KULTURA

18

št. 284
ponedeljek, 9. decembra 2013

KULTURA

št. 284
ponedeljek, 9. decembra 2013

kultura@primorske.si

Skupinski portreti Goric

zbor, s katerim je žel uspehe in vzgojil mlade zborovske dirigente. 26 let je
vodil Center za glasbeno
vzgojo Koper, na njegovo
pobudo pa je nastalo tudi
Združenje glasbenih pedagogov Primorske. Po vzoru
tega sta kasneje nastala še
slovensko in jugoslovansko
združenje, ki ju je Hasl vodil nekaj mandatov. Leta
1978 je prejel Žagarjevo nagrado, leta 2004 pa mu je

Mednarodni festival novomedijske umetnosti
Pixxelpoint se je iztekel. Kuratorski team BridA
je z odzivom občinstva in obiskom zadovoljen,
uspela je tudi zadnja akcija Najdeni portreti, ki
jo je avtorica Anja Medved skupaj s prebivalci
obeh Goric izvedla v bivši carinarnici mejnega
prehoda na Erjavčevi ulici.

Zveza glasbenih šol Slovenije podelila Gerbičevo nagrado.

NOVA GORICA * Prihajali
so ljudje s fotografijami in
zgodbami, ki stojijo za njimi. V bivšo carinarnico na
mejnem prehodu na Erjavčevi ulici, v kateri si je
režiserka Anja Medved za

Ana Brumat prodira s prvimi razstavami

Beštije na cinku

tisti dan uredila snemalni
studio in pisarno za zbiranje, digitalizacijo in arhiviranje fotografij. Prihajali
so tako rekoč ves čas trajanja akcije, v šestih urah je
so svoje spomine na pre-

bivalce obeh mest podali
pretežno Novogoričani, nekaj pa jih je bilo tudi iz
Gorice. Nekateri so prišli že
večkrat, vsakokrat so “prinesli” kakšen spomin. Kinoatelje je namreč že sedmo
leto zapored odprl vrata sicer zaprte hišice na nekdanjem mejnem prehodu za
spominodajalsko akcijo. Tokrat so zbirali fotografije in
spomine na tiste, ki se jih
radi spominjamo zaradi
drobnih junaštev iz vsakdanjega življenja. “Čeprav

Če se boste sukali v priljubljenem ljubljanskem baru Daktari, boste na
stenah prej ali slej opazili majhne grafike, sprva temne lise, iz katerih
se vam bodo počasi začele izvijati čudne pošasti, sence pokrajin ali
živali; odvisno od tega, koliko časa in napora boste investirali vanje.
In od temačnosti večera.

Ana Brumat, El toro, jedkanica
Anina predpostavka je, da imamo v sebi
veliko najrazličnejših skritih nagonov,
beštij, a jih ne spustimo na plan. “Gre za
nevsakdanjo energijo, ki želi eksplodirati.
Lahko jo ignoriram, lahko pa jo uporabim.” S temi in podobnimi razmišljanji o
izvoru prapodob se namerava ukvarjati v
svoji diplomski nalogi, po diplomi pa bo z
eksperimentiranjem nadaljevala, najraje
na kakšni od (vzhodno) evropskih univerz.
Doslej je samostojno razstavljala štirikrat,
pred kratkim v okviru grafičnega laboratorija tudi na beneški akademiji ter na
skupinski razstavi v bolgarski Sofiji.
KLAVDIJA FIGELJ

Decembrski Pogovori o branju

Lepota je uresničena ljubezen

KOPER * Ines Cergol je
doslej izdala štiri pesniške
zbirke: Globoko zgoraj
(1991), Vmes (1998), Svetlobnica (2005) in (S)lepota
(2012). Med drugim je
spodbujevalka literarne ustvarjalnosti dijakov in
mentorica mladih talentov,
lektorica, urednica, denimo Kocjančičevega zbornika Pesmi in zapisi: Ob
100-letnici rojstva (2013) in
Maestrala 21: Antologije
pesništva Kopra/An antology of poetry from the Koper
area (2009), in prevajalka
sodobne hrvaške poezije.
Pred kratkim je v njenem

Foto: Rado Lipovec

Slavistično društvo Koper je v sodelovanju s
koprskim Kulturnim klubom in Gledališčem
Koper pripravilo zadnji letošnji večer iz cikla
Pogovori o branju. Jasna Čebron je gostila
pesnico in profesorico slovenščine na koprski
gimnaziji Ines Cergol.

