
di v Urbino, tako da je bila to njena
prva samostojna razstava v Italiji.
Mapo je s spremnim besedilom anali-
ziral akademski slikar Marijan Tršar.
Pričujoči »hommage« akademske
oblikovalke in magistrice grafike Bar-
bare Eve Zavodnik razkriva umetni-
ško raziskovalni značaj te zavzete
ustvarjalke. Kot nas je do zdaj najraje
v dikciji sodobne abstrakcije, poseb-
no v grafiki, nagovarjala z občutljivi-
mi sintezami pretanjenih »kolažnih
kompleksov«, nas tokrat preseneti s
figuralnim ciklom, porojenim iz obču-
dovanja baročnega kiparja Gian Lo-
renza Berninija. Zamislila si je lastno
varianto vstopanja v njegov figuralni
svet, nekako v duhu tedanjega časa,
ki je bil mitološki. S krokijsko nepo-
srednimi zapisi je avtorsko preinter-
pretirala njegova baročno razgibana
telesa v črtno izrisanih jedkanicah. Te
so ji potem v izvedbi barvne serigrafi-
je postale spodbuda in navdih za nje-
no artikuliranje osebno obarvane fi-
guralnosti, prikrite v najrazličnejših
domiselnih izrezih, med drugim ugo-
tavlja Tršar. Ob grafični mapi, pa je
umetnica naredila še platno, ki je bilo
prav tako narejeno za razstavo Hom-
mage à Gian Lorenzo Bernini. To je
triptih Bachannal.
V Urbinu je Barbara Eva Zavodnik
ustvarjala grafično knjigo, posvečeno
Raffaellu, in sicer jo je naslovila Zapo-
zneli ples z Raffaellom. Je knjiga
osmih originalnih umetniških grafik,
tiskanih na papir Magnani 400 gr., na
grafični tiskarski preši Paolini, ki je iz-
šla v šestih izvodih. Ker Raffaello San-
zio predstavlja simbol renesančnega
mesta Urbino in ker je bil znan tudi
kot zelo šarmanten in lep moški, si ga
je avtorica v idejni zasnovi projekta
zamislila kot svojega »zapoznelega
plesalca«, na katerega je čakala 500
let. Umetniška grafična knjiga je ople-
menitena tudi s kratko avtorsko poe-
zijo v italijanščini. Marijan Zlobec
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Prevajalec obeh Cankarjevih bese-
dil je leta 1961 rojeni Ivan Godler. Po
diplomi na fakulteti za strojništvo v
Ljubljani je nadaljeval študij na Ja-
ponskem, kjer je magistriral in dok-
toriral, danes je mednarodno cenjen
strokovnjak za robotiko. Na Japon-
skem živi že dvajset let in je zaposlen
na univerzi Kitakyushu. Od kod iz-
haja odločitev za prevajanje? In to
prav Cankarja in ne morda – glede na
dejstvo, da v japonščini tako rekoč ni
prevodov slovenske literature – ka-
kega sodobnejšega pisatelja? Godler
odgovarja, da bi na Japonskem v re-
snici zaman iskali samostojen pre-
vod slovenskega proznega dela v
knjižni obliki, »kljub temu da je v
Sloveniji precej zanimanja za Japon-
sko in da je kar nekaj japonskih lite-
rarnih del prevedenih tudi v sloven-
ščino. Odločil sem se popraviti to ne-
ravnotežje z izdajo pričujočega pre-
voda in japonskim bralcem omogo-
čiti srečanje z literaturo iz zanje ne-
poznanega jezikovnega področja.«
Namero o prevodu je Godler pred le-
ti omenil svojemu pokojnemu stricu,
prevajalcu Janku Modru, ki »me je
podprl pri odločitvi in svetoval pre-
vod Cankarjevega Hlapca Jerneja.
Lani je minilo 100 let od njegove pr-
ve izdaje, zato je bil primeren čas, da
dobimo tudi japonski prevod tega
dela.«

