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Prehod v novo obdobje

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

gl asba

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent Marko Letonja.

Cankarjev dom, 6. septembra.

*****

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

K Gregor Pompe

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

Uvodni koncert Slovenske filharmoni-

je je imel simbolni pomen – signali ziral

je konec nekega obdobja in začetek

novega, pri čemer je središčno vlogo

prevzel Marko Letonja, daleč najus-

pe šnejši slovenski dirigent, eden izmed

preteklih dirigentov in umetniških vo-

dij ustanove iz časov, ko ta še ni pozna-

la krize in je nastopala pred polno za-

sedenimi dvoranami. Prav slednje je bil

veliki met uvodnega koncerta – av dito-

rij je bil popolnjen kot že dolgo ne, pri

čemer ni prav nič važno, ali so bile kar-

te prodane ali porazdeljene – p omem-

bno je, da se je občinstvo odzvalo in da

je bila njegova struktura bistveno po-

mlajena in pomešana. Ne pomnim,

kdaj sem na kakšnem slovenskem kon-

certu klasične glasbe srečal toliko

znancev iz glasbenih in tudi, kar je naj-

pomembneje, neglasbenih krogov. Kot

da se je glasba vrnila v orbito pomem-

bnosti, zanimivosti in relevantnosti.

Vp ra šanje je, kaj je botrovalo k takšne-

mu obisku: pričakovanje »novega« za-

četka in sestop na pota »stare slave«

(ta pojem je sicer precej meglen), v tuj-

ini uveljavljeno domače dirigentsko

ime ali program, ki je bil premišljen

(Berlioz in Strauss kot poganjka iste

»instrumentacijske« veje): tako izrazi-

to »železen« kot po drugi strani sodob-

no razgiban z vrivkom Ligetijeve mo-

dernistične mojstrovine, brez premora

pripojene na Straussovo simfonično

pesnitev Tako je govoril Zaratustra

(velik del občinstva je najbrž mislil na

Kubricka). Čeprav slednja ideja ni do

konca izvirna (Simon Rattle podobno

spaja Ligetijeve Atmo sfere z Wagner-

jevo uverturo k operi L ohengrin) in

smo jo pri nas vajeni s koncertov so-

dobne glasbe, pa je v kontekstu Sloven-

ske filharmonije gotovo predstavljala

pre sežno gesto, ki jo je bilo mogoče

simbolno dojeti kot most med starim in

novim, most, ki naj pokaže, da so muzi-

kalne kvalitete skrite tudi v novem.

V vseh zgornjih pogledih je bil koncert

gotovo izjemen, za mučno stanje stvari

zadnjega desetletja celo povsem izsto-

pajoč. Toda nekaj povsem glasbenega

dela orkester vendarle še čaka. Straus-

sova pesnitev Tako je govoril Zaratus-

t ra je izrazito virtuozno delo, ki zahte-

va gibko orkestrsko telo, ki ostaja živ o

in transparentno tudi v gosto izpisanih

teksturah, ter izstopajoče soliste, ki se

mehko vzdignejo iz monumentalne

zvočne sredice. Prav na mestih, kjer se

dogajanje zgošča, je bil orkester s »hra-

pavo« in bučečo zvočnostjo še ranljiv,

mestoma intonančno nečist (končni,

obupno visoko postavljeni akord), na

liričnih mestih (predvsem v odseku

Von der Hinterweltlern) pa je orkester

že pel bolj mehko in napeto v frazah.

Odlika Letonje je, da je na zadnje akor-

de Zaratustre pripete Ligetijeve At m o -

s fe re poustvaril z izjemnimi piani, da

V mnogih pogledih je bil

koncert izjemen, za mučno

stanje stvari zadnjega

desetletja celo povsem

izstopajoč. Toda nekaj

povsem glasbenega dela

orkester vendarle še čaka.

se je mestoma že zalesketala alikvot-

na površina harmonskih grozdov in da

tako glasba ni delovala modernistično

»grozeče«, temveč kot premišljena pre-

proga zvočnosti.

