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Marko Munih prevzel novoustanovljeni 
komorni zbor v Gorici
Slovenski dirigent Marko Munih je prevzel vodstvo novoustanovljenega komor
nega zbora “Cecilia Seghizzi“, ki so ga letos ob stoletnici rojstva te skladateljice 
ustanovili na pobudo zborovskega tekmovanja v Gorici. Tekmovanje od 1962 
prireja Združenje “C. A. Seghizzi“, poimenovano po skladateljičinem očetu, ki 
je bil prav tako komponist. Pobudo, da bi v čast še živeči skladateljici ustanovili 
pevski zbor, je dal predsednik omenjenega tekmovanja Italo Montiglio. K vod
stvu 12članskega mešanega sestava, v katerem so poleg italijanskih pevcev tudi 
štirje slovenski, so ga povabili kot mednarodno uveljavljenega dirigenta. (sta)

Zadnji deli  
dveh ruskih velikanov
Marijinski orkester z zahtevnim  
programom in vrhunskima solistoma

DAMijAn VinTeR 

Tako številčni instrumentalni korpus s slovesom, kot ga 
ima simfonični orkester Marijinskega gledališča (nekdanji 
Kirov), ostaja eno redkih zagotovil za kvaliteto pri vedno 
bolj množični ponudbi glasbenih sestavov s pridevniki nek
daj slovečih opernih hiš z ozemlja bivše sovjetske države 
(najpogosteje ‘boljšoj‘), ki so vzniknili v zadnjem desetletju. 
Če upoštevamo še Valerija Gergijeva za dirigentskim pul
tom in temu pridamo še zveneči solistični imeni, potem je 
jasno, kaj pričakovati.

Čeprav bi se težko povsem strinjali z v spremnem listu 
navedenim citatom britanskega Financial Timesa, češ da 
“glasbeniki igrajo tako, da je v trenutku jasno, da jim glas
ba pomeni vse v življenju,“ pa je treba priznati, da gre za vr
hunske profesionalne glasbenike, ki so kos najzahtevnejšim 
partituram. Omenjena izjava pa bi prej pristajala kakšnim 
manjšim, praviloma (naj)bolj entuzijastičnim glasbenim za
sedbam. Velja pa leta nedvomno za solista, violinista Rach
lina in pianista Macujeva, ki sta nepozabno zaznamovala 
oba večera. Skupna točka obeh koncertov v ljubljanskem 
Cankarjevem domu v okviru ljubljanskega festivala je bil 
še izključno “ruski“ program ter dejstvo, da smo lahko v 
obeh primerih slišali izvedbi zadnjih skladb dveh ruskih 
glasbenih velikanov, ki sta zaznamovala drugo polovico 
devetnajstega in prvo dvajsetega stoletja.

Rachlinova virtuozna  
neprizanesljivost
Torkov večer je simfonični orkester Marijinskega gledališ
ča pričel z baletno glasbo Konjička grbavčka Rodiona Šče
drina, pri kateri velja izpostaviti Ciganski ples in sklepno 
energično Kolo z lepim solom prvega klarineta. Sledil je 
zahtevni Šostakovičev Koncert za violino in orkester v a
molu, op. 99, s priznanim Julianom Rachlinom, ki je stari 
znanec ljubljanskega festivala. Vrhunec skladbe (in večera) 
je bila nedvomno ena najdaljših in najimpresivnejših vio
linskih kadenc, ki povezuje tretji in četrti stavek in ki jo 
je štiriintridesetletni Litovec izvedel z izpiljeno tehnično 
veščino in muzikalnostjo. Iz violine ‘ex Carrodus‘ Guarne
riusa del Gesuja iz leta 1741 je izvabil božanski ton, pa če
prav se je inštrument zaradi izvajalčeve silovitosti morda 
komu zasmilil. Pravzaprav je bilo med celotno skladbo čuti

ti briljantno usklajenost solista in orkestra, zanimivo pa je 
bilo opazovati tudi dopolnjevanje Gergijeva in Rachlina pri 
komunikaciji z orkestrom. Slednji je navdušenje občinstva 
pred odmorom nagradil še z Bachovo Sarabando.