Ines Cergol
prevodu izšla Baščanska
plošča: poema (2013) Mi-

leta Pešorde. Ustvarjanje
poezije jo osrečuje, pesmi
piše nehote, pa vendar njene knjige pesmi nastajajo
zelo racionalno. Ko prevaja, nerada piše, v veliko veselje pa ji je tudi vsaka knjiga, ki ji na svet pomaga kot
urednica. Pesmi njene najnovejše pesniške zbirke
(S)lepota so razdeljene v
Ljubeznice, Mimobežnice,
Baladnice, Fragmentarnice
in Epilognice. Čeprav so
poimenovane z igrivimi
pomanjševalnicami, izpovedujejo globoka doživetja
ljubezenskih radosti in bolečine, pesnica se v njih
preizprašuje o smrti in rojstvu. Pesničin “napotek za
branje” je, naj jih vsak bralec bere po svoje in si odkrije lepoto ali slepoto:
“Brez svetlobe ni lepote in
brez svetlobe ne moreš videti.”
TV

Foto: Klavdija Figelj

LJUBLJANA * To so dela Ane Brumat, po
rodu iz Renč, sicer pa študentke oddelka
za slikarstvo likovne akademije v Benetkah. Ana je kaj kmalu ugotovila, da jo linija
bolj privlači kakor ploskev, kontrast
črno-bele bolj kot barvna lestvica, iz slikarskega ateljeja jo je vleklo v grafični
laboratorij, k profesorju Albertu Ballettiju. Vzljubila je jedkanico. “Ker je črno-bela; ker ima močno linijo in ker jo praskaš,”
pravi Ana. Kot bi v tej plošči nekaj iskala,
odkrivala njeno arheologijo.
“Plošča je navadno cinkova ali bakrena,
premazana z asfaltnim premazom. Nanjo
praskam z iglo, potem jo dam v kislino, ki
razje sled. Nato s površine odstranim premaz, utrem črnilo in odtisnem,” postopek v
hipu obnovi avtorica. “Ko odtisnem list, je
magija.”
Potem pridejo tiste kreature, neobstoječa bitja, podivjane beštje. To je vsebinska
plat prej omenjene formalne. Ana je tudi v
slikarstvu preučevala neobstoječa bitja,
pravzaprav so jo črno-bela bitja mikala že
v osnovni šoli. V grafiki jih je spustila na
plan, na cinkovo ploščo, da se razdivjajo.
Ikonografija prapodob, iz paleolitika, iz
Jungovih spisov, a bolj kot po knjigah brska
po sebi. “A ni vse moja roka, svoje naredi še
naključje.”
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Končal se je 14. festival novomedijske umetnosti Pixxelpoint

Umrl je Miran Hasl
KOPER V 89. letu je
včeraj umrl Miran Hasl,
glasbeni pedagog, zborovodja in dolgoletni ravnatelj Glasbene šole Koper. Ta
je pod njegovim vodstvom,
združena v Center za glasbeno vzgojo vseh treh obalnih šol, postala ena najuspešnejših v Sloveniji pa tudi v nekdanji skupni državi.
V Kopru je najprej predaval
na učiteljišču, kjer je leta
1951 ustanovil prvi pevski
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Avtorica projekta Anja Medved in pričevalec na spominodajalski akciji Najdeni portreti

Mineva 70 let od smrti Franceta Balantiča - Ob obletnici je izšel dopolnjen

morda nikoli ne bodo zapisani v zgodovino, bodo ostali v spominu zaradi svojih
dejanj in misli,” so zapisali v
pozivu meščanom.
“Nabrali smo kar lepo število portretov. Nekateri so se
spominjali svojih non in nonotov, tet in stricev, spet drugi so se spomnili utemeljiteljev kakšne dejavnosti v
mestu, denimo Jožeta Babiča in novogoriškega gledališča, a kar me je pozitivno presenetilo je bilo to,
da so ljudje prinašali skupinske portrete, torej portrete nekih skupnosti, ki so pozitivno vplivale na skupnost
celega mesta,” je po akciji
povedala Anja Medved. To
so bili portreti športne,
atletske skupnosti v mestu,
pa košarkarske skupnosti,
skupnosti postajskih blokov
in drugih.
“Cilj takšnih akcij, torej
večletnega projekta, je oblikovanje avdiovizualnega arhiva spomina obeh Goric.
arhiva, ki reflektira procese
oblikovanja predstav o preteklosti. Raziskovanje tega
procesa je toliko bolj zanimivo na obmejnem prostoru, ki ga opredeljuje razlika
med dvema zgodovinama.
Tudi letos je bila pozornost
posvečena osebnim spominom, ki odzvanjajo v kolektivnem in nam spregovorijo v sedanjosti,” zaključuje Medvedova.
“Anja Medved se je odlično
vključila v naslovno temo