Več takšne zbranosti je v nadaljevanju

napolnjevalo tudi Berliozovo Fa nta s -

tično simfonijo. Ob teksturno nekoliko

bolj redki skladbi, kot je Straussova, se

je zdelo, da je orkester lažje zadihal in

se je tako v izvedbo prikradlo tudi več

muzikantske raznolikosti. Ta je bila re-

zervirana za tiha, zbrana mesta (zače-

tek simfonije, počasni stavek) in nato

nenadne sunkovite preskoke. Letonja

je tako mestoma že čaral, a nato so os-

tajale tudi vmesne sivine, kjer je bil tok

manj napet in zvočno preizdaten. Kon-

cert je tako minil v slutnji, kako naj bi v

bodoče zveneli koncerti Slovenske fi-

lharmonije. Postavljene koordinate so

smiselne, odziv občinstva pozitiven –

zdaj potrebuje orkester še več notra-

nje složnosti, zvočnega samoprisluško -

vanja in lastnega prevpraševanja. ×

b e n eški filmski festival 2018

Vse bolj mesto duhov

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

T Tina Poglajen, B enetke

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

Čeprav je bilo do uradnega konca 75. filmskega festivala

v Benetkah še nekaj dni, se je Lido že v sredo začel

opazno prazniti: čakajočih obiskovalcev, ki bi se pred

vrati kinodvoran zbirali v vrstah, skorajda ni več,

v dvoranah, namenjenih tiskovnim konferencam,

pa je vse več praznih stolov. Razlog je jasen: Toronto.

Festival v kanadskem Torontu, ki

se je začel 6. septembra, po prilju-

bljenosti in prestižu Benetke že ne-

kaj let vztrajno prekaša (in zato je

nemara še toliko večji dosežek, da

sta se tja letos uvrstila kar dva slo-

venska filma: Po s l ed i ce Darka Št a n-

teta in Zimske muhe Olma Omerzu-

ja). Zdi se, da so se tudi organiza-

torji beneškega festivala s tem ne-

kako sprijaznili: v tekmovalni pro-

gram zadnjih dni festivala, ki jih v

smislu medijske pozornosti pov-

sem zasenčijo prvi dnevi festivala v

Torontu, tako pogosto uvrščajo fil-

me, ki si tega niti ne zasluži j o.

Klišejsko in naivno

Med njimi je zagotovo 22 July ( 22.

julij) Paula Greengrassa, eksploati-

ven, holivudiziran prikaz pokola na

n o r ve škem otoku Utoya, kjer je des-

ničarski skrajnež in pripadnik neo-

nacistične skupine pobil 69 ljudi,

večinoma najstnikov, ki so tam ta-

borili. Napad na Utoyi je bil napad

na nebele priseljence, filmu 22. julij

pa iz tragičnega dogodka nekako

uspe izpeljati pripoved o dveh belih

ben Batmanovemu Jokerju ali De Ni-

rovemu taksistu, in tako ustreže res-

ničnemu storilcu in njegovi gonji za

medijsko in politično pozornostjo.

Znova prezrte že n s ke

Beneški festival, ki ima (morda še

bolj kot kaki drugi prestižni filmski

dogodki) že praviloma neznanske

te žave s spolom, je letos zaradi tega

kritiziral le malokdo. V letošnji tek-

movalni program so uvrstili le eno

re žiserko, Jennifer Kent s filmom

N i gh t i n ga l e (Slavček), eden izmed

redkih, ki se je v zvezi s tem javno

oglasil, pa je bil francoski režiser

Jacques Audiard, ki je za svoj film

Dheep an leta 2015 v Cannesu dobil

zlato palmo. Audiard, ki je član fe-

minističnega gibanja 50/50 do 2020,

naj bi se beneškemu programske-

mu odboru pritožil zaradi tako ne-

pravičnega izbora in pri tem naletel

na problematičen odziv: »Odgovor,

ki sem ga prejel – iskreno opravlja-

mo svoje delo, ne zanima nas, ali

film režira moški ali ženska –, do-

kazuje, da zastavljamo napačno

v p ra šanje.« V nadaljevanju se je

obregnil ob transparentnost selek-

cije: »Ali imajo festivali spol? Odgo-

vor je da. Že 25 let jih obiskujem,

kega vodje Alberta Barbere, da zara-

di spola nikoli ne bo žrtvoval kako-

vosti filmskega programa, dokazuje

njegov program sam. Ne le da je Bar-

bera vanj vključil lepo število katas-

trofalnih filmov moških ustvarjalcev,

med katerimi sta denimo deli Green-

grassa in na žalost tudi samega Au-

diarda, nikakršne umetniške vredno-

sti nima niti tisti film, za katerega je

presodil, da je edini film ženske us-

tvarjalke, vreden Benetk. Še več, v

S l av č ku Jennifer Kent v prvi polovici

filma vidimo pet posilstev žensk, nje-

gova kvazifeministična pripoved pa

pušča vodo tudi na drugih koncih.

