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Mestni muzej Ljubljana: Donacija III

Izza kongresa IATC

Od pečatnikov do
prenosnega stranišča

Gledališka
kritika
z novo držo

Donacije so vedno bile pomemben in dragocen način dopolnjevanja
muzejskih zbirk – Razstava v KIC do 12. novembra
To je samo še za v muzej, je (še) marsikdaj slišati omalovažujoče besede za »kramo«, s katero ne vemo kaj početi. To je po svoje dobro in veliko bolje, kot da bi bile omenjane smeti. In marsikaj res tako pride v muzej. Na
srečo muzealcev pa je vse več takih, ki se zavedajo dediščinske vrednosti vsakdanjih predmetov in jih zato muzejem podarijo. Nekaj jih je mogoče videti na razstavi Donacija III, ki je do 12. novembra na ogled v Razstavišču
KIC Mestnega muzeja v Ljubljani.
donacije vedno bile pomemben in
dragocen način dopolnjevanja
muzejskih zbirk.
Tokratna razstava Donacija III
je po obsegu precej skromna in sestavljena od drobnih predmetov
do kompletnega kabineta skladatelja Herberta Svetela. Donirala ga
je Marjeta Keršič Svetel, v njem pa
so skladateljev klavir, pisalna miza, knjižna omara, mizica za kavo,
knjige, revije, notno gradivo in še
marsikaj. Med donatorji izstopa
Marjan Kadoič, ki je muzeju podaril predmete družinskega nakita,
ki ga je dr. Zlatica Hribar zapustila
kliničnemu centru. Na dobrodelni
dražbi Hribarjeva zapuščina za
zdravje otrok je bilo ponujenih štirideset predmetov v vrednosti šest

milijonov tolarjev. Kadoič si je
predmete ogledal in v dogovoru s
kustosi muzeja štiri tudi odkupil
(damsko broško, črtalo za ustnice,
polmedaljon s fotografijo Marije
Hribar in pečatnik Emilije Hribar), za kar si je prislužil tudi častno Valvasorjevo priznanje za leto 2006.
Med podarjenimi predmeti je
največ starejših in novejših oblačil
(obleke »šumijevcev«) ter uniform športne opreme in otroških
igrač, nalivno pero prvega predsednika predsedstva R Slovenije Milana Kučana, ali pa robček, ki ga je
Pepca Kardelj prinesla sinu Borutu iz internacije v Perugii.
Milan Vogel
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Številka tri ob naslovu pomeni,
da sta bili doslej že dve razstavi
predmetov, ki jih je Mestni muzej
Ljubljana dobil v dar: prva leta
1994, ko so predstavili ena samo
obsežno donacijo, druga pred desetimi leti, ko so bila na ogled donirana oblačila in drugi tekstilni
izdelki in posodje, zbrano od leta
1980 do leta 1996, tokrat pa je razstavljen izbor podarjenih muzejskih predmetov, zbranih v zadnjih
desetih letih. Kaj posameznike in
ustanove spodbuja, da se odločijo,
ločiti se od njim dragih predmetov, je verjetno vprašanje s številnimi odgovori, razpetimi od samovšečnosti do resničnega zavedanja zgodovinske vrednosti
predmetov. Pomembno je, da so

Ne odpiraj! – Prenosno stranišče iz 19. stoletja je muzeju podarila Nada Matičič.

Poštar, zaslužen za srečo
Slavko Pezdir
Karel Čapek, Martina Maurič
Lazar: Poštarska pravljica
režija Martina Maurič Lazar
LG Ljubljana
premiera 27. 10. 2006