V drugem delu smo prisluhnili zadnji skladbi Sergeja 
Rahmaninova, Simfoničnim plesom, op. 45, katere poseb
nost je v prvem stavku pridruženi altovski saksofon. Tako 
velja v Non allegro pohvaliti saksofonsko solistično vlogo 
(in zlivanje z oboo, klarinetom in flavto), v Andante con 
mottu pa pompozni nastop trobil in ritmično lahkotnost 
pri tej namenski razgradnji oziroma nadgradnji valčka. 
Dve uri in pol trajajoč večer je pred dvema dodatkoma med 
njima znani Adagio iz Hrestača  skladno zaključil večdelni 
tematsko pisan sklepni stavek.

Macujeva tehnična izbrušenost
V sredo se je priznanemu orkestru z dvestoletno tradicijo v 
do zadnjih stranskih sedežev drugega balkona napolnjeni 
Gallusovi dvorani pridružil v Irkutsku rojeni Denis Macu
jev, ki je predstavil Rahmaninov Koncert za klavir in orke
ster št. 3 v dmolu, op. 30. Macujev je v zahtevno partituro 
tehnično izbrušeno, po potrebi nežno komaj slišno ali pa 
ekspresivno vrtoglavo hitro, prelil lastni glasbeni izraz in 
dosegel to, kar se od izvajalca zahteva: preprosto predstavi
ti to, kar je izjemno zapleteno.

Po odmoru je sledila zadnja simfonija Petra Iljiča Čaj
kovskega, Simfonija št. 6 v hmolu, op. 74, znana tudi pod 
imenom Patetična. Delo je skladatelj spisal med februar
jem in avgustom 1893 in jo posvetil ljubljenemu nečaku 
Vladimirju Davidovu, o njej pa v pismu zapisal: “Česa lep
šega še nisem napisal in tudi ne bom nikoli več. Vanjo sem 
vložil, če ne pretiravam, vso svojo dušo.“ Čajkovski je umrl 
teden dni zatem, ko jo je oddal založniku, v njej pa se re
snično skriva tipično romantični obup nad samim seboj 
in svetom. Delo je izzvenelo zelo doživeto, odlikovala pa 
ga je neprenehna dramatično otožna harmonska napetost, 
za katero je bil v prvi meri zaslužen prav Valerij Gergijev. 
Vitalni dirigent, ki je v Gledališču Kirov debitiral pred tri
desetimi leti in od leta 1996 kot direktor vodi Gledališče 
Marijinski, je potrdil sloves, saj je orkester vodil s potreb
no disciplino, a v isti sapi opazno umetniško svobodo. Pa 
čeprav je le redko uporabil dirigentsko paličico in je z več 
kot osemdesetčlanskim ansamblom komuniciral večino
ma le z rokami in prsti.

Letošnji nastop simfoničnega orkestra Marijinskega gle
dališča je bil nedvomno vrhunec avgustovske festivalske 
ponudbe klasične glasbe.

Marš ljubezni kot idejno nadaljevanje  
prizora iz filma Križarka Potemkin
V času francoskega predsedovanja 
EU poteka “Saison Culturelle Europe
enne“, projekt, v katerem francoski 
umetniki sodelujejo s kolegi iz članic 
EU. Slovenske barve bodo s peforman
som Marš ljubezni zastopali vizualni 
umetnik Matej Andraž Vogrinčič, re
žiser Matjaž Pograjc, igralci iz zasedbe 
Betontanc in francoska glasbena skupi
na Ez3kiel.

Vogrinčič je na novinarski konfe
renci pojasnil, da je vsebinsko izho
dišče Marša ljubezni reinterpretacija 
znane scene na stopnišču v Odesi iz Ei
sensteinovega filma Križarka Potem
kin. Film obravnava revolucijo in upor 
marincev s križarke leta 1905, najbolj 

znan prizor pa je pokol prebivalstva 
na stopnišču, ko ustrelijo tudi mamo 
z otrokom v vozičku.

V interpretaciji slovenskih umet
nikov in francoskih glasbenikov bo 
performans ohranil simbolično vred
nost prizora, ki pa postavlja novo vpra
šanje: ali lahko posameznik preživi v 
množici in histeriji, v večnem teku za 
ljubezen in življenje?.