Japonski kritiki hvalijo
Japonščina in slovenščina nista sa-

mo popolnoma različna jezika, am-

pak sta temelja dveh zelo različnih
kultur. Japonščina ne pozna spola,
števila in nima sklonov, drugače poj-
muje tudi čas. Dobro osnovo za razu-
mevanje teh razlik daje Godlerju

dvajsetletno delovanje in bivanje na
Japonskem. Delo je prevedel sam, za
jezikovni pregled pa prosil Tomoko
Sasaki, ki je besedilu dodala za japon-
skega bralca dostopnejšo obliko.
»Ocene kritikov in japonskih znan-
cev, ki so prevod prebrali, so pohval-
ne, tako da je prevod kljub kulturnim
in jezikovnim razlikam verodostoj-
na predstavitev literarnega dela, kot
ga je ustvaril avtor,« pravi Godler.
Poleg tega pa je bila Sasaki za ta jezi-
kovni pregled nominirana za nagra-
do.

In kako je prišel do tako velikega
in na Japonskem pomembnega zalo-
žnika, kot je založba Seibunsha? »Pri-
bližno eno leto sem poskušal dobiti
pozitiven odgovor pri več založni-
kih. Odgovorni so bili prijazni in zelo
zainteresirani za izdajo knjige, ven-
dar je povsod nekako prevladal ko-
mercialni vidik. Urednike založbe
Seibunsha je očitno prepričala vsebi-
na in tudi dejstvo, da slovenščina in
slovenska literatura v japonščini v
bistvu skoraj nista predstavljeni. Tu
so videli možnost dopolnitve svojega
delovanja, zato so se odločili za takoj-
šnjo izdajo. Prijetno presenečenje je
bilo, da so se odločili za trdo vezavo,
vključno z vsemi ilustracijami.«

Prav ilustracije, dodane vsakemu
poglavju, nič tipično japonske, so po-
sebna raven prevoda, ki ga v svoji
oceni poudarja tudi dnevnik Asahi
Šinbun. Narisal jih je Godlerjev pri-
jatelj Keisei Suzuki, ki je v prvi polo-
vici osemdesetih let leto dni študiral
v Ljubljani, »ilustracije pa gradil na
svojih prijetnih spominih, zato res
niso nič kaj japonske in s tem tudi
nevsiljive za japonskega bralca«. Su-
zuki je tudi avtor celostne opreme
knjige.

Knjiga bo kmalu pošla
Knjiga je izšla v začetku marca.

Kmalu po zapisih v omenjenih dnev-
nikih, je zaloga v japonskih spletnih
knjigarnah že pošla. Dobra naj bi bila
prodaja tudi v knjigarnah in kaže, da
bo knjiga, ki je izšla v nakladi 5000
izvodov, kmalu razprodana. »Veliko
knjižnic je prevod uvrstilo v svojo
zbirko, kar pomeni, da bo knjiga
ohranila svoje stalno mesto med ja-
ponskimi prevodi tujih del,« še pravi
Godler, ki, vsaj za zdaj, podobnega
prevodnega podviga nima v načrtu.
Ženja Leiler