V južnokorejskem Seulu se je 25.
oktobra končal izredni kongres
Mednarodne zveze gledaliških
kritikov (IATC), ki ga je ob 50-letnici obstoja tega mednarodnega združenja pripravila tamkajšnja sekcija. Udeležilo se ga je
skoraj sto članov in povabljencev, potekal je med mednarodnim gledališkim festivalom
SPAF (od 7. do 29. oktobra), na
katerem je sodelovala tudi slovenska uprizoritev Kvarteta Heinerja Müllerja v režiji Sebastijana
Horvata in koprodukciji E. P. I.
Centra in MGL.
Tema kongresa je bila Nova teatralnost in kritika. Med najuglednejšimi osebnostmi je bil prav
gotovo tudi pri nas znani francoski teatrolog Patrice Pavis (V
Knjižnici MGL je v prevodu Igorja
Lampreta izšel njegov Gledališki
slovar). V uvodnem predavanju
je opozoril na aktualno krizo zaupanja med kritiki in gledališčniki.
Uprizoritev kot produkt nove
gledališke prakse po njegovem
danes ne vzdrži več nikakršne
sinteze, čemur se mora prilagoditi tudi gledališka kritika ter zavzeti drugačno držo in se spopasti z
novo nalogo.
Osrednji dogodek kongresa pa je
bila podelitev prve (poslej bienalne) nagrade Mednarodne zveze
gledaliških kritikov, imenovane
thalia, starosti gledaliških kritikov, teoretiku, dramatiku in prevajalcu Ericu Bentleyju. Devetdesetletni lavreat je nagrado
osebno prevzel in hudomušno
pripomnil, da je na 12-urnem letu
iz New Yorka prebiral Dostojevskega. Nagrado mu je izročil korejski minister za kulturo in turizem, sicer tudi sam igralec in
nekdanji ravnatelj Korejskega
narodnega gledališča. Kot zanimivost je treba dodati še to, da je
nagrado na prejšnjem kongresu
IATC predlagala romunska sekcija gledaliških kritikov in da jo je
finančno v celoti podprlo romunsko ministrstvo za kulturo.
Alja Predan

lutkovna uprizoritev

V

okviru repertoarnega niza
avtorskih uprizoritev Na
obisku se je na malem odru
LG Ljubljana že s svojo drugo
samostojno premiero znova
nadvse uspešno predstavila
Martina Maurič Lazar, in sicer
tokrat kot avtorica dramatizacije
oz. priredbe, dramaturgije in režije
ter kot izvajalka Poštne pravljice
češkega književnika Karla Čapka
(1890–1938) v prevodu Zdenke
Škerlj Jerman.
Nekoliko starosvetno zgodbo o
neuresničeni ljubezni med
raztresenim voznikom
Františkom, ki na svoje odločilno
snubitveno pismo v vročici
neučakanosti pozabi napisati
naslov, in žalostno nesojeno
nevesto Mařenko po več kot letu
dni turobnega »umiranja«
čudežno preobrne k srečnemu
razpletu zgledno vestni in vztrajni
poštni uradnik Kolbaba. Prav
značilno neopaznemu ter na videz
le paragrafom in nadrejenim
brezpogojno vdanemu pismonoši
se z lastno srčnostjo posreči rešiti

KUD France Prešeren, Ljubljana
Premiera 27. 10. 2006
kaljenih improligašev (Alja Cerar, Jure Karas, Ana Marija Mitič,
Nejc Simšič, Gašper Tesner, Ajda
Toman, Vid Valič, Renata Vidič,
Sašo Weilgoni) je po ideji in v režiji Urške Mlakar postavila Muvioke (filmske karaoke), pri katerih se glasbena podlaga zamenja
za film ali videospot. Igralci pripravijo interpretacijo dialogov

ali monologov igralcev v filmskih
kostumih in scenografiji. V interpretaciji se poizkusijo tudi gledalci in – kot je to vztrajno poudarjal Jure Karas – »zaradi izpopolnjenih igralskih tehnik in popolne scenografije in kostumografije je skorajda nemogoče opaziti razlike med izvirnimi dvodimenzionalnimi filmskimi posnetki in tistimi, odigranimi na
odru«. To je še najbolj prišlo do
izraza v vmesnih točkah, ki jih zaigrajo člani gledališča, in sicer iz
filmov Titanik (Letim, Jaka, letim!), Krog (Samara je postal
blondinka!), Ubij Billa (visokotehniloški spopad s katanami) in
pa digitalne čarovnije iz Matrice.
Ker se nastopajoči iz občinstva
vsako predstavo zamenjujejo, poteka dogajanje na odru in med
občinstvom vedno drugače. Zato
je vsaka od teh predstav drugač-

abonma Akademije za glasbo
Simfonični orkester SNG
Maribor
dirigent Milivoj Šurbek
solisti AG
dvorana Slovenske filharmonije
30. 10. 2006

