ŽIVLJENJE STVARI
animirani koncert
Koncept, glasba in izvirni instrumenti: Peter Kus
Nastopata: Gregor Hrovat in Peter Kus
Naš svet je nastlan z nepregledno množico stvari. Več vedno več jih je, saj nove
stvari zastarajo že v trenutku, ko nastanejo. Proizvaja jih ekonomski sistem, ki želi,
da stvari čim prej porabimo, zavržemo in nadomestimo z novimi. Toda njihove
nepredstavljive količine so prej kot dokaz naše obsedenosti z materialnimi
dobrinami, znamenje naše brezbrižnosti do stvari samih. Paradoksalno živimo v svetu
ne-stvari (V. Flusser), kjer predmeti vedno bolj zapuščajo našo pozornost in bolj
pomembne postajajo informacije.
Posebej mlade generacije otrok so tiste, ki vse bolj izgubljajo ﬁzični stik z zunanjim,
materialnim svetom. Fascinacija navidezne resničnosti, ki prihaja do njih preko
digitalnih medijev, jih posrka vase in prevlada v njihovem življenju. Izgubljajo stik z
naravnim okoljem in pozitiven odnos do konkretnih predmetov v svojem okolju. Ti
za njih niso več zanimivi in jim navidez ne pomenijo nič več.
Tem temam se bomo posvetili na animiranem koncertu Življenje stvari, kjer bomo
vzpostavili vzporednice med lutkovno in zvočno animacijo predmetov. Koncert je
zasnovan kot preplet skladb in lutkovnih etud, ki pripovedujejo zgodbe iz življenja
stvari. Kaj nam danes pomenijo stvari iz našega vsakodnevnega življenja? Kako nas
določajo in kako jih uporabljamo? Kako stvari kategoriziramo in napravimo red med
njimi? Kaj pomenijo nam in kaj npr. beguncu, ki jih s seboj na pot lahko vzame le
nekaj? Kaj se zgodi, ko je stvari preveč in prevzamejo oblast nad nami? Nekatere od
njih nam tako prirasejo k srcu, da postanemo od njih odvisni. Včasih se zdi, kot da
imajo stvari svojo dušo. Četudi mislimo, da jih ne potrebujemo več, stvari vendarle
pripovedujejo o nas, so naše zrcalo, vplivajo na nas in nas spreminjajo.
Glasbena podlaga bo odigrana v živo na izvirnih instrumentih, zgrajenih iz
recikliranih predmetov, ki bodo tako oživeli skozi zvok. Izvajala jo bosta avtor in
oblikovalec instrumentov Peter Kus in tolkalist Gregor Hrovat.
POVEZAVE:
Peter Kus – Orkester izvirnih instrumentov