letošnjega Pixxelpointa de.fragmentacijo, saj iz
delčkov sestavlja zgodovino
obeh Goric,” je ob zaključku
festivala povedala Sendi
Mango, ki poleg Jurija Pavlice in Toma Kerševana
sestavlja kuratorsko skupino BridA.
Mangova je z izvedbo letošnjega festivala zelo zadovoljna: “Dosegli smo marsikaj, kar je bilo izven našega
pričakovanja in to navkljub
obupni finančni situaciji v
Sloveniji in na Primorskem.”
Posebej je poudarila obfestivalske dogodke, kot je bila
delavnica z otroki, ki jo je
vodila italijanska umetnica
Pamela Barberi in za katero
je bilo veliko povpraševanja,
zlasti vrtcev in osnovnih šol.
“Kot nadvse pozitiven kazatelj se je pokazala želja po
javnih vodstvih, kar pomeni,
da ljudi to področje zanima
in da razstava ni bila sama
sebi namen, pač pa odprt
prostor, kolektivno skupno,”
pravi Mangova in še doda,
da je bilo zares zgledno tudi
sodelovanje s sosednjo Gorico, z Italijani ter Visoko
šolo za umetnost novogoriške univerze. “Obstaja trenutek med ljudmi, ki povezuje,” je zaključila Sendi
Mango, ki tudi sicer kot
umetnica deluje v skupini. O
tem, kako v okviru naslovne
teme sami razmišljajo, pa
bodo v Mestni galeriji govorili 17. decembra ob 19.
uri.
KLAVDIJA FIGELJ

ponatis Zbranega dela

Pesnika v ogenj, pesem v razrez
Usode mnogih pesnikov so žalostne, usode
nekaterih pa so žalostne na kvadrat. Dragotin
Kette, Josip Murn, Srečko Kosovel in Karel
Destovnik - Kajuh so umrli rosno mladi, a
njihovo poezijo so tiskali in brali, medtem ko
so pesmi Franceta Balantiča dolgo morale
živeti v ilegali.
LJUBLJANA * A so vendarle preživele in letos, ob
70. obletnici pesnikove smrti, pri Založbi ZRC izšle v
drugi, dopolnjeni izdaji Balantičevega Zbranega dela.
Knjigo, v kateri je ob poeziji
objavljenih še nekaj ohranjenih pesnikovih pisem,
medtem ko nastanek, usodo
in recepcijo opusa pojasnjujejo obsežni komentarji in
opombe, je tako kakor čisto
svežo monografijo In vendar si za pevca me izvolil,
izdano pri založbi Družina,
uredil France Pibernik. Literarni
zgodovinar
in
književnik, doma tako v rodnih Suhadolah in Kranju
kakor v vasi Slope pri Kozini,
odkoder je njegova žena, likovna pedagoginja Jolanda
Pibernik, že trideset let sis-

tematično zbira gradivo, povezano z Balantičevim vznemirljivim življenjem in delom.
Pesnik se je 29. novembra
1921 rodil v Kamniku, kot
študent na ljubljanski slavistiki sprva sodeloval v Osvobodilni fronti, bil zatem
interniran v Gonarsu, po vrnitvi pa vstopil v Prostovoljno protikomunistično
milico in služil v Grahovem
pri Cerkniškem jezeru. Ko je
Tomšičeva brigada 23. novembra 1943 napadla tamkajšnjo postojanko vaških
straž, je ogenj požrl tudi
pesnika, ki je slabi dve leti
poprej v sonetu zapisal: “Že
v žoltem snopju groze plapolam.”
Za njegovo pesem so sprva skrbeli zlasti v zdomstvu