klasični koncert

N

a zadnjem koncertu
letošnjega cikla Akademije
za glasbo so nastopili štirje
pevci, klarinetist in pianistka – ob
orkestru mariborskega gledališča.
Profesionalni orkester bi lahko
močno povzdignil solistične
dosežke, a jih pod taktirko Milivoja
Šurbka žal ni. V drugem delu
večera je govorila solidnost:
orkester je s skladbo Rahmaninova
nastopil urejeno, ritmično
zanesljivo, sčasoma je celo globlje
zadihal in se začel odzivati solistki.
Pianistka Barbara Novak je pred
kratkim diplomirala (v razredu

na, kot je DVD-film s skoraj neskončnim številom različnih
kombinacij, tako je tudi vsaka
predstava unikum, ki ga skuša
Karas čim bolj nadzorovano pripeljati do konca. Napetost na
odru in med občinstvom ne popusti do konca predstave.

Eden od poštarskih škratov – Avtor likovne zasnove je Gregor Lorenci.

Andreja Jarca); no, Rapsodijo na
Paganinijevo temo je poustvarila z
držo izkušene, docela
samozavestne koncertantke,
artikulacijsko sproščena, povedna
in hkrati gnana, tako v pikantnosti
udarca kakor junaškem zvočnem
klesanju, senčenju in navsezadnje
gnetenju pevnega sentimenta
(Des-durova variacija). Bleščeče.
Na Mozartove pevske odlomke
se je naravno navezal klarinetni
ekshibicijski »prizor« spod peresa
Saveria Mercadanteja, ki je kot
Rossinijev, Bellinijev, Donizettijev
in tudi še Verdijev sodobnik
pomagal utirati pot italijanski
romantični operi. A Koncert za
klarinet in komorni orkester nima
romantičnega duha. Matic
Titovšek je bil v gosto figuriranem
solističnem deležu pač toliko
spreten, da je lahko ostal tudi
muzikalno fleksibilen in se izrazil z
lepimi dinamičnimi pregibi – celo s
čustvenimi (molovska variacija).

Orkester ni bil nič kaj zvočno
fleksibilen in izzvan k fraznemu
mišljenju; odrezavost violin je
zmotila v prvih taktih.
Pri pevskih točkah pa je bilo
orkestrsko podajanje malone
olesenelo. Štrleče, sekano. Že
motet je bil dan v poslušanje grobo
pozitivistično (muzikalno
nenadgrajeno), Guglielmova arija
je klopotala (razšvedrana fagota
itn.), hitrostna izbira je bila
praznost sama oziroma celo
pragmatična nepremišljenost (v
drugi ariji Kraljice noči se je npr.
tempo pospešil izključno zaradi
vokalnosituacijske – stakatne –
potrebe), v Grofovem
accompagnatu sta nerodnost in
»dramska« nekompetentnost
dosegli vrhunec. Itn. Ali ni bil
Milivoj Šurbek nekoč operni
dirigent?!
Odlomki torej niso imeli
umetniškega dirigentskega
obraza, pevsko kakovost pa je bilo

seveda vseeno mogoče prepoznati.
In se je v primeru Zinovie-Marie
Zafeiriadou, grške sopranistke, ki
se izpopolnjuje pri Alenki Dernač
Bunta, veseliti. Koloraturka s
celovitim obsegom in pravo, sijočo
barvo je zelo napredovala:
Kraljičini ariji sta segli v bližino
Nastopa (operne osebe in mlade
pevske osebnosti). Izenačen in lepo
zveneč je tudi sopran Katarine
Lenarčič, ki je pela motet
Exsultate, jubilate; se pa petja drži
neka nevezanost, celo počasnost
(Aleluja).
Slabši vtis sta pustila
baritonista. Boštjan Korošec je že
pevec z diplomo, glas je ostal
zadrgnjen, tog. Takšen, roko na
srce, nima solistične perspektive.
Janko Potočnik zveni naravneje,
četudi precej svetlo in rahlo; opazil
se je tudi primanjkljaj v obsegu.
Grofova arija: hrupni orkester,
krhki bariton, šolsko oblikovanje –
pri obeh, a pri orkestru huje (!).

republiki, že v rosnih letih je začel
igrati klavir in se klasično izobraževal, pri 16 letih je že nastopal z dominikanskim National Symphony Orchestra, kjer je igral tudi tolkala, šel
nato študirat na Mannes in Julliard
School of Music v New Yorku. Rhapsody in Blue v izvedbi Camila in Barcelona Symphony Orchestra je naslovna orkestracija pričujočega albuma. Gre za klasično delo Georga
Gershwina (1897–1937), ki je doživelo premiero že leta 1924. Poznavalci
so navdušeni predvsem nad interpretacijo, s katero Camilo igra Gershwina, in trudom, da celotno delo
zveni kot zelo improvizirano. Nadaljevanje plošče nosi naslov Concerto
in F. R. R.

ter Breakfast?), drugače gre za zelo
poslušljivo celoto, ki kliče k popoldanskem čaju na sončno nedeljsko
popoldne. R. L.

