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V tekmovalnem programu letošnje ga

festivala Cannes so se že izluščili ne-

kateri morebitni favoriti. Kulturno ži-

vljenje za železno zaveso (s pripada-

jočo partijsko cenzuro) je, kot kaže,

novi manjši trend v postsocialističnih

kinematografijah. Na Berlinalu je

n avd u šil film Dovlatov Alekseja Ger-

mana mlajšega o disidentskem pisa-

telju Sergeju Dovlatovu, v Cannesu

na podobno temo tekmujeta poljski

in ruski režiser. Po l et je , film začasno

priprtega Kirila Serebrenikova, je,

podobno kot D ovlatov, postavljeno v

ustvarjalno rodovitno leningrajsko

okolje z začetka osemdesetih let, ko

so se porajali rockovska scena in prvi

znaki uporniške mladostne subkultu-

re, novi film Pawla Pawlikowskega –

prvi po superuspešni in nagrajevani

Id i (2014) – pa nosi naslov Hladna

vo j n a in se dogaja med letoma 1949

in 1964. Če ponuja Po l et je u n i ve rz a l-

no in zelo komunikativno odslikavo

nekega obdobja, je Hladna vojna ve l i-

ko bolj intimno delo; Pawlikowski jo

je ohlapno zasnoval na zgodbi svojih

s t a ršev in jo postavil v čas povojne

mizerije, ko so se na poljskem pode-

z zavitimi makadamskimi cestami

severozahodno od Teherana imenu-

jemo »dežela Abbasa Kiarostamija«.

Tja se je tokrat s svojim novim fil-

mom Trije obrazi o dpravil Jafar Pa-

nahi, praviloma režiser urbanega

okolja, ki je posnel poetično, mela-

nholično delo na temo (nezmožn o s-

ti) ustvarjanja (in ki so mu oblasti že

pred leti ravno tako onemogočile za-

pustiti Iran). Kar kakopak izpade av-

tobiografsko, ne glede na to, da je

vodilne vloge podelil trem že n s ka m

v treh življenjskih obdobjih, ki so se

umetniško različno realizirale. Prva,

ki s Panahijem obišče vasico, da bi

raziskala verodostojnost samomoril-

skega sporočila, je uspešna igralka

na vrhuncu slave; mlado dekle, avto-
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O programiranju skladb na koncertih

klasične glasbe sem pisal že večkrat,

morda zato, ker se mi to zdi ena izmed

poglavitnih žariščnih točk, ki odločil-

no vplivajo na zanimanje za klasično

glasbo, tudi na strukturo občinstva, ki

se postopoma spreminja. Za naš čas

simptomatično je bilo tudi sestavlja-

nje sporeda za osmi koncert Simfoni-

kov RTV Slovenija iz cikla Kromatika,

tudi njegovo poimenovanje v preprost

propagandistični slogan Milenković, ki

je torej izpostavljal posameznika, so-

lista in se tako stopil s sodobnim feti-

šiziranjem pop ikon.

Poudarek se na tak način jasno seli

od glasbe k virtuoznosti, od notranje-

ga k zunanjemu, od »nevidnega« k tu-

di vidnemu. V takšnem kontekstu, ki

je nato zajel tudi programiranje, je v

kombinaciji z virtuoznim, psevdoro-

mantičnim koncertom in še nekoliko

opotekajočim se zgodnjim simfonič-

nim delom kot najtehtnejše delo veče-

ra izstopala skladba »domačega«

skladatelja Uro ša Kreka.

Nisem pa čisto prepričan, ali je mo-

jo oceno delil dirigent En Shao. Sklad-

bo Mouvements Concertants, ki pri-

naša tipično Krekovo ekspresivno,

temno pobarvano kombinacijo bartó-

kovskih aluzij na ljudsko glasbo in

Šostakovičevega tipa neoklasicizma,

so zaigrali s sicer sočnim, polnim to-

nom godal, dirigent se tudi ni ustrašil

počasnega izigravanja vseh prevla-

dujočih ponotranjenih mest, a na rav-

ni celote so vendarle umanjkali izra-

ziti kontrasti in jasnejše motivično

profiliranje stavkov, ki bi razkrivalo

tradicionalno zasnovo kompozicije.

