
Kultura Torek, 9. 10. 2018 23

Dnevnik 8. 10. 2018 ob 22.49 

h

CYMK st ra n 23

Gregor Pompe

Opera Belin

ali dvomim, da sem

K

onec tedna naj bi bila v Dvorani

Matije Tomca v dvorani Zavoda

sv. Stanislava v produkciji Glas-

bene šole Vič - Rudnik (z njeni-

mi pevci) prvič izvedena prva

slovenska opera Belin, ki je dolgo velja-

la za izgubljeno. Toda ta novica je para-

doksalna že sama po sebi – kako si

predstavljati, da so »prvo slovensko ba-

ročno opero« in domnevno »njeno prvo

uprizoritev nasploh« pripravili amater-

ski glasbeniki na sorazmerno skrom-

nem prizorišču, ko pa bi si tak muziko-

loško-zgodovinski biser (zgodovinska

vrednost dela je izjemna, čeravno mor-

da njegova glasbena vsebina ne prese-

ga povprečnega lokalnega mojstrstva)

zaslu žil predstavitev direktno na des-

kah največjega nacionalnega gledališ-

ča? Pomislite – odkrije se nova, dolgo

pogre šana in iskana Cankarjeva dra-

ma, ki pa jo potem prvič izvede gimna-

zijsko šolsko gledališče, brez kakršne ga

koli interesa literarne vede, ki rokopisa

niti ni videla. Zanimivo je tudi, da na le-

taku/vabilu, ki je krožil po družb enih

o m re žjih, ob številnih imenih nastopa-

jočih (dirigent, režiser, scenograf, kostu-

mografka) nismo mogli zaslediti imena

avtorja glasbe, kot da bi bilo to nekako

»sporno«. In res se šele na tem mestu

začne prava uganka te zgodbe in razu-

mevanje zgoraj opisanega paradoksa.

Izgubljeno partituro naj bi leta 2008 od-

kril/našel/prejel orglavec Milko Bizjak,

ki si je nato celo desetletje prizadeval za

prvo uprizoritev – in jo zdaj končno do-

čakal. Kleč pa tiči prav v tem »naj bi« –

tu zgodba pridobiva značilno nenavad-

ne obrate. O avtentičnosti najdbe na-

mreč obstajajo dvomi. »Zgodbe« ne poz-

nam iz prve roke niti ne sodim med stro-

kovnjake te poznobaročne in zgodnje

klasicistične glasbe, ki je sicer nastala

leta 1780, zato lahko govorim predvsem

o postopku/logiki, ki bi morala spremlja-

ti tako najdbo in nato tudi njeno vpetost

v širši kontekst.

Glavni problem je, da do najdene parti-

ture v resnici nima dostopa stroka, če-

prav je iz najditeljeve enostavne raz-

prave, objavljene na internetu, mogoče

razbrati, da naj bi najdeno gradivo

»previdno skeniral«. Pravilni vrstni red

dogodkov bi torej moral biti tak: najdi-

telj najde izgubljeno partituro, njeno

avtentičnost, še posebej zato, ker gre

za najdbo visoke nacionalne vrednosti

in posledično nacionalno zapuščino, ki

jo zakonsko ščiti tudi država, izroči v

preverjanje strokovnjakom, pri čemer

gre v prvi vrsti za muzikologe (dr. Ra-

dovan Škrjanc se je vrsto leto ukvarjal

prav z avtorjem izgubljene opere, Jako-

bom Frančiškom Zupanom). Nadaljnje

dvome pa bi lahko povsem empirično

izbrisala še forenzična analiza (grafo-

loški premisleki in preverjanje starosti

papirja najdbe).

