primorske novice

KULTURA

10

št. 158
sobota, 9. julija 2016

kultura@primorske.si

Nataša Prosenc Stearns, v Kaliforniji živeča slovenska umetnica, v portoroškem Monfortu gostuje z video instalacijo Plazilci

Jamske poslikave? Ali begunci?
Obalne galerije Piran v portoroškem Monfortu
to poletje gostijo Plazilce, video instalacijo
Nataše Prosenc Stearns, slovenske umetnice, ki
živi in ustvarja v Kaliforniji.

Foto: Andraž Gombač

preveč. Visoki so 2,10 metra,
in ker nanje projiciramo posnetke v formatu 16:9, je
posamezen paravan širok
3,7 metra. Ko sem celotno
konstrukcijo postavila v
prostor, sem ugotovila, da
bo za Monfort ravno prav
sedem paravanov. Razporejeni so v nepravilen cik-cak,
v nekakšno raztegnjeno harmoniko, po kateri se vijejo
posnetki 'plazilcev' - ljudi, ki
se plazijo.”
* Takšna postavitev spominja tudi na kačo ...
“Natanko tako, ali pa na
verigo, kakor je bil tudi alternativni naslov. Postavitev govori o determiniranosti in medsebojni povezanosti bitij, pa tudi o

Obiskovalec Plazilcem sledi ob sedmih velikih paravanih, cikcakasto postavljenih v nekakšno kačo ali razprto harmoniko.

Foto: Andraž Gombač

PORTOROŽ * Njen najnovejši projekt, ki je na
ogled vse do zadnjega avgustovskega dne, podpisujeta še kustosa Nives Marvin
in Andrej Medved, našim
bralcem pa ga približuje avtorica osebno.
* Pred nama je sedem ...
kako jim pravite? Platna?
“Pravim jim paravani. To
so leseni zasloni, na katere
projiciramo posnetke.”
* Zakaj jih je sedem? Ker
je to pravljično število,
praštevilo ...?
“Jasno, sedem mi je všeč
zaradi svoje večpomenskosti, je pa tudi pravšnje število za ta prostor. Hotela
sem, da so paravani malce
višji od človeka, ampak ne

Nataša Prosenc Stearns

njihovi povezanosti z naravo.”
* Kako ste dobili navdih
za Plazilce?
“Domislila sem se jih, ko
sem prvič vstopila v ta posebni prostor, pred dobrimi
tremi leti. Pri tovrstnih projektih zamisel velikokrat najdem v samem prostoru. Moram pa reči, da mi je bolj od
koncepta, ideje in podobnega pomemben sam proces.”
* Ali za vse poskrbite sami?
“V tem primeru sem, le
nastopali so drugi, v vlogah
'plazilcev'. Odkar se ukvarjam s tovrstnim ustvarjanjem, se je tehnika zelo
spremenila, je bolj dosegljiva in avtorji veliko več stvari
lahko postorimo čisto sami.
Digitalna kamera, zvok,
računalniška montaža, celotna postprodukcija ... Za
vse lahko poskrbimo sami,
in to na visoki kakovostni
ravni, brez veliko sodelavcev in drage tehnologije.”

* Kako poteka vaše delo?
“Za ta gibljivi video kolaž
sem v studiu posnela ljudi,
na plaži Venice Beach sem s
kamero sledila stopinjam v
pesku, tretja raven pa so
drevesne veje oziroma korenine, ki vse skupaj povezujejo v nekakšno mrežo.
Posameznim slikam sem
dodala še nekaj drugih reči.
Ker so bili moji 'plazilci' zelo
različni, od nerodnih in
počasnih do hitrih in morda
že preveč sofisticiranih, sem
jih poenotila v skupni ritem.
Posamične
slike
niso
sinhrone in vsaka je drugačne dolžine, tako da se
povezujejo v vsakič novo celoto. Ni identičnih ponovitev, ampak neskončna vrsta
kombinacij.”
* Koliko nastopajočih vidimo v vlogah plazilcev?
“Šestnajst. So ženske,
moški in dva otroka.”
* Glasba je zamolkla, nekako zlovešča.

telo, zadnje čase še posebej.
Telo, ki se povezuje z naravo,
ki na neki način razpada, se
razteleša, kakor bi hotelo
odgovoriti na vprašanje, kaj
je še človeškega v našem
času, ki je že povsem podrejen tehnologiji, zaradi
česar smo vse bolj brezčutni, odtujeni drug drugemu,
oropani človeških prvin.”
* Je v ZDA tovrstne projekte laže ustvarjati in od
njih živeti kakor pri nas?
“Da in ne. V ZDA je umetniški trg večji, bolj razvejan,
pri nas pa ga tako rekoč
sploh ni. Vendar se pri nas
še zmeraj najde več denarne
podpore za realizacijo takih
ambicioznih projektov. V
Ameriki se umetniki morajo
sami organizirati, a imajo
potem več možnosti za prodajo. Moj print je za eno
svojih reklam najel Crysler, v
Los Angelesu lahko sodelujemo tudi s filmsko industrijo ...”
ANDRAŽ GOMBAČ

