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OB RAZSTAVI MEMORABILIA - Predstavitev v muzeju Revoltella

Zajetna in oblikovno bogata
monografija o Vecchietovem opusu
Trojezično publikacijo, ki je sad timskega dela, je izdalo Založništvo tržaškega tiska
V sredo je bila v muzeju Revoltella
v sklopu razstave Franka Vecchieta Memorabilia predstavitev trojezične monografije, ki jo je izdala založba ZTT iz Trsta.
V imenu založbe je uvedla večer Martina Kafol in izrazila zadovoljstvo, da so
zmogli uresničiti izid te vsebinsko in oblikovno bogate publikacije. Monografija je
tudi iz likovnega vidika pomembno dopolnilo k razstavi, saj poglablja določene
vidike, ki ne prihajajo do izraza na razstavi,
predvsem pa ponuja bralcu širši vpogled
v umetnikov opus. V imenu uredniškega
odbora je spregovoril Andrej Furlan, ki ga
na umetnika veže prijateljstvo in v Vecchietu najbolj ceni pozitivno naravnanost.
Rojstvo knjige je vedno sad timskega dela. Tako sta kustosinja razstave
Giulia Giorgi, ki je uredila umetnikov arhiv in poskrbela za preglednost dokumentacije v monografiji, in oblikovalec
Rado Jagodic dejansko pristopila v uredniški odbor, kjer je bil njun doprinos k celovitosti končnega rezultata zelo pomemben. Predvsem ko gre za monografijo o umetniku, je še posebej pomenljivo, da zadobi le ta umetniški videz. Da do
tega pride, je poleg profesionalnih veščin
oblikovalca pomembna tudi pretanjenost
umetniške duše, zato je končni rezultat na
vrhunski ravni, saj je Jagodic s svojimi oblikovalskimi rešitvami popolnoma ujel
umetniško dušo Franka Vecchieta in dodatno ovrednotil značilne prvine njegovih ustvarjalnih obdobij: od izbire fonta,
ritmičnega sosledja odnosa tekstov do podob, vse do izbire barvne podlage pri natisu umetnikovih misli, kar daje bralcu poseben estetski užitek. Ne nazadnje se
Vecchietova dovzetnost do izraznih možnosti različnih materialov odseva v posebnosti naslovnice, ki z izbiro napisa v negativu in vdolbenimi črkami nakazuje dva
bistvena vidika Vecchietove umetnosti:
negativ kot koncept grafičnega medija in
obenem samega divergentnega procesa
ter reliefnost kot otipna razsežnost likovne izraznosti, ki jo umetnik nenehno spaja s svojim raziskovanjem znakovne razsežnosti grafike.
Avtorici strokovnih tekstov Nadjo
Zgonik in Federico Luser je predlagal
Franko Vecchiet, ker predstavljata pogled
stroke na njegovo ustvarjalno delo iz dveh
svetov, katerima umetnik pripada: slovenskega in italijanskega. Federica Luser
je spregovorila o vživljanju umetnostnega zgodovinarja v umetnikov proces
ustvarjanja. Tako postane lahko posrednik in približa gledalcem njegov likovni
svet. Posebej je izpostavila nekatere ključne vidike Vecchietovega likovnega sno-

vanja, kot so raziskovanje znakovne govorice, eksperimentiranje postopkov, iz
vsebinskega vidika pa gotovo koncept spomina. Vecchieta je opredelila kot vizionarja, umetnika, ki je po svoji naravi
usmerjen v prihodnost.
Franko Vecchiet se je posebej zahvalil vsem, ki so prispevali k rojstvu monografije in posebej tudi navzočemu
Acetu Mermolji, ki mu je pomagal pri
oblikovanju misli, pogledov na ustvarjanje objavljenih v monografiji. Slednji kažejo, da ustvarjalni proces nenehno
spremlja razmišljanje, ki vodi obenem v
konceptualno smer.
Predstavitev je zaključil vodeni
ogled razstave Giulie Giorgi, ki je s svojim prodornim delom urejevanja arhiva
in podatkov o umetniku znala ujeti bistvene prehode ustvarjalnih sklopov ter jih
z izborom del za razstavo povezala v organsko in zanimivo celoto.
Omejena naklada izvodov monografije ima priloženo izvirno Vecchietovo grafiko.
Jasna Merkù
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GLASBA - Letošnja 7. izvedba na petih večerih vsako soboto v marcu

Mednarodni klavirski festival
Pianisti se bodo v gledališču Miela predstavili z glasbo različnih žanrov in ob spremljavi instrumentalnih in vokalnih skupin
V gledališče Miela se jutri vrača
Mednarodni pianistični festival, ki bo
letos doživel že sedmo izdajo. Na petih marčevskih sobotnih večerih bo
občinstvo lahko prisluhnilo različnim
glasbenim žanrom, poudarek pa bo
tako kot veleva tradicija na klasični
glasbi. Program letošnje izdaje je včeraj na srečanju z novinarji podrobneje predstavil Riccardo Radivo, umetniški vodja festivala, ki ga prireja
glasbeno združenje Il Concerto.
Umetniški vodja je obljubil enako število koncertov kot lani, novost
letošnjega festivala pa je, da se bo na
odru predstavilo več glasbenikov. Poleg članov različnih orkestrov in zborov se bodo predstavili tudi virtuozi
na klavirju, ki so si že oz. si še utrjujejo pot na mednarodni pianistični
sceni. Namen našega festivala je predstaviti piano v vseh formah in žanrih,
je dejal Radivo, ki bo del programa
posvetil tudi pred nedavnim preminulemu glasbeniku Giuseppeju Orselliju.

Festival bo na jutrišnjem koncertu odprl ansambel Clara Rivieri - Juri Dal Dan octet

Jutri, 1. marca, bo na odru gledališča Miela nastopil ansambel, ki ga
sestavljajo različni glasbeniki, na klavirju pa bo igral Juri Dal Dan. Sobotni večer bo odmeval v jazz ritmih, ki
se bodo prepletali še z drugimi žanri. Naslednjo soboto, 8. marca, bo mo-

goče prisluhniti gospel pevkam, ki jih
bo na klavirju spremljal Gianni Del
Zotto. Organizatorji so napovedali, da
bo ta večer častno obeležil 8. marec,
dan žena. Tretji koncert se bo zgodil
v soboto, 15. marca, ko bo nastopil
komorni orkester Archi giuliani, ki jih

bo na klavirju spremljal mladi virtuoz
Jacopo Feresin. Gre za komaj šestnajstletnega goriškega pianista, ki je
s svojim talentom navdušil mnoge priznane glasbene kritike, za tržaški sobotni koncert pa je pianist pripravil
klasični repertoar, v katerem bo mesto našla Mozartova glasba, ki jo bo
mladi izvajalec prepletal še z velikimi
klasiki 20. stoletja. Predzadnji koncert
bo v znamenju klasične kubanske
glasbe, ki jo bo predstavil kubanski
pianist Marcos Madrigal, ki ga v njegovi domovini častijo kot pravo rock
zvezdo. Sklep festivala pripada še
enemu solističnemu nastopu; pianistka Alessandra Ammara bo 29.
marca izvajala dela Chopina, Liszta in
Ravela.
Vsi koncerti se bodo začenjali ob
21. uri, za vstop v koncertno dvorano pa bo potrebno odšteti po 7 evrov.
Podrobnosti o 7. izdaji Mednarodnega pianističnega festivala je mogoče
dobiti tudi na spletni strani organizatorja www.ilconcerto.eu. (sč)