A »zgodba« je potekala precej drugače,

ključne točke preverjanja so umanjka-

le. Tako naj bi najditelju notni fascikel

posredovala misteriozna oseba (men-

da skladateljev zunajzakonski poto-

mec), o kateri ne vemo nič, sledilo je fo-

tokopiranje/skeniranje notnega mate-

riala (to lahko izvemo iz članka, ki ga je

Milko Bizjak objavil na internetu). A

danes se zdi, da je nemogoče priti tako

do originalne najdbe kot tudi do digita-

lizirane verzije, kar se zdi ob dejstvu,

da gre za najdbo izjemnega kulturnega

in nacionalnega pomena, najprej zelo

tragično ter v nadaljevanju sila nena-

vadno. Po spletu čudnih, nenavadnih in

na moč neugodnih okoliščin nam torej

ostaneta predvsem vera in zaupanje v

najditelja, nekaj sklepov pa seveda lah-

ko da poslušanje glasbe same. Pičla

strokovna zainteresirana javnost lah-

ko bulji v nekaj fragmentarnih ostan-

kov na portalu youtube – part general-

nega basa arije »Goreče vas lubiti« je

nesporni favorit te skope prezentacije

(zakaj nosi ta arija na skenu številko 6,

v libretu pa številko 5, ne pojasnjuje

nihče), poleg njega pa še nekaj skenov

v slabi ločljivosti ter naslovni list. Vse

to se bere kot srhljivka, niti ne preveč

izvirna, saj podobne zgodbe glasbena

kultura pozna od pamtiveka, njihova

rdeča nit pa so prav naključja, neraz-

kriti potomci ali dediči, nenavadne iz-

gube spomina, tragično pregoreli trdi

diski računalnika – seveda so to žal

zgodbe o ponaredkih.

V takšnih primerih velja logika, kot jo

poznamo tudi iz prava, dokazno breme

o avtentičnosti pripade najditelju oziro-

ma pooblaščenim osebam – dokler do-

kazni postopek ni izpeljan, najdba ne

more obveljati za avtentično, torej niso

preveč smiselne niti njene izvedbe. Tako

se težko navdušujemo nad mislijo, da

smo nedavno zares poslušali »prvo slo-

vensko baročno opero«, saj nimamo trd-

nih dokazov, da se je našel rokopis ali

vsaj prepis dela, o katerem smo sicer

upra

vičeno prepričani, da je obstajalo.

Zato me tudi čudi, da se je za izvedbo

odločila glasbena šola, izobraževalno te-

lo, ki bi moralo svoje gojence učiti resne-

ga odnosa do avtorstva in »resnice« in

se ne zanašati predvsem na možne pro-

motivne učinke.

Kakor koli stvar obrnemo, torej ni videti

prav dobro – »premiera« Belina je minila

v sorazmerni tišini. Prav ta je najbolj

moteča – pa če gre res za dolgo pogre-

šan original ali pač samo, milo rečeno,

za potegavščino. Znamenito Descarteso-

vo sentenco »mislim, torej sem«, ki je v

resnici bolj »dvomim, torej sem«, gre to-

krat razumeti v vsej njeni povedni moči

– najdba zahteva metodološko izčiščeno

preveritev, da bi si lahko zagotovila sta-

tus »bivajočega« (torej sem). Sicer zaslu-

ženo životari na obskurnem obrobju. ×
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intervju / Lenart Krečič, saksofonist, koordinator Big Band RTV Slovenija

Dovolj prostora za svobodo

B

ig Band RTV Slovenija je ta-

koj po vojni ustanovil Bojan

Adamič, danes ga uvrščamo

med najstarejše jazzovske or-

kestre na svetu. Zadnja tri le-

ta ga umetniško koordinira

36-letni Lenart Krečič. Iz saksofona je

magistriral na New York University

(NYU), vmes igral po tamkajšnjih jaz-

zovskih klubih, tudi z legendami, kot

sta Billy Harper in Reggie Workman.

Krečič je tudi skladatelj in aranžer, fi-

zik ter popravljalec saksofonov.

K akšna izkušnja je bila srčika

jazza New York, kjer ste osem let

študirali in delovali?

Živel sem v sanjskem mestu, ki hkrati

tudi ni tako sanjsko, sploh dandanes.