Japonska beseda pravica v širšem kontekstu
Oceno prevoda, ki je izšel v dnevniku Asahi Šinbun, je napisal
japonski pisatelj in univerzitetni profesor Hikaru Okuizumi, leta
1993 dobitnik najprestižnejše literarne nagrade na Japonskem –
akutagava. Cankarja je predstavil kot pisatelja »srednjeevropske
države Slovenije«, potem pa nadaljeval: »Največja posebnost izdane
knjige je, da je pri njeni pripravi sodeloval slikar. V knjigi z nekaj več
kot 170 stranmi je več kot 20 ilustracij. Splošno velja, da ilustracije
omejijo bralčevo domišljijo, zato so največkrat nezaželene. Kljub
temu so se ustvarjalci te knjige odločili za poustvaritev sveta
umetniškega dela s povezavo prevoda in ilustracije z namenom, da
bi vzbudili bralčevo domišljijo. S pomočjo jasnega prevoda, ki
prinaša vtis pripovedke, jim je ta namera uspela.
Zgodba, ki z občasno krutostjo res spominja na pripovedko, še
zdaleč ni pripovedka. Jerneja, ki je dolga leta služil gospodarju, mladi
gospodar odpusti. S svojim delom je ustvaril polje in hišo, vendar je
kljub temu odpuščen. Jernej se odpravi na pot iskanja pravice. Sreča
se z županom, obišče sodišče v mestu, nazadnje gre v prestolnico
Dunaj, da bi srečal cesarja. Povsod naleti na posmeh in poduk, da je
starec dolžan prositi gospodarja za usmiljenje in prostor v hiši. Sreča
se tudi z osebo z realističnim pogledom na svet, ki trdi, da je pravica
samo za tiste, ki kaj imajo in ki gospodujejo. Vendar se Jernej ne
sprijazni. Išče resnično pravico in se obrne k Bogu z vprašanjem, kje
je pravica. Tu se da razbrati odmev Jobove knjige Stare zaveze,
vendar v nasprotju z njo sprava ni podeljena in Jernej zaneti požar v
vasi, v katerem tudi sam umre.
Kljub okrutni zgodbi občutek po končanem branju ni nujno
temačen. Nasprotno, ohrani se vtis o vztrajni volji glavnega junaka,
ki ne preneha iskati pravice. Največji prispevek prevoda je predvsem
ta, da dobi japonski pomen besede 'pravica' veliko širši vsebino.«

Japonski prevod Hlapca Jerneja

Kulturnamisija doktorja strojništva
Japonska Skodelica kave ter Hlapec Jernej in njegova pravica, ki ju je prevedel Ivan Godler, naletela na ugoden
odziv – Po kritikovem mnenju ima beseda za pravico pri Cankarju širši pomen od japonskega
Na Japonskem dnevno izide več kot 200 knjig, tedensko 1500, letno pribli-
žno 80.000. Izboru iz te zajetne mase novih naslovov japonski dnevniki na-
menjajo prostor v svojih nedeljskih izdajah. Pred mesecem dni sta tako dva
vodilna dnevna časopisa v svoj izbor uvrstila japonski prevod Cankarjeve
črtice Skodelica kave in daljše povesti Hlapec Jernej in njegova pravica. Pr-
vi, dnevnik Asahi Šinbun, katerega naklada je 8 milijonov izvodov, je prevo-
du namenil oceno, drugi, Jomiuri Šinbun, ki ima naklado 10 milijonov izvo-
dov, pa kratko predstavitev.

Knjiga je opremljena z izvirnimi ilustracijami, ki so delo oblikovalca knjige Keiseija Suzukija.

Ocena Klavirski recital

Žuborenje mavričnih zvokov
Tatjana Gregorič

abonmajski koncert
Denys Masliuk, klavir
Kulturni dom Nova Gorica, 12. maj 2008

K ulturni dom Nova Gorica že tradicionalno v
vsako sezono glasbenega abonmaja vključuje

klavirski recital in tokrat se je goriškemu občinstvu
prvič predstavil Denys Masliuk, devetindvajsetletni
ukrajinski pianist in pedagog, ki je iz rodnega
Khmelnitskega preko Minska in Berlina leta 2004
prišel na slovensko Obalo.

V razkošnem cvetoberu primorskega pianizma, ki
mu slikovite arabeske igrajo številni mladi talenti, v
zadnjih letih dobitniki najvišjih državnih in
mednarodnih nagrad, se poustvarjalni kredo
ukrajinskega pianista oglaša kot skrivnostno
šepetanje, s katerega čedalje bolj odpada pajčolan.
Njegova skromna krhka drža nebogljenega junaka
se ob dotiku klaviature spremeni v čudovit spoj
sonca in lune: pianistova domišljija mogočno
zavalovi in se niti za trenutek ne prepusti
mehkočutnosti in strahu. Da njegova osebnostna
nota ni razdvojena med zaziranjem vase in
naravnanostjo navzven še najbolje razkrije
intenzivna, tehnično brezhibna izvedba Sonate v
c-molu op. 111, št. 32 L. van Beethovna. Trideset
minutna skladba zazveni kot trenutna zvočna