Množico bo predstavljalo 7.000 
“slinkyjev“, igrač v obliki vzmeti, ki 
se bodo spuščali po 12 krat 18 metrov 
obsežni konstrukciji. Performans obse
ga tri ravni  “slinkyje“, ki oddajajo 
poseben zvok, igralce Betontanca Ka
tarino Stegnar, Primoža Bezjaka in 

Branka Potočana v realnem času in 
predhodno posnete prizore. Skupina 
Ez3kiel bo ustvarila izvirno glasbo, ki 
se navdihuje v znamenitem filmskem 
prizoru in zvoku, ki jih ustvarjajo 
“slinkyji“. Kot je napovedala produ
centka Maja Vižin, bo zasedba glasbo 
izvajala v živo.

Premiera Marša ljubezni bo 20. 
avgusta na festivalu uličnega gledališ
ča v francoskem Aurillacu, kjer bodo 
sledile tri ponovitve. V Ljubljani bo na 
ogled 3. in 4. septembra, v Marseille po
tuje 23. in 24. oktobra.

Glavni partnerji projekta so zavod 
Bunker, Francoski inštitut Charles No
dier in CulturesFrance. (sta)

ALenKA PiRMAn

Če hočeš na Triglav, moraš najprej na Šmarno goro. Letos bi šla rada na 
Manifesto, evropski bienale sodobne umetnosti, pa se bojim, da imam 
premalo kondicije. 900 kilometrov vožnje do južnotirolskega in nazaj, štiri 
slikovita prizorišča, v njih pa cvetober del 230 avtorjev! Zato se v nedeljo 
popoldne odpravim lovit umetnost po Ljubljani. Galerije so že zaprte, znajti se 
moram sama.

Ker živim ob nekdanji Poti spominov in tovarištva, se kar takoj lotim. “Največ
ja načrtovana javna zelena površina“ v mestu je preživela konverzijo sistema 
in spomina. Prešpikana je s kamnitimi stebrički, ki so jih darovale tedanje 
delovne organizacije. Tonose, na primer, ni več med nami, leta 1993 pa je 
izginil tudi njen stebriček. Novega so postavili že leto kasneje in videti je, da 
je Pot na veliko veselje rekreativcev zgledno vzdrževana. Spustim se v 
Gramozno jamo, kjer že 51 let pada Kalinov talec. V osnovni smo ga šli obiskat 
skoraj vsako leto in se pogovarjali tudi o umetnosti.

 “Tovarišica, zakaj pa je nag?“

 “Ja, kaj pa misliš? Kako bi pa zgledalo, če bi bil oblečen?!“

In tako smo lahko dojeli, da kip golega moškega telesa v nadnaravni velikosti 
ni dobeseden, ampak nadomešča 124 ubitih ljudi. Eden od njih je bil Hinko 
Smrekar, posameznik par excellence. Tudi zato me danes taka posploševanja 
ne ganejo več. Kalin se je zatekel k “antični herojski goloti“ in prešinilo me je, 
da bo spomenik kmalu dobil časom primernega soseda  novi nogometni 
stadion. (Na pojav novodobnih junakov je že pred leti opozoril umetnik 
Nebojša Šerić  Šoba s fotografijo nogometaša v pozi umirajočega Ahila.)

Vzpnem se iz jame in nadaljujem mimo Žal. Vrtičkarjev ni več, je pa plevel. 
Pred Ministrstvom za obrambo (“gibanje omejeno“) se zaletim v velikega 
poraženca  Putrihov general Rudolf Meister zamišljeno sedi na žrebcu, ta je z 
vsemi štirimi vkopan v podstavek in le krogla na robu spominja na nekoč 
tako ključen kiparski problem. Ljubljančani smo na svoj konjeniški spomenik 
(in na junaka, ki ga bo vreden) čakali od druge svetovne vojne, v kateri sta 
končala oba Dolinarjeva Karađorđevića. Tudi trenutna država se (po vzoru 
svojih “preseženih“ predhodnic) vzpostavlja skozi iste nazadnjaške obrazce. 
Kdor čaka, dočaka, eden pa ni nobeden: javni natečaj je dvignil toliko prahu, 
da so navsezadnje postavili kar dva! Poraženi projekt torej stoji pred samim 
pentagonom. Kot moralni zmagovalec tale Meister torej sme izpustiti vajeti, 
žival je čuječna za oba, ker pa je posuta z dekorativnimi bleščicami in 
postavljena na ozrcaljeni podstavek, v katerem mimoidoči državljani vidimo 
predvsem sebe, ni razloga za miren spanec.