Tja še vedno odhajam, a se je v tem

času marsikaj zelo spremenilo. Še bo-

podpore, ker naj bi bilo premalo ka-

dra. Zdaj kader je in še nekaj nas je, ki

bi tam lahko poučevali. Kar nekaj je

tudi mladih potencialnih kandidatov

za akademijo, sploh tistih iz glasbene

šole Edgarja Willemsa v Ljubljani.

Imam občutek, da se jazzovska scena

pri nas krepi.

Po kakšnem principu deluje

u m et n i ško vodstvo pri

Big Bandu RTV Slovenija?

Sem umetniški koordinator, medtem

ko je umetniško vodstvo ši rše: Blaž

Trček, Tomaž G ajšt, Aleš Su ša, Aleš

Avbelj in Patrik Greblo kot vodja glas-

bene produkcije RTVS. Skupaj sesta-

vimo program, sam pa usklajujem

gostovanja in vaje na urniku, dogo-

varjam se s tujimi agencijami, če gre

za tuje goste.

Imate program za ljubitelje jazza,

imate pa tudi projekte lahkotnejše ga

značaja, recimo abonma v SiTi Teatru

gačne glasbene sloge. Če pa igramo

zunaj hiše, kar načeloma lahko, spada

to k tržni dejavnosti. Letos bomo prvič

z dvema koncertoma gostovali v SNG

Maribor, saj hočemo nastopati zunaj

L j u b l j a n e.

Še vedno pa imamo svobodo, nekaj

projektov je umetniških, avtorskih.

Žal še vedno nimamo svojega Studia

14, obnavljajo ga že tri leta in še dve

ga bodo. Kakšen koncert izpeljemo v

Studiu 26, a je prostor manjši, zato

smo si zamislili koncerte v živo v ra-

dijski eter.

Smo eden najstarejših jazzovskih

orkestrov na svetu, ki še deluje konti-

nuirano. Ko so se orkestri v ZDA spri-

vatizirali in se je tudi obdobje swinga

nehalo, so plesni orkestri razpadli.

Ne m ške so ustanovili pozneje od na-

šega, trenutno so tam samo še trije. In

tudi hrvaški in beograjski, ki še deluje-

ta, sta nekoliko mlajša, v Italiji jih

sploh ni več. To je seveda velika ško da

za jazz nasploh. Pred časom je v tem

...................................................................
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lj se je spremenilo od devetdesetih

let, kar zna povedati Boris Kozlov, ki

sem ga pred tremi leti pripeljal tudi k

nam v goste in s tem nekako nenačr-

tovano opravil avdicijo za Big Band

RTV Slovenija.

Iz središča New Yorka se izriva us-

tvarjalnost in reveže, zasedle so ga

korporacije, pokupile stanovanja in

druge nepremičnine, najemnine so vr-

toglave in živeti tam kot umetnik je

precej težko. S štipendijami je še šl o.

Sicer pa se lahko preži vl j a š kot nata-

kar, učitelj v glasbeni šoli, potem pa še

malo igraš za dušo, a vse skupaj ni

najbolj ustvarjalno. Odkar imam dru-

žino, si življenja tam sploh ne znam

več predstavljati.

Va ši kolegi v big bendu so večinoma

študirali v Gradcu. Kako daleč smo

od jazzovskega oddelka na ljubljanski

akademiji za glasbo?

Oddelek za jazz je na konservatoriju,

ni pa ga še na akademiji, kjer so sicer

na voljo izbirni jazzovski predmeti.

Jaka Pucihar si za oddelek zelo priza-

deva in nekateri tam že poučujejo.

Ministrstvo za šolstvo se je otepalo

prostoru obstajal odličen jazzovski

bend, Fool Cool Jazz Orchestra, ki ga

je vodil Izidor Leitinger, nekaj naših

članov big benda je igralo v njem, raz-

padli pa so zaradi pomanjkanja fi-

nanc. Imamo še nekaj entuziastov, ki

vodijo amaterske big bende, recimo v

K rškem, Radovljici.

Je bilo zanimanje za glasbo ali

zanimanje za fiziko, ki ste jo tudi

študirali doma in v ZDA, »krivo«,

da danes servisirate saksofone?