impresija, klena, jedrnata, čvrsta, kot zvočni svet
brez primere – v njem lahko celo zaslutimo čas, ko je
veliki nemški skladatelj hodil svojo pot po svetlih
samotah in ko je v tej svoji zadnji sonati dosegel
stvarjenje mističnega cveta. Vihravost prvega
stavka je blago razburkana, je presenetljivo skromna
in miroljubna, šumeči akordi tudi v nadaljevanju
postanejo vrisk in odrešenje hkrati. Nastopaški
virtuoznosti se Masliuk ne prikloni niti v Madžarski
rapsodiji št. 12 v cis-molu F. Liszta. V izrabi vseh
dinamičnih učinkov ostaja tehtno previden in brez
vsakršne teatralnosti vešče, zmerno, uglajeno in
urejeno prebuja atmosfero glasbene umetnine, ki je
še plod nepopustljive napetosti duše (skladatelja). V
to izčiščeno kontemplativno pripoved, v kateri
občudujemo pianistov izostren občutek za lepoto
klavirskega zvoka in njegovo poustvarjalno
disciplino, kot blisk »udari« glasba »Otroka
neskončne melodije«, glasba, ki se vedno
'pritihotapi' v tipajoče človeške duše. Koncertna
suita iz baleta 'Trnuljčica' P. I. Čajkovskega, ki jo je
za klavir priredil Mikhail Pletnev, predstavi
Masliuka kot interpreta, ki s posebno milino blaži
nasprotna nagnjenja (skladateljeve) duše. Včasih
cenene namige ruskega skladatelja skoraj utopično
staplja v čisto obliko, ki pa bo žal večno ostala v
senci, denimo, Bachovih fug ali Leonardove slike.

Preddogodek letošnje Druge god-
be nam je prinesel vetrc z Indijske-
ga oceana. V prenovljenem klubu
Cankarjevega doma smo spet bili
priča izjemni glasbeni izkušnji, s
katerimi nas Druga godba razvaja
in osvaja že leta. V uvodu je nasto-
pila dobro razpoložena Nawal, glas-
benica s Komorskih otokov, ki poje
v arabščini, angleščini, francoščini
in komorščini. Zlahka je vzpostavi-
la stik z občinstvom, ki je po njenih
navodilih sodelovalo pri izvedbah
nekaterih pesmih, ko je bilo treba
odpeti refren ali zapeti odgovor.
Kajti kar nekaj njenih pesmi je na-
rejenih po starodavnem vzorcu
ljudskih pesmi, vprašanja in odgo-
vora. Koncert je začela z naslovno
skladbo svojega novega albuma
Aman, ki je nastala pod arabskim
vplivom, Nawal pa je izmenično
igrala na kitaro in gambusi (dolo-
vrato lutnjo). Ob spremljavi Kali-
fornijčanke Melisse Care Rigoli na
mbiri in tolkalih ter Nawalinega so-

vaščana Idrissa Mlanaoa na kontra-
basu so ponudili vznemirljivo glas-
beno fuzijo, v kateri je tolkalistka
vnašala afriške ritme, kontrabasist
pa občasno evropske jazzovske
vložke.

Nawal je občinstvu tudi razlagala
o svoji glasbi in domovini ter poja-
snjevala ozadja pesmi od Narizam-
be, Meditation, do Kueli, Swing To
Vie, Salama ter skladbe, ki poose-
blja smisel njenega življenja, ki si ga
je izborila v lastni, zelo tradicional-
ni domovini. Skladbo Musica je po-
svetila svoji največji ljubezni – glas-
bi.