Zdi se, da je do odličnosti izvedbe ma-

njkalo prav zavedanje, da bi se ob po-

polni izvedbeni in interpretacijski

zbranosti skladba lahko izkazala za

povsem izstopajočo.

Nastop violinista Stefana Milenko-

vića, ki se k simfonikom vrača še iz ča-

sov, ko je nastopal kot čudežni deček,

pa se paradoksalno ne razlikuje prav

mnogo od njegovih prvih nastopov v

n e ka k šni vmesnosti. Milenković pre-

more v resnici vse vrline izjemnega

glasbenika, kar pomeni, da obvladuje

barvno paleto inštrumenta, ima tem-

perament virtuoza in ga krasi tudi

vpogled v glasbena dela, a do končne

»besede« vedno zmanjka kakšen de-

tajl. Tako se je ob preigravanju kon-

certa Glazunova v njegovo igro naseli-

la nenavadna intonančna nestabilno-

st, ki se je prikradla tako na najvir-

t uoznejša mesta, kjer je odpustljiva,

kot tudi v spevne odseke, kar je prese-

netljivo. Zaradi tega sem se spraševal ,

ali ne gre za posledico solistove želje

po jasnejšem barvnem profiliranju

melodije. Toda v obeh dodatkih, Ba-

chu in Kreislerju, so takšni zdrsi izgi-

nili, Milenković se je dokazal kot izsto-

pajoč violinist, ki mu nista tuji ne raz-

sipna virtuoznost ne poglobljena me-

ditativnost, zato sem pomislil, da je

morda izvedbi koncerta preprosto

zmanjkal kakšen teden študija .

Za konec smo poslušali Prvo simfo-

nijo Rimskega - Korsakova, ki bi lahko

veljala predvsem kot zanimiv doku-

ment zgodnje skladateljske ustvarjal-

nosti, še močno zaznamovane s tujimi

zgledi. Tako začetek simfonije jasno

prinaša zglede nemške zgodnje ro-

mantike (Schumann), a daje nato že

tudi priložnost značilnemu »ruske-

mu« osredotočanju na lirično melo-

dičnost. Skozi takšno kompozicijsko

nedorečenost je simfonike vozil En

Shao, ki je gradivo predvsem urejal,

manj pa je skušal iz sicer še nerodno

zastavljene kompozicije izluščiti izra-

z i te j še pomenske odjeke. ×

vizualna umetnost

Nagrada OHO

N eži Knez

Nagrado skupine OHO letos prejme

Ne ža Knez (1990) za delo Deus ex

Ma c h i n a , so sporočili iz zavoda

P.A.R.A.S.I.T.E. Kot je napisala žirija,

izkazuje njena instalacija »domisel-

no zasnovo, procesualnost, prepričlj-

ivo izvedbo, družbeno relevantnost

in vključuje element absurdnosti«.

Prepričali sta jih vsebinska in for-

malna kompleksnost dela ter poten-

cialnost, ki jo nosi v sebi. Razstava

dela Knezove in preostalih nomini-

rancev Nane Wolke, Đejmi Hadrović

in Danila Milovanovića bo v Galeriji

P74 na ogled do 25. maja. × šum

Hladna vojna je zelo intimno delo Pawlikowskega, ki jo je zasnoval na zgodbi

svojih staršev in jo postavil v čas povojne mizerije.F arhiv festivala Cannes

Poletje, film začasno priprtega Kirila Serebrenikova, je postavljeno v ustva r j al n o

rodovitno leningrajsko okolje z začetka osemdesetih let, ko so se porajali ro ckovska

scena in prvi znaki uporniške mladostne subkulture.F arhiv festivala Cannes

želju ustanavljala folklorna društ va .