France Balantič (1921-1943)
in zamejstvu, tudi v Trstu,
kjer je Vinko Beličič Balantičeve pesmi že leta 1950
uvrstil v antologijo Slovenska lirska pesem, zazvenele
pa so tudi v slovenskih oddajah na tržaškem radiu. V
domovini je bil Balantič dolgo prepovedan. Zbirka
Muževna steblika, ki jo je
leta 1966 uredil Mitja Mejak
in jo je nameravala izdati
Državna založba Slovenije,

je šla kmalu po natisu v
razrez. Ohranilo se je le nekaj izvodov; enega od njih
hranijo v koprski Osrednji
knjižnici Srečka Vilharja.
“Balantič je ves povojni
čas, ko je bil uradno prepovedan, tudi pri partizanskih pesnikih veljal za nespornega lirika. Do težav je
prihajalo samo na ideološko-politični ravni, ker je
pripadal nasprotni strani,”
pravi Pibernik. “Je pesnik izjemnega navdiha. Ustvaril
je samosvoj pesniški izraz, ki
ga odlikuje bogata in izvirna
metaforika. Obvlada pesniško obliko, zlasti klasični
sonet, preseneča pa s tematsko širino - skrajni rob na eni
strani doseže s čutno erotičnimi pesmimi, na drugi
pa z duhovno presežno, religiozno izpovedjo.”
Pibernika veseli, da je Balantič sčasoma doživel “izjemno pozornost kritikov in
literarnih zgodovinarjev tako doma kakor v zamejstvu
in zdomstvu”. Zadovoljen je
tudi z izidom obeh novih
Balantiču posvečenih knjig

in z njuno predstavitvijo tako na knjižnem sejmu kakor
v zamejstvu, v kulturnem
centru Lojze Bratuž v Gorici.
Pesniku, ki počiva na pokopališču v Grahovem, so se
poklonili tudi na spominski
proslavi v Cerknici.
Nenavadno pa je, da je
poglavitni del Balantičeve
zapuščine shranjen v Arhivu
Slovenije in ne v Narodni in
univerzitetni
knjižnici
(NUK), kjer običajno hranijo
tovrstne rokopise. “Gradivo
je po pesnikovi smrti zbral
urednik dr. Tine Debeljak, in
njegova žena ga je takoj po
vojni oddala v NUK, vendar
je do leta 1961 ležalo na
podstrešju,” pojasnjuje Pibernik. “Zakaj so prav Balantičevo
literarno
zapuščino iz NUK prenesli v
Arhiv Slovenije, lahko samo
ugibamo. Morda zato, ker je
bil pesnik od 27. julija 1945
na uradnem seznamu prepovedanih avtorjev.” Pa
čeprav je njegova pesem nebojevita in tuja sleherni ideologiji.
ANDRAŽ GOMBAČ

Foto: Saša Dragoš
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Rudi Skočir (drugi z leve) in Nelida Nemec na predstavitvi slikarjeve monografije

Monografija slikarja Rudija Skočirja

Dotik umetnosti
je dotik nebes
Nelida Nemec je v pogovoru s slikarjem
Rudijem Skočirjem v njemu posvečeni
monografiji idrijske založbe Bogataj odstirala
njegova najbolj intimna razmišljanja. Berejo
se na mah. Značilne slikarske zgodbe pa
dobivajo še mehkejše okvirje. Iskreno
doživetje je bila tudi predstavitev monografije,
na katero so se množično zgrnili Idrijčani z
vseh vetrov.
IDRIJA * “Monografija
Rudi Skočir je monumentalna in lepa, ker so lepa in
dotikajoča njegova dela. Iz
njih vejeta iskrenost in energija, prodirata v nas in
sprožata mnoge odzive. Toplo je pri duši, ker odražajo
najbolj pristno v njem samem,” je predstavitev začela
Nelida Nemec. Umetnostna
zgodovinarja in kritičarka je
pogovor Ko oči sprašujejo, ki
je objavljen v monografiji,
opravila v dveh delih, s 13
letnim razmakom, a je slikarjeva iskrenost “razdaljo”
zlahka preživela. Na predstavitvi je Rudija Skočirja
znova povabila k ubeseditvi
ozadja ustvarjanja in dobila
iskrivega, a do sebe zelo neprizanesljivega sogovornika.

