za

kulturo, tako kot za znanost, na-

menja bistveno premalo. Od trga pri

nas ne moremo preživeti, ker je pre-

prosto premajhen.

Pa se je mogoče

z animacijo preži v l j at i?

Sicer nisem animator, ampak sem

predvsem režiser in producent. Tre-

ba je početi različne stvari in jih

med seboj združevati. Delam od

dvanajst do štirinajst ur na dan, pa

šele zadnji dve leti nekako gre, če bi

pa prej komu povedal, koliko imam

denarja, bi me vsak vprašal, zakaj to

sploh počnem. Tako kot pri vsakem

svobodnem poklicu je tudi tukaj ve-

liko negotovosti – nikoli ne veš, kaj

bo čez dve leti.

Hkrati imam zdaj veliko več odgo-

vornosti in ta vključuje tudi druge

ljudi, saj nisem več ljubitelj, ampak

profesionalen filmski delavec. Sem

manj naiven. Vendar se z animacijo

še vedno ukvarjam iz veselja – in ne

zaradi zaslužka .

M o raš biti torej za to, da toliko

časa vztrajaš pri enem in istem

projektu, poseben tip človeka?

Sicer združujem hobi in delo, ven-

dar za vsako stvar, ki se je resno lo-

tiš, velja, da moraš biti predan in

vztrajen. To hočem doseči tudi pri

svojih študentih: poleg tega, da zna-

jo predstaviti svojo idejo in obliko-

vati scenarij, je najpomembnejše to,

da so vztrajni. Še posebej, če bodo

delali kot svobodnjaki – v tem pri-

meru moraš biti res zelo organizi-

ran. Hkrati se zgodi, da ti vmes mo-

tivacija kdaj pade, da se sprašuješ,

ali bo sploh šlo, ampak to je nor-

malno. Maraton je, čisti maraton.×
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Ad a

Toma ž Svete, Ivo Svetina

Slovensko komorno glasbeno gledališče

Opera Balet Ljubljana

*****

Novo slovensko operno delo

je solidno, mnoga tega ne

d os ežejo, a ob koncu dneva

se ga bo vendarle merilo z

v p ra šanjem, koliko se

spopada s temeljnim

samoref leksivnim

v p ra šanjem: kaj je opera v

21. stoletju.
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Kolja Saksida: Sicer združujem hobi in delo, vendar za vsako stvar, ki se je resno lotiš, velja, da moraš biti

predan in vztrajen.F Luka Cjuha

vizualna umetnost

Hito Steyerl najvplivnejša

Britanska revija ArtReview je na vrh

lestvice stotih najvplivnejših ljudi v

svetu sodobne umetnosti letos pos-

tavila nemško pisateljico, filmarko

in teoretičarko Hito Steyerl. Na vr-

hu lestvice, ki odraža stanje v umet-

nosti, se je tako prvič znašla umet-

nica. Revija ArtReview s pomočjo

piscev, umetnikov, kustosov in kriti-

kov ocenjuje, kako so posamezniki

ali skupine v zadnjem letu s svojimi

zamislimi in delom vplivali na

umetniško prizorišče. Letos so pre-

dnost dobili umetniki z radikalnimi

političnimi zamislimi ter vplivni fi-

lozofi in misleci. × sta