Passos, ki jo imajo v domovini za
žensko različico Joăa Gilberta, je
pred kratkim izdala prvi album pri
založbi Telarc, sicer je to njen prvi album, ki ga je naredila zelo osebno, le
njen božanski glas in njena nežna kitara. Minimalizem, ki trdno gradi
lebdeče skladbe iz zakladnice skladb
brazilskih avtorjev, od 15 skladb za
ploščo Rosa, jih je kar šest napisala
sama. Potem ko je pred tridesetimi
leti začela glasbeno kariero in se
uveljavila kot eden vodilnih ženskih
vokalov Brazilije in je snemala tudi
za multinacionalko Sony BMG, si je
zaželela intimnega razpoloženja
manjše založbe in svobodnejše roke
pri ustvarjanju. Tako je izšla zelo
osebna in intimna plošča, ki zelo narahlo in nežno prepleta bossa novo z
newageovsko
meditativnostjo.
Glasbeno je njen izdelek celo zelo
podoben prav tako puhasti in nikakor puhli plošči Vivo slovenske zasedbe Bossa de Novo. Z. M.

Iz ploščarne
Marzla vada

Posebno opozorilo!
Morebitne obiskovalce predstave opozarjamo, da obstaja realna možnost, da pristanejo na
odru in se podajo na pot igralske
slave, ki se začne s privlačno srebrno nagrado, saj občinstvo s ploskanjem nagradi vsakega od treh
nastopajočih iz občinstva. Z vrhunsko napravo za merjenje moči ploskanja pa Gverila Teater povsem objektivno ugotovi zmagovalca.
Zdenko Matoz

Med Venero in Jupitrom
(KUDMV, Nika)

Zasedba Marzla vada, kot se po pohorsko pravi mrzli vodi, je po večletnem ustvarjanju pred časom poniknila in se nato spet obudila, zavezana svoji avtorski glasbi in besedilom.
Čeprav prihaja iz Lovrenca pod Pohorjem, je glasba več kot univerzalna in presenetljivo urbana in kot taka se zlahka meri z glasbo zasedb, ki
ustvarjajo v krajih in mestih z razvito
glasbeno in popkulturno infrastrukturo. Morebiti je to tudi prednost.
Na prvencu Med Venero in Jupitrom,
ki so ga izdali v samozaložbi KUD
Marzla vada, za distribucijo pa je poskrbela založba Nika, bobnar Alan
Krajnc, basist Tadej Kojc, kitarist Tomaž Gornjak, kitarist in klaviaturist
Jože Čučko in pevec Marko Šumer, ki
je tudi avtor večine besedil, ponudijo solidno rockovsko glasbo z liričnim besedili. Z. M.

Michael Camilo

Foto Igor Zaplatil

Rhapsody in Blue
(Telarc)
Michael Camilo, dobitnik gremijev,
je eden največjih živih jazzovskih pianistov, ki ga širši krog ljudi in ljubiteljev glasbe pozna predvsem po
njegovem delovanju v t. i. latin jazzu. Camilo se je rodil v Dominikanski

Alo Alo, uganite kdo je to?

avtorjem komplementarne glasbe
in glasbene izvedbe Milkom
Lazarjem (ki je starosvetnost
občutja uprizoritve zvočno in
glasbeno sprožal in zaokrožal z
melodijami in instrumentacijami
starih umet/el/nih skladb in
nekdanjih šlagerjev ter srečni
konec ironično podložil še z nežno
sladkobnostjo rokokojskih
glasbenih skrinjic).