P r i zo r i šče dogajanja je Avstralija

v zgodnjem 19. stoletju, ko je ta še
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moških, storilcu in mladem Norve-

žanu (igra ga sicer odlični Jo n a s

Strand Gravli), ki se mu na sojenju

postavi po robu.

Tudi če pustimo ob strani, da film

tragedijo izkoristi za solzavo bolniš-

nično -sodiščno dramo, ki kar buhti

od klišejev, je najgrozljivejše to, kako

neobčutljiv je za politične implikacije

lastne zgodbe. S preoblikovanjem

zgodbe v pripoved o hudobnežu in ju-

naku, s katerim se lahko identificira-

mo, še kako prisotno problematiko

rasizma in drugih oblik skrajnega

desničarstva poenostavi na dramsko

strukturo, ki na koncu obljublja katar-

zo – četudi se v resnici ne spremeni

nič. Problematična je tudi upodobitev

storilca, saj 22. julij ustvari lik, podo-

žensk pa ne vidim. Vidim pa vedno

iste moške. To ni v redu.«

Argument, da je pomembna umet-

niška vrednost filma in ne spol, se-

veda nikakor ne zdrži. Statistika na-

mreč kaže, da ženske večkrat izbira-

jo filme, ki so jih posnele že n s ke,

moški pa večkrat filme, ki so jih po-

sneli moški – kar še enkrat dokazuje,

da so glede umetniške vrednosti me-

rila različna. Tudi evropske organi-

zacije že dolgo opozarjajo, da je pri

t a kšnih izborih na delu povsem ne-

zavedna pristranskost, ki deluje v

škodo filmskih del žensk.

U m et n i ško skromne izbire

Ne nazadnje pa nesmiselnost prilju-

bljene krilatice beneškega umetniš-

služila kot kazenska kolonija, ka-

mor so iz Velike Britanije pošiljali

nezaželene člane dele družbe, torej

predvsem ljudi iz najrevnejših slo-

jev. Irko Claire (igra jo Aisling

F ra n c i o s i ) so tja poslali, ker je iz-

maknila kruh, potem ko odsluži ka-

zen, pa jo britanski vojaki in njihov

poveljnik večkrat posilijo in ubijejo

njenega moža in dojenčka. S l av č ek

se tako prelevi v bizaren film maš-

Argument, da je pomembna

ume tniška vrednost filma

in ne spol, nikakor ne zdrži.

Statistika namreč kaže,

da ženske večkrat izbirajo

filme, ki so jih posnele

ženske, moški pa filme,

ki so jih posneli moški .

čevanja, v katerem se Claire spajda-

ši z aboridžinskim sledilcem in poz-

navalcem avstralske divjine Bil-

lyjem (Baykali Ganambarr), ki je

upodobljen kot najhujši stereotip iz

hollywoodske popularne kulture,

kot »čarobni zamorec«, ki svojo

osebnost in življenje žrtvuje za to,

da rešuje težave belcev. Film, ki se

je v skladu z grdo razvado letošn j e-

ga programa razlezel na dve uri in

četrt, nima nikakršnega smisla, kaj

šele zgodovinskega, a je nehote vsaj

smešen. Na žalost pa je eden izmed

tistih izdelkov, ki ponujajo varno

različico liberalnega feminizma, ki

ne spreminja ničesar, ampak v res-

nici zgolj utrjuje in reproducira pa-

triarhalno ideologijo. ×

Film 22. julij v režiji Paula Greengrassa je eksploativen, holivudiziran prikaz pokola na norve škem otoku Utoya,

ki omenjeno tragedijo izkoristi za solzavo dramo. F Erik Aavatsmark

d ruštvo slovenskih režiserjev

Nacionalni program za film

Društvo slovenskih režiserjev je izda-

lo posebno številko občasnika Filma -

r i ja , v katerem v razpravo ponujajo

Nacionalni program za film 2018–202 3 ,

n e ka kšen osnutek strateškega načr-

ta, kako slovenskemu filmskemu us-

tvarjanju zagotoviti boljše pogoje in

ustrezen status znotraj polja kulture.

Poleg analize stanja na področju fil-

ma podajajo tudi predloge 60 ukre-

pov, ki bi omogočili doseganje zasta-

vljenih ciljev. × ku l