Oboje, ravno na tem področju se sre-

čata tako glasba kot fizika. Najprej sva

z Jakom Kopačem servisirala in proda-

jala saksofone, zdaj jih on samo proda-

ja, jaz pa samo servisiram. V zadnjem

času mi pomaga naš bigb endovec

Adam Klemm, tudi saksofonist, kar je

dobro, saj lahko inštrumente sproti

p re i z ku šava, drug drugega poslušav a

in potem lažje še kaj izboljšava glede

zvoka, ustnikov, ligatur, jezičkov.

V družini Krečič ste trije bratje

glasbeniki: starejši Simon vodi

mariborsko Opero in je dirigent,

ml ajši Matija je komponist, violinist,

igra med drugim tudi pri Magnificu.

Simon je priložnost v mariborski Ope-

ri zagrabil zelo resno. Matija uži va

predvsem v aranžmajih in skladanju,

sam pa sicer kdaj kaj napišem ali

a ra n žiram, še najraje pa igram. ×

BTC, s katerim ste

začeli ta konec tedna.

Abonma v SiTi Teatru je naslednik ve-

čerov v hotelu Mons, letos je četrtič in

ima neke svoje značilnosti. Sodeluje-

mo predvsem s slovenskimi glasbeni-

ki, večinoma vokalisti, program pa je

zastavljen za širok krog ljudi in je

hkrati še vedno jazzovski. Hodimo po

robu, da bi poslušalce pritegnili na na-

še koncerte, hkrati pa postajamo če-

dalje drznejši. V tem smislu bo zani-

miv večer z Ano Bezjak, ki je znana še

kot vokalistka iz nekdanje zasedbe Pa-

pir in bo pela pesmi Theloniusa Mon-

ka, ki je v 40. in 50. letih veljal za ene-

ga najbolj avantgardnih jazzistov.

Abonma bo z novim albumom Z doti-

ko m sklenila Mia Žn i d a ršič, ki že nekaj

let ni nastopila z nami. Omenil bi še

gostovanje newyorškega bobnarja Jef-

fa Wattsa - Taina, ki se nam bo pridru-

žil na večeru »treh tenorjev«, na kate-

rem bosta poleg mene s tenorskimi

saksofoni sodelovala še Jure Pukl in

Tadej Tomšič.

Big Band RTV Slovenija je del

javnega servisa. Kaj to pomeni?

Načeloma smo v službi radia in televi-

zije, se pravi, da smo jim na voljo za

snemanja in druge projekte, zato pro-

gram oblikujemo tudi skupaj z uredni-

ki. Vsako leto sodelujemo pri S l ove n sk i

p op evki, Poletni noči, igramo tudi dru-

Lenart Krečič, saksofonist in umetniški koordinator Big Banda RTV Slovenija: V ZDA se lahko preži v l j aš kot natakar, učitelj v glasbeni

šoli, potem pa še malo igraš za dušo, toda v tem ne vidim nobene svobode, kaj šele podlago za ustvarjalnost. FMatja ž Ru št

Hodimo po robu,

da bi poslušalce pritegnili

na svoje koncerte, hkrati pa

postajamo čedalje drznejši.
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Karpo Godina v MoMA

V Muzeju moderne umetnosti (Mo-

MA) v New Yorku  bo od 19. do 25.

oktobra na ogled retrospektiva fil-

mskih del slovenskega režiserja,

snemalca, scenarista in montažerja

Karpa Godine, ki ga označujejo »za

pomembno osebnost jugoslovanske-

ga filma«. Ob pomoči Slovenske ki-

noteke bodo v dveh dvoranah in

skupaj z avtorjem dvakrat na dan

predstavili sedem izbranih progra-

mov njegovih najpomembnejših del.

To bo njegova prva retrospektiva v

ZDA, sovpadla pa bo z razstavo ju-

goslovanske arhitekture iz povojne-

ga obdobja z naslovom K betonski

utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji,

1 94 8 –198 0. × kul, sta