Ko iz slik veje ena
sama ljubezen
Monografija na 340 straneh z razkrivanjem Skočirjevih doživetij, še bolj pa
premišljevanj življenja in
njihovimi odsevi v sedmih
opusih, ki jih predstavlja
311 izbranih slik, najbolje
govori sama. A vendarle,
kako vedno znova začenja?
“Težko, ker je belo platno
najlepše. Ko z njim delamo

slikarji, ga pokvarimo. Le
včasih je rezultat dober.
Vsakič je izziv. Upodobitve
črpam iz sebe, svojega okolja in kaj malega tudi prikrijem”. Tako je že od slikarjevih otroških kobariških in idrijskih gimnazijskih let. Na ljubljanski
akademiji je v njegovo delo
vstopila figura in so mu
kruh, tudi za nakup tiskarskega stroja in poglobitev v
grafiko, omogočile prve
ilustrirane knjige.
Zvest je ostal vsem trem.
Še najmanj grafiki, saj ga je
obsežen, težaškemu delu
idrijskih rudarjev posvečen
opus jedkanic, dodobra
izčrpal. Ženska figura pa je
zdavnaj dobila prepoznaven Skočirjev pečat. Davno,
v mladosti, je nastal portret
bodoče žene, muze - Vesne,
in korak naprej v značilne
obraze in celo postavne
ženske like, je bil začrtan.
Rezultati - od rojenic, sojenic in njihovih “napotkov” v življenje do zrelih
žensk - z najboljšim v sebi
razveseljujejo že dolgo.
Spremljamo izpoved Vesni kot kraljici srca, umetnosti, življenja. ljubezni.
Spremljamo, ko so atributi
na opusu kraljic nedvoumni in na drugih, ko več pri-

krijejo. Različna razpoloženja zrcalijo različne slike, a iz vseh, kot je poudarjala Nemčeva, veje ena
sama ljubezen. “Ljubezen je
na tem svetu vse. Imam
srečo, da imam ženo, ki jo
imam še vedno rad,” je bil
iskren Skočir.

Nima se za slikarja,
celo za umetnika
ne
Četrt idrijskega stoletja je
Skočirju pustilo globok
pečat in on mestu z monumentalnimi deli, opusom rudarjev, poklonom
njihovi iznajdljivosti, radoživosti, znanju. Rad ima
rodno Tolminsko (Kobarid)
in pretresljiv Tolminski
punt izpričuje pripetost na
korenine. Zadnjih 17 let je
bogastvo rajskega okolja
rovtarskih Žibrš z mehkobo
zarisalo v njegove slike.
“Sem bolj risar, kot slikar,”
je
občinstvu
izvabil
čudenje. “Barvo uporabljam razpoloženjsko. Ko
sem srečen rdečo, svetlo, ko
sem nesrečen temne barve.
Iz ene barve iztisnem čim
več. Podobno kot na risbi,
ko z malo črtami poveš veliko. Če bi vse barve dal na
eno sliko, bi jo zažgal,” je
prepričal hip za tem.
Z ilustracijo, osnovo slike, kot pravi, trenira risbo.
Sočasno je v 57 doslej ilustriranih knjigah, dal vse od
sebe. Zato so ga tiskali vse
do daljne Japonske.
Bo kdaj vse te risbe razstavil? “Smo jih šteli, a smo
se pri številki 3400 ustavili,”
je dal vedeti, da se to ne bo

zgodilo. Ve, da so razstave
pomemben most do občinstva, a jih, no vsaj njihovega
protokolarnega dela, ne
mara pretirano. In se mu je
zazdelo, da je s predlanskim ciklom razstav ob
60-letnici v sebi obudil megalomana. Da je morda tudi obsežna monografija
pretirana, ali vsaj prezgodnja.
Ne eno ne drugo ne drži,
a je takšno razmišljanje
Skočirja, ki se nima niti za
umetnika, razumljivo. “Slike so lahko dobre, perfektne, ampak to še ni umetnost. Umetnost nastane, ko
stopiš korak čez perfektnost.
To sem v življenju morda
skusil trikrat. Čutiš, ko stopiš v polje umetnosti. To je
tako, kot bi se odprla nebesa.”
Sledi sam sebi in svoji
intimi. To nosi s seboj na
kolonije in ustvarjanja po
svetu. Tudi v Pariz, v katerem je nedavno drugič iskal pot v prihodnost. Iskanja ga nikoli ne utrudijo,
a še niso zaključena. “Še me
vleče figura. druga pot je
nadaljevanje rajskih simbolov. Tretja je nastala v
Parizu. Prezgodaj je, da bi
ta dela pokazal. Moram
razčistiti pri sebi,” je dal
vedeti, da se noče zaleteti.
Kamorkoli bo krenil, bo
to nova ljubezenska izpoved. “Njegov doživljajski
svet je široko razprt. Njegovo hotenje je iskreno. Slikati, risati. Izpovedovati se.
Razkrivati lepoto in ljubezen,”
monografijo
zaključuje Nemčeva.
SAŠA DRAGOŠ

