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Cene Resnik:

Irena Tomažin:

Okus

tišine vedno odmeva
(kompozicije za glas

Naročnik: EMANAT
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

in telo)
Telo, ki vztrajno išče svoj
glas, zato da bi ga v trenutku,
ko ga končno najde in da iz
sebe, znova izgubilo. »I'm not
just anvbodv, Trn vour bodv,«
pravi telo. Glas tega zase
ne more trditi, zato molči,
ker ko se izpostavi, pripada
svetu zunaj in ne več tistemu
oziroma tisti, ki ga producira.
Irena se vseh paradoksov
glasu in telesa zaveda in iz
njih ustvarja platformo svoje
ustvarjalnosti in izvirnosti.
Zato okus (njene) tišine (še)
vedno odmeva.

KNJIGA, PLOŠČA
Polona Janežič:

Sinbadove muze
Sinbddovlm muzam sem
napisal spremno besedo
in jim ukradel naslov svoje
zadnje plošče, Polona pa je
moja dolgoletna prijateljica in soborka. Dejstvo, da
izpostavljam njen prvenec,
je torej dokončen kazalec
sprevrženosti moje nravi in
kronski dokaz tega, da sta
klientelizem in nepotizem ,
prodrla v vse sfere družbene :
ga življenja. Ampak obstaja
še drugo dejstvo: da sta
Polonin roman ter plošča, ki
ga dopolnjuje, izvrstna. To
drugo dejstva je ključno.

Jovful

Spontaneitv (Sax pub,
v sredo, 19. 12. 2012)
Verjetno zato, ker se mi je
Cenetova muzika zgodila
takoj po tem, ko sem doma
pred zaslonom spremljal pol

ure festivala slovenske do-

moljubne pesmi in z odprtimi
usti ugotavljal, da je ta svet
popolnoma nor. In verjetno zato, ker mi je norost
Cenetove glasbe dala vedeti,
da tudi za ta svet vendarle še

Gu-šta-ja' Upaflj§.

Film
Marina Abramovič: The

Artist Is Present (Matthew Akers, Jeff Dupre)
Ne ravno aktualna stvar, ampak v letu, ki je minilo, gotovo ena močnejših filmskih
izkušenj. Ena tistih, pri kateri
najprej preklinjaš dejstvo,
da nimaš paketa robčkov,
potem pa se s tem preprosto
nehaš ukvarjati.

RAZSTAVA
Tega nihče ne bi smel
videti (Via negativa, vi-

deoinstalacija, Moderna
galerija, Ljubljana)

Ni vsako gledališče, ki se
ukvarja z bistvom lastnega
obstoja, dobro gledališče. In
ni vsak teater, ki šokira, dober teater. Na eksces vedno
preži nevarnost izpraznjenosti in nesmisla. Te nevarnosti
se Via negativa zaveda in seji
spretno izogiba že deset let.
Zato ustvarja dober teater.

