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V Mariboru so prvič razstavljena dela projekta
Ad hoc, ki ga že pet sezon pripravlja

Literarno-umetniško društvo Literatura

Komunikacija
med besedo,

podobo in glasbo

MEDIA NOX

Petra Zemljič

G alerija Media Nox je v
okviru Slovenskih dnevov
knjige v Mariboru gostila

cikel Ad hoc, ki povezuje literaturo ,
likovno umetnost in glasbeno improvizacijo

in poteka v organizaciji
LUD Literatura v Trubarjevihiši literature

v Ljubljani. Tokrat sta na avtorsko

interpretirano poezijo Davida
Bandlja v živo ustvarila vizualni
odziv slikarka in ilustratorka Mojca
Sekulič Fo ter kitarist in skladatelj
Samo Šalamon. Dogodek v Mariboru

pretekli petek je bil poseben tudi
zato, ker so sploh prvič odprli razstavo

izbranih vizualnih del projekta
Ad hoc, ki ga je pripravila kustosinja
galerije Media Nox Petra Čeh.

Dela , kot izpostavlja vodja in avtorica

projekta Petra Koršič, so sploh
prvič na ogled , odkar Ad hoc obstaja.

Letos se zaključuje že peta sezona ,

doslej pa so izvedli več kot trideset
dogodkov. "Doslej je vse skupaj potekalo

kot literarno-glasbeni-likovni
dogodek. Poezija je torej izhodišče,
potem pa se zgodi nadgradnja, komunikacija

med besedo, podobo
in glasbo. Povabilo MKC-ja v Maribor

me je izredno razveselilo , ker
je to pomenilo prvi širši pogled in

še večjo dostopnost za občinstvo,"
je povedala Koršičeva, Petra Čeh pa
je ob razstavi zapisala , da je prednost

tovrstnega pristopa "neposredna

, spontana , akcijska, skicozna
in emotivna ustvarjalnost, črpajoča
iz vodnjaka znanj in izkušenj posameznega

umetnika. Nastala dela so
ilustrativna, upodabljajo ali točno
določene trenutke poezije , točno določene

stihe, celo posamezne pojme
in besede ali pa splošno zaobjeto
občutenje posamezne pesmi. Gre za
vrtinec impresij , ki vtisne verze v
ritem likovnih elementov. Nekatera

dela so črno-bela , spet druga vehementno

udrihajo z barvami, pri
kakšnih prevladuje risarska kontura

, mestoma abstraktna upodobitev
nadomesti figuraliko, ponekod

prevladuje ekspresivnost , spet
drugod umirjenost. Takšen ustvarjalni

proces ne dopušča popravkov
ali vnaprejšnjih premislekov in gledalcu

nudi predvsem golo pristnost.
Prav zato so poznavalci umetnosti
tako navdušeni nad razstavami krokijev

, skic in podobnega , saj osvetljujejo
značajske detajle umetniških del

ter s tem izpostavijo posebnosti in
izvirne spretnosti umetnika samega.

Na nastajajoča dela zagotovo vplivajo

čustveni dražljaji, ki jih poezija
sproža. Učinek čustev je v delih

vidno prisoten , navadno v kolektivnem

arhetipskem jeziku simbolike."

Še nekaj besed o zgodovini projekta

Ad hoc. Prvi Ad hocse je zgodil
leta 2014. Vsaka edicija , kot navaja
Koršičeva, je drugačna,samosvoja , z
nekim osebnim podpisom soustvarjalcev

, čeprav jih povezuje vnaprej
določena dramaturgija. Glasbenik
in likovnik dobita v branje po dva
pesniška izbora že pred dogodkom.
Tam se 80 minut trajajoče druženje
začne z desetminutnim glasbenim
uvodom. Prvemu pesniškemu branju
v dolžini 15 minut sledita 15-minutni

sočasni odziv v glasbi in podobi.
" Seveda izberem dobra imena. Pri

glasbenikih dobre improvizatorje,

pri poeziji odlične pesnike, prodorne,

nagrajevane , a tudi morda kake, ki še

to niso. Likovnike pa je najtežje izbrati.

Veliko je slikarjev, ilustratorjev,

ki pa delajo v ateljeju, v svoji intimi.
Imamo veliko vizualnih umetnikov

, ki pridejo in počastijo projekte,
ampak tudi pravijo, da še nimajo tistega

poguma , da bi stopili pred ljudi
in risali pred njimi. To je res napor.
Oni niso vajeni odra. Glasbenik ga
je , tudi pesnik , ko podaja interpretacijo.

Pri teh trojkah povezujem
tiste stvari , ki niso najbolj evidentne

, sorodne. Včasih me kdo vpraša,
pa kako bom izpadel s tem in s tem.
To me ne zanima, ampak je važno, ko
vstopimo v prostor , da spregovorita
le interakcija , kreativnost. Že uvodna
glasba nas najprej odpelje iz norega
sveta, potem pa se sproži naša odprtost

, smo v sebi in ustvarjamo iz sebe.
In zato nastanejo stičišča med umetniki

, ki niso sorodni. Vse je prosta
izbira, a sproža ujemanja."