V tem okolju se spoznata nadarjena

pevka in glasbeni impresario, ki je

pred vojno živel na Zahodu. Njuna

strast in glasba kot povezovalni ele-

ment ju bosta s podeželja najprej vo-

dili v vzhodnoevropske metropole,

po prebegu pa na Zahod, kjer bosta,

kot mnogi disidenti, kljub umetniš-

kim uspehom nesrečna.

Oba filma sta posneta v črno-beli

tehniki, svoji izrazni nameri pa de-

monstrirata že z izborom formata: Se-

rebrenikov z uporabo cinemascopa

poudari spektakelski vidik, medtem

ko se Pawlikowski znova (kot v Idi)

zanaša na veliko intimnejše »akadem-

sko« razmerje slike 1:1,37.

Panahijev poklon Kiarostamiju

Če rečemo, da je Monument Valley

» dežela Johna Forda«, kjer je Ameri-

čan posnel nekatere svoje največje

filme, potem lahko hribovito krajino

Trije obrazi Jafarja Panahija so poetično, melanholično delo na temo (nezmožn o st i )

ustvarjanja. F arhiv festivala Cannes

Panahija lahko le občudujemo. Kljub

hišnemu priporu in dvajsetletni pre-

povedi ustvarjanja je v šestih letih

posnel že četrti celovečerec, pod ka-

terega se zdaj upajo podpisati tudi

vsi sodelavci; pod Rohanijem se v

Iranu, kot kaže, lažje diha.

Godardov kolaž

V konkurenci so predvajali tudi novi

film Jean-Luca Godarda, ki seveda ni

prišel na Azurno obalo, se je pa ogla-

sil prek mobilne (!) aplikacije. Kaj po-

vedati o Knjigi podobe (Le livre

d'image), kolažu filmskih in arhivskih

posnetkov, za katerega verjetno ni

posnel nobenega izvirnega kadra?

O sve žujoče je dejstvo, da v polemizi-

ranju tokrat ni didaktičen, čeprav

Kulturno življenje za že le z n o

zaveso (s pripadajočo partijsko

cenzuro) je, kot kaže, novi

manjši trend v postsocialističnih

kinematografijah .

filmski esej na temo svobode, vojne,

ideologij in še česa znova ponudi ko-

pico parol in pomenljivih besednih

iger, nazadnje pa pozove k večjemu

up oštevanju arabskega mnenja. Go-

dard podobam tokrat pusti primat,

izposoja si od povsod in od vsakogar

(od nemega filma do posnetkov nasi-

lja Islamske države), v filmu, ki je vi-

deti kot delo garažne produkcije, pa

manipulira s tako rekoč vsemi ele-

menti filmskega jezika. ×

filmski festival cannes 2018

Hladna vojna in Panahijev poklon “očetu”

Prva polovica canskega fes-

tivala je minila brez pretre-

sov, zdaj so v ospredju fil-

mi, tako na filmskem plat-

nu kot na sodišču, ki je v

Parizu konec tedna odloči-

lo o začasni odredbi filma

Terryja Gilliama Ubil sem

Don Kihota. Ta bo v soboto

lahko sklenil festival, če-

prav ostaja nejasno vpraša-

nje redne kinodistribucije.

rica posnetka, je šla v skrajnost, ker

ji okolica ne dovoli študija na igral-

ski akademiji; tretja, slikarka, se je v

domačo vas skoraj pozabljena vrnila

na stara leta. Panahi je evidentno

spisal ljubezensko pismo svojemu

mentorju, nedavno umrlemu Kiaros-

tamiju, ki mu je na začetku kariere

napisal scenarij za njegov prvenec

Beli balon (1995). Trije obrazi ne pre-

morejo humanistične razsežnosti in

duhovitosti učiteljevih del, vseeno pa