“Narejena je na podoben
način kot slika, prav tako na
več ravneh. Vsaka slika ima
svoj zvok, nad vsemi skupaj
pa se oglašata še dva dominantna. Doseči sem hotela polifonijo zvokov, nekakšno kozmično, primarno
zvenenje.”
* Prepuščate interpretacijo doživetega obiskovalcu
ali pa imate v mislih kako
skrivno sporočilo?
“Če ga imam, ga ne bom
razkrila. (nasmešek) Je pa
res, da so vsi moji projekti
precej odprti. Verjamem, da
vsak obiskovalec prinese
svojo izkušnjo, zaradi katere
se odzove drugače, samosvoje. Za Plazilce sem dobila
že celo vrsto zanimivih
odzivov. Nekatere spominjajo na jamske poslikave,
nekateri pa v njih vidijo celo
begunce.”
* Pa res, begunce, ki se
plazijo pod žico!
“Tako, ja. Temelj mojega
dela je že od nekdaj človeško

Umrl je glasbenik Bruno Subiotto

Glas rocka in bluesa

V Lokarjevi galeriji na ogled dela Silvestra Komela
AJDOVŠČINA * Goriški slikar Silvester
Komel (1931-1983) je v slovenskem likovnem prostoru uveljavil eno najbolj samosvojih abstraktnih likovnih govoric. Ves
čas ga je vznemirjala in zanimala krajina, s
svojimi hitrimi potezami jo je razgibal,
konec šestdesetih let in v začetku sedemdesetih let pa se je popolnoma posvetil abstrakciji in v slovenskem prostoru
uveljavil abstraktni iluzionizem. Njegov

opus šteje več kot 1000 del, Komelove slike
pa v stalnih zbirkah hranijo tuje in domače
galerije. Ena glavnih značilnosti njegovega
slikarstva je barva, ustvarjena in pogojena
z lučjo, ter preplet žarečih in živih tonov s
hladnimi, krajina pa se pred gledalčevimi
očmi poraja iz velikih in malih barvnih
ploskev. Na odprtju razstave je umetnika
predstavila dr. Nelida Nemec. Razstava bo
na ogled do petka.
MI

LJUBLJANA * Bruno Subiotto, po rodu Istran, je več
kot dve desetletji prebival in
ustvarjal v Ljubljani. Pred
selitvijo v slovensko prestolnico je bil v drugi polovici
osemdesetih let eden ustanovnih članov puljske punkovske zasedbe The Spoons,
s katero je izdal tri albume.
V začetku devetdesetih let
se je pridružil skupini Borghesia. Ta velja za eno od
zasedb, ki so osnovale žanr
EBM (Electronic Body Music). Borghesia je tudi ena
redkih domačih zasedb, ki
so dosegle širšo mednarodno prepoznavnost, ob Laibachih velja za mednaro-
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V Ljubljani je umrl Bruno Subiotto, eden
najbolj karizmatičnih rockovskih pevcev pri
nas. Svoj pečat je vtisnil skupinam Borghesia,
Hic et Nunc, Incurabili, Roger N. Out in
drugim.

Bruno Subiotto
dno najbolj prepoznavi
glasbeni artikel slovenske
alternativne glasbene scene.
V devetdesetih letih je bil
Subiotto ob nekaj drugih za-

sedbah ali projektih dejaven
še v hrvaški rockovski zasedbi Matchless Gift. Kasneje se je kot pevec in kitarist pridružil vrhniškim
garažnim rokerjem Hic et
Nunc, ki so zadnji album
izdali leta 2005.
Sledila je ustanovitev
bluesovskega dvojca Incurabili z Nikom Novakom, v
katerem je bilo Subiotta mogoče slišati na vokalu, orglicah in kitari. Dvojec, ki se
je odpravil tudi na krajšo turnejo po Argentini, je pri Založbi Radia Študent izdal štiri albume, zadnjega predlani. Tega leta je nastala tudi
skupina Roger N. Out, ki so
jo sestavljali nekdanji člani
Dicky B. Hardy, in sicer ob
Subiottu še Igor Štupnik na
kitari, Klemen Selan na bobnih in Emina Frljak na bas
kitari. Roger N. Out so izdali
istoimenski album.
STA