Jure Dobovišek

Cvetje v Casablanci
olajšanje, prisili prostovoljca ali
prostovoljko, da se povzpne na
oder pod reflektorje, med zvezdnike.
Izbrani se lahko prelevi v like iz
slovenskih filmov Vesna, Cvetje
v jeseni, Sreča na vrvici in To so
gadi ali pa iz tujih Casablanca, Alo
Alo, Vojna zvezd V. Skupina pre-

senčne podobe za prizore
poštarjevih popotovanj ter
naravnost chaplinovsko burleskni
veliki upogljivi samostoječi lutki
smešno-žalostnega ljubezenskega
para za odrešilni finalni razplet),
domiselnim avtorjem kostuma
Iztokom Hrgo (ki je strogost in
enoznačnost poštarske uniforme
prepletel s prosto večuporabnostjo
harlekinovskega »pajaca«) ter z

Dobri vokali brez prave
orkestrske podpore

Kulturaža

»In zdaj prosim nekoga iz občinstva, kakšno gospo ali gospodično, gospoda ali gospodiča, da
stopi iz temačne anonimnosti in
se povzpne na odrske deske, pod
reflektorje, kjer bo lahko izživel
ali izživela svoje igralske ambicije. Veste, tu med vami je kar nekaj slavnih filmskih producentov, ki iščejo svežo igralski kri,« je
spodbudno dejal mojster ceremonije najnovejše interaktivne
gledališke predstave Muvioke
Gverila teatra Jure Karas.
Takrat začnejo gledalci in gledalke intenzivno opazovati strop,
svoje roke, tla, stene in vse drugo,
da le ne bi s čim opozorili nase, da
le ne bi prišli v stik z njegovimi
očmi. In potem se Karas samozavestno zazre v izbranega ter z nespornim bolščanjem in ploskanjem občinstva, ki ga je prevzelo

nevarno ogroženo ljubezensko
zvezo. Najprej mu priskočijo v
sanjah na pomoč jasnovidni (se
pravi, skozi ovojnice nezmotljivo
čuteči) nočni poštarski škratje, ki si
s poštnimi pošiljkami krajšajo čas
tako, da igrajo z njimi marjaš.
Toda ker tudi oni ne zmorejo
»prebrati«, česar ni zapisanega,
požrtvovalnemu Kolbabi naposled
pomaga še srečno naključje, da
»po letu in dnevu« vztrajnega
pešačenja in iskanja končno naleti
na pogrebno žalostnega šoferja
Františka, samega povzročitelja
vse te velike zmede in hkrati
edinega, ki ve, komu bi moralo biti
skrivnostno ženitno pismo
naslovljeno.
Avtorica in izvajalka skrbno
domišljene in z virtuozno
lahkotnostjo in veščino izvedene
uprizoritve je tokrat nadvse
plodno sodelovala z lektorico
Tatjano Stanič, izvirnim in
duhovitim avtorjem celostne
likovne zasnove Gregorjem
Lorencijem (poleg prijazne
starosvetne podobe poštne pisarne
z večfunkcijskim globusom oz. tudi
povečevalnim steklom ali
okroglim zaslonom na predalniku
je zasnoval imenitne groteskne
mimične lutke oz. maske škratov
na poštarjevih rokavicah,
nakolenčniku in nogavici,
učinkovite ploskovite, prosojne in

Foto Blaž Samec
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Ray Davies
Other People's Lives
(V2, Dallas)
Za britansko skupino Kinks zagotovo velja, da je iz časov tako imenovane britanske invazije poleg Rolling

Stonesov najdlje na glasbeni sceni. V
nasprotju od Stonesov je bilo Kinksom to laže doseči, saj skupino od
vsega začetka vodi Ray Davies, ki napiše večino materiala in odpoje večino skladb, le tu in tam mu na pomoč
priskoči brat Dave. Tako malokdo
ve, da Kinksi niti po zadnji veliki
uspešnici Lola nikoli niso zapustili
glasbenega prizorišča in so vsako leto izdali vsaj po eno ploščo. Leta
1983 jim je s ploščo State Of Confusion in uspešnicama Don't Forget To
Dance in Come Dancing uspelo
osvojiti tudi MTV-jevsko občinstvo.
Čeprav se sliši nenavadno, za Daviesa ni nič posebnega, da pri 62 letih
izda prvo pravo samostojno ploščo.
Other People's Lives je solidna zbirka melodičnih popevk, ki le s kakšno
skladbo spomni na zlata leta Kinksov (After The Fall, Is There Life Af-

Rosa Passos
Rosa
(Telarc, Intek)
Znamenita pevka in kitaristka iz brazilske zvezne države Bahije Rosa