2

Komunikacija med besedo, podobo in glasbo

Petra Zemljič

POROČILO

Večer

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=ff682fce-31d5-4117-858f-c8992459879b1794441133


3.5.2019 Večer Stran/Termin: 17

SLOVENIJA

3

Maribor je projekt gostil drugič.
Prvič v Salonu uporabnih umetnosti ,
tokrat v Galeriji Media Nox. David
Bandelj je prebral pesmi, ki jih še ni
objavil. "Hotel sem preveriti , kako
se bosta s tem soočila moja kolega.
Danes sem občudoval sinhronijo,
sinestizijo, glasbenik in likovnica
sta pokazala, da daje umetnost občutek

sakralnosti , kar je ta prostor,
kjer smo , naredilo za odmaknjenega

, brezčasnega. Prepustil sem
se likovni in glasbeni interpretaciji
svojih pesmi, ki jih še sam nisem

docela dojel. So precej sveže zadeve,
verjetno se bodo še premlele.

Vse to sedaj doživljam burno, viharno
v sebi, ampak iz tega vrtinca prihajam

pomirjen, ker se mi zdi , da sta
oba uspela bolj začutiti to , kar sem
napisal , kot pa jaz sam ," je po dogodku

povedal pesnik. Samo Šalamon,
sicer vešč glasbenega improviziranja

, pa je dejal , da mu je najtežje
ujeti tisti moment, ko moraš res

nekaj narediti. "Zelo zanimivo je
videti te zadeve na kakšnih turnejah

, ko igraš kompozicije, izpisane
in improvizirane. In potem doživljaš
vsak večer to različnost. Kar je super
in res si prepuščen sam sebi. Igraš

igro sam s sabo. Zelo zanimivo mi je
bilo opazovati, kako je Mojca uporabljala

čopič in risala te linije. Zato
sem z glasbo sledil vsemu skupaj ,
kar vodilo me je tja, kamor smo pač
(pri )šli. Svoboda je čista improvizacija

, zato se ne pripravljam vnaprej
in ne prebiram pesmi," je dejal Šalamon

, pa tudi Mojca Sekulič Fo jih je
prvič slišala na dogodku. "Nisem se
posebej pripravljala. Moram najprej
videti človeka, ga slišati , začutiti ...
In ko pesnik bere , si to, kar si najbolj
zapomnim ali me najbolj nagovori ,
že skiciram. Vse počnem zelo intuitivno.

"

Projekt se nadaljuje, ker so odzivi
zelo dobri in nastane tudi veliko
novega. Glavno poslanstvo, kot

sklene Koršičeva, je gotovo spodbujanje

kreativnih sinergijskih del ,
ki jih spodbudi že napisana pesem.
"Pesmi se tako podaljša življenje v
interpretacijski izvedbi, glasbenem
komadu, likovnem delu. Tako sta
sliki z Ad hoca postali naslovnici
dveh knjig, slika Andreje Peklar za
knjigo Alenke Jovanovski in slika
Petra Škerla za ameriško knjigo
Mete Kušar. Kljub arhivski neambicioznosti

imamo nekaj zvočnih in
videoposnetkov. Tako smo za prvi
izbor v Mariboru izbrskali avtentičen

posnetek iz novembra 2018 ,
na katerem slišimo glasbeni odziv
Nine Pečar na pesniško branje Vena
Tauferja. Ciril Horjak pa je izdelal
vrtiljak z angeli, ki ga je kasneje pričvrstil

na baterijski vrtalni strojček.
Njuni upodobitvi sta se tako lepo sestavili

, da je bilo ganljivo."

Za mariborski prvi izbor je ključnega pomena selekcija 16 del kustosinje
Petre Čeh. Izbrana dela podpisujejo Izar Lunaček, Ciril Horjak , Alenka
Sottler, Mojca Sekulič Fo , Polona Lovšin, Peter Škerl , Adriano Janežič ,
Mirko Malle, Andreja Gregorič , Martin Ramoveš in Silvester Plotajs Sicoe.
Na podlagi tega izbora nas v razstavnem prostoru nagovarjajo še pesmi.
Zapisali so jih Tone Škrjanec, Barbara Korun, Barbara Jurič , Jure Jakob,
Peter Semolič , Maja Vidmar, Veronika Dintinjana , Meta Kušar , Radharani
Pernarčič ,Peter Svetina , Marcello Potocco, Vinko Möderndorfer, Miljana
Cunta , Lucija Stupica , Denis Škofič , Veno Taufer in Petra Kolmančič. Gledalcu

tako v galeriji prek pesmi in njihovih likovnih upodobitev približajo
13 ad hocov, predvajana pa je glasba , ki je nastala ob instalaciji. Morda

bodo prihodnjič, izpostavi Petra Koršič , ob vsakem tandemu še slušalke
za poslušanje glasbenega odziva.

Selekcija šestnajstih del

Smisel je v
povezovanju in
ustvarjanju, v tem,

da "živa umetnost
rodi nekaj živega"
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Samo Šalamon, David Bandelj in Mojca
Sekulič Fo v Galeriji Media Nox

Foto: Andrej PETELINŠEK
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