In v glasbo je zaljubljen tudi in-
dijski slide kitarist Debashish Bhat-

tacharya, ki je nastopil s svojimi 14-
strunskim kitarami in demonstriral
igranje klasičnih in na klasičnih te-
melječe rage, indijske tradicionalne
pesmi po vzorcu, starem tudi nekaj
stoletij. Ker so zjutraj zamudili leta-
lo, je eden od članov omagal in od-
šel spat, kajti pred dvema dnevoma
so nastopili v New Yorku; ob Bhat-
tacharyaju je nastopil le njegov
brat, ki je igral na tablo. Razpoložen
Bhattacharya je navdušeno pripo-
vedoval, da so po grozni izkušnji s
hrano na ameriških letalih šele na
letalu Adrie Airways na poti v Slo-
venijo dobili spodoben obrok. Pou-
daril je, da je to znak civiliziranih
ljudi. To dobro razpoloženje je
vpletel v razlage o pomenu in na-
stanku rag ter v hipnotične in vča-
sih zelo hudomušne interpretacije
tradicionalnih napevov, v katerih
je ritem trdna, melodija pa tekoča
snov.
Zdenko Matoz

Nawal (Komorski otoki),
Debashish Bhattacharya
(Indija)
koncert etno glasbe, Druga
godba 2008
Klub CD
Ljubljana, 13. 4. 2008
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Sapice z Indijskega oceana

Predgodba – Nawal je ponudila pristno glasbeno zmes indijske, afriške in arabske glasbe Foto Roman Šipič

Barbara Eva Zavodnik po Berniniju predstavlja še Raffaella
Za akademsko oblikovalko in grafi-
čarko Barbaro Evo Zavodnik bi lahko
rekli, da je zgodovinsko italijansko
mestece Urbino že kar drugi dom.
Tam je namreč gostovala že leta 2000
na tako imenovanih »grafičnih poči-
tnicah«, tokrat pa je prejela povabilo

za enomesečno ustvarjanje. Vodja or-
ganizacije KAUS Urbino – Centro in-
ternazionale per l'incisione artistica,
Giuliano Santini, jo je – kot edino go-
stjo iz Slovenije – povabil na ustvarja-
nje grafične knjige v okviru projekta I
libri d'artista del Mediterraneo (Ume-

tniške knjige o Sredozemlju). Pred
tem je bila zelo odmevna njena gra-
fična mapa Hommage à Gian Loren-
zo Bernini, saj so ji od 50 edicij ostale
le še tri. Razstavo je ob svojem biva-
nju in ustvarjanju v Italiji prenesla tu-

Bachannal: A Faun teased by Children, akril in oglje na platnu, 2007

Na kratko

Knjige za otroke po svetu
V Saarbrücknu, obmejnem nemško-
francoskem glavnem mestu nemške
zvezne dežele Posarje, se je včeraj za-
čel Evropski sejem otroške in mladin-
ske književnosti, ki bo do 17. maja. Na
njem se prvič predstavlja tudi Slove-
nija, in sicer z avtorji Petrom Svetino,
Lilo Prap in Deso Muck. Legendarni
uspešnici za otroke Maček Muri z nje-
govim avtorjem Kajetanom Kovičem
so posvetili poseben hommage. Osre-
dnji slovenski literarno-glasbeni večer
so pripravili včeraj v paviljonu na grič-
ku v Saarbrücknu. K. R.

Edi Majaron častni član Unime
Na 20. kongresu in festivalu svetovne
organizacije lutkarjev UNIMA, ki sta
se ga aprila v avstralskem Perthu ude-
ležila tudi predstavnika slovenskega
centra Unime Robert Waltl in Marjan
Gabrijelčič, so izvolili novo vodstvo.
Novi predsednik bo Dadi Padumjee iz
Indije, podpredsednika Stanislav Do-
ubrava iz Češke in Anette Dabs iz
Nemčije, generalni sekretar pa Jacqu-
es Trudeau iz Kanade. V komisijo za
mednarodne festivale so delegati
izvolili Roberta Waltla iz Slovenije, za
častnega člana Unime pa imenovali
slovenskega lutkarja, režiserja in pe-
dagoga Edija Majarona. S. Pe.