Odkolesarim čez križišče, za katerega domnevam, da ga je pokojni Igor Zabel 
leta 1997 izbral za izhodišče intimnega kuratorskega projekta Nerazložljiva 
navzočnost. (Če je že res treba kaj poimenovati po njem, bi na moji lestvici 
nepotrebnih poimenovanj tole križišče vsekakor kotiralo višje od nagrad za 
kustose.) Tukaj se zavem, da na tem obhodu zaenkrat še nisem naletela na 
obrobne, na videz nepomembne pojave umetnosti. Še več, naslednja postaja je 
ledeno hladen tuš. Slovenci častimo knjigo, vendar ne z branjem, pač pa s 
postavljanjem obeležij. Nad projektom Rastoča knjiga se je pred sedmimi leti 
pridušal že Zabel v eni od svojih kolumen v Delu, vendar se takrat še ni 
vedelo, kje bo ta “poduhovljeni prostor“ in kako bo izgledal. Vedelo se je le, da 
ga z nabuhlim besednjakom propagira Državni svet. Danes je vse jasno 
“knjiga“ raste ob Železni cesti, ponazarja jo bronasta deklica s knjigo v roki 
(ne bere, pač pa zre v daljavo). Sedi na podstavku in odseva v dekorativnem 
bazenčku, polnem postane vode in smetja. Za piko na i so v tla priviti še 
brižinski spomeniki v rostfrej tehniki. Spomenik menda pokriva tri epohalne 
obletnice in še vstop v Evropsko unijo, plačala pa so ga (tako kot nekoč 
stebričke ob PSTju) številna slovenska podjetja. Tudi razkorak med opušče
nim digitalnim spomenikom Srečku Kosovelu v Tivoliju in zanemarjeno 
Rastočo knjigo se da izraziti v dveh stoletjih. Iz priloženega je razvidno, 
koliko je ura danes.

Da pa se ne bom samo pritoževala  pot me vodi naprej mimo obeležja najbolj 
mimobežnemu in zanemarljivemu dogodku: James Joyce je 19. oktobra 1904 
prebil noč v Ljubljani. Kako navdihujoče! Človek dobi službo v Trstu in se 
odpravi na pot, potem pa se ušteje in s potovalko in spremljevalko izstopi na 
napačni postaji. Še danes mednarodni vlaki v Ljubljani postanejo le za hip 
(menda ja ne v čast temu veledogodku?); kdo ve, koliko bodočih slavnih 
osebnosti se takole zmoti. Iz prvega rokava lahko stresem naslednji primer: 
ena od nekdanjih kustosinj Manifeste je med vseevropskim lovom za 
umetniki Ljubljano prespala in izstopila šele v Zidanem mostu. Žal se ni 
znašla in kar tam poiskala še neodkritega lokalnega umetnika, pač pa je 
privihrala nazaj besna ko ris, ker je kolega nista pravočasno zbudila. Taka je 
danes konkurenca v tem poslu. Ampak temu pač ne bomo postavljali 
obeležja? No, na železniški postaji se je treba kar malo potruditi, da v tleh 
prvega perona opazimo Brdarjevo rešetko, v njej pa (prave) čike. Še posebej se 
navdušim nad Titanovo žabico, s katero je priklenjena. Poskus obračuna s 
provincializmom je res duhovit, a kaj, ko izhaja iz zgoraj omenjenega 
patološkega razmerja s knjigo ...

Neverjetno! Nabralo se je pet tisoč petsto znakov, jaz pa še do centra nisem 
prišla! Če bo tako tudi na Manifesti, me ne bo domov do zime ...

(se nadaljuje)

Trening  
(Bežigrad)

Poklon: orkester, Denis Macujev in Valerij Gergijev (arhiv Festivala Ljubljana)


