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R efleks

Gregor Butala

Čeprav je lutkovno gledališče v zavesti marsikoga še vedno
razumljeno zgolj kot bolj ali manj nezahtevna zabava za otroško
občinstvo, se vendarle zdi, da lutkovna umetnost pri nas polagoma
le dobiva veljavo, kakršna ji – predvsem zaradi splošnega dviga
kakovosti, ki smo mu bili priče v nekaj zadnjih letih – tudi pripada.
V tem času je znotraj slovenske lutkovne produkcije (oziroma vsaj
tistega njenega dela, ki vidi lutko kot specifično sredstvo
umetniškega izraza, manj pa kot vzgojni pripomoček, da o lutki kot
orodju za komercialno »izkoriščanje« vrtcev in trgovskih centrov
sploh ne govorimo) prišlo do pomembnih premikov, ki so jo tudi
zares postavili na raven drugih oblik »resne umetnosti« in katerih
nasledek je bila ne nazadnje tudi razglasitev uprizoritve Ta veseli
dan ali Matiček se ženi (v režiji Vita Tauferja in izvedbi Lutkovnega
gledališča Ljubljana) za najboljšo predstavo Tedna slovenske
drame pred dobrima dvema letoma.

Ta prelomnica, ki je potrdila enakovrednost lutkovnega gledališča
dramskemu, je slovenskim lutkovnim ustvarjalcem prinesla
potrebno (samo)potrditev ter jim vlila novo, a zasluženo

Filmsko svetišče v Parizu
Francoska kinoteka se odslej razteza na 11.000 kvadratnih metrih
PARIZ – Francoska kinoteka,
ena pomembnejših ustanov, ki
skrbi za ohranjanje svetovne
filmske dediščine, je v pone-
deljek odprla nove prostore za
povabljence, včeraj pa še za
širšo javnost. Novo »svetišče«
svetovne kinematografije do-
muje v vzhodnem Parizu, v
bližini parka Bercy, v prostorih
nekdanjega gledališča Ameriš-
kega centra, ki ga je leta 1988
zasnoval ameriški arhitekt
Frank Gehry (sicer tudi avtor
Guggenheimovega muzeja v
Bilbau, op.a.), za kinoteko pa
ga je arhitektonsko temeljito
predelal Dominique Brard.
Poleg štirih dvoran daje stav-
ba, ki meri okoli 11.000 kva-
dratnih metrov, streho še fil-
mski biblioteki, mediateki,
knjižnici in restavraciji, ki pa
bodo odprla vrata šele januar-
ja.

Z odprtjem 34 milijonov
evrov vrednega projekta so
končana 20-letna politično-fi-
nančna prizadevanja za pri-
dobitev novih prostorov us-
tanove. Francoska kinoteka, ki
velja za eno bogatejših v sve-
tovnem merilu in hrani pri-
bližno 40.000 filmov, 4000 fil-
mskih naprav in 6000 listin, se
je v svoji zgodovini od leta

1936, ko je prevzela skrb za
francoski film, morala namreč
večkrat seliti. Najprej je bila v
ulici Marsoulan, kjer je po-
kazala prve filme, kasneje je
domovala na aveniji de Mes-

sine blizu Elizejskih poljan,
kjer ni bilo le stičišče cinefilov,
pač pa tudi zvezd francoskega
novega vala – Truffauta, Go-
darda in Rohmerja, zadnja se-
litev pa je bila v Palais de

Chaillot za Eifflovim stolpom,
kjer je bila od leta 1963.

V prostorih nove kinoteke,
kjer je za stalne in občasne
razstave namenjenih kar več
kot tisoč kvadratnih metrov
prostora, je že na ogled stalna
razstava z naslovom Pa s s i o n
Ci n e m a , ki odkriva zaklade iz
kinotečnih skladišč. Med nji-
mi je na ogled robot iz Me-
tropolisa Fritza Langa, glava
mumificirane matere iz Psiha
Alfreda Hitchcocka in bižu-
terija igralke Louise Brooks.

Slovesnega odprtja se je
udeležil francoski minister za
kulturo Renaud Donnedieu
de Vabres, poleg njega pa še
okrog 600 povabljencev, med
njimi režiserji Martin Scor-
sese, Roman Polanski in
Wong Kar Wai. Ob odprtju so
postavili na ogled razstavo Re -
n o i r / Re n o i r . Obiskovalci kino-
teke si bodo do 9. januarja
prihodnje leto lahko ogledali
32 slik francoskega impresio-
nista Pierra-Augusta Renoirja
in vseh 38 filmov njegovega
sina Jeana Renoirja. (šm)

Nova francoska kinoteka domuje v prostorih nekdanjega gledališča Ameriškega
centra, ki ga je leta 1988 zasnoval ameriški arhitekt Frank Gehry. Foto: AP

Na odprtju so bili tudi režiserja Martin Scorsese (levo) in Roman Polanski ter
francoska igralka Sophie Renoir, vnukinja francoskega režiserja Jeana Renoirja.

S sedeža v 13. vrsti

samozavest, h kateri so s
povečano ambicioznostjo
pravzaprav največ prispevali
sami. Če je denimo še pred leti
veljalo, da so drznejši lutkovni
podvigi (med njimi na primer
predstave za odrasle) omejeni
na predstave projektnega tipa,
ki jim v nasprotju z repertoarno
produkcijo ni bilo treba
trepetati za všečnost, se je to
razmeroma hitro spremenilo:
prav razni javni zavodi so v
veliki meri postali središče
novih iskanj in razvoja, še več,
lutkovnih predstav – pa četudi
ne vedno enako uspešno – so
se začela lotevati tudi režiserska
imena s področja dramskega
gledališča, kar prav tako priča o

nič več podcenjujočem odnosu do tega medija. Dodaten razlog za
optimizem je pred štirimi leti ponudilo oblikovanje Ustanove
lutkovnih ustvarjalcev Slovenije kot stanovskega združenja, ki je po
daljšem obdobju razpršenosti in celo razhajanj uspelo združiti
večino lutkovnih umetnikov ter vzpostaviti tudi nekakšen strokovni
premislek domače produkcije v obliki bienalnega festivala (tretji se
je iztekel prav pred nekaj dnevi).

Vendar pa postaja jasno, da vse našteto ne bo dovolj za premostitev
drugih težav, ki že nekaj časa pestijo slovensko lutkovno prizorišče.
Največja med njimi je vsekakor pomanjkanje možnosti za
sistematično izobraževanje, ki se bo prej ali slej pokazalo v
pomanjkanju ustrezno usposobljenih animatorjev, režiserjev in
drugih poklicev; tudi avtorjev lutkovnih besedil ne mrgoli.
Lutkovna ustvarjalnost je deležna precej šibke refleksije; že pred leti
je zamrla edina strokovna publikacija Lutka in tako za vrednotenje
produkcije (ob bienalu) pravzaprav v omejenem obsegu skrbi le še
dnevni tisk. Tudi na področju arhiviranja ali založništva ni dosti
bolje (upajmo, da monografija o Silvanu Omerzuju in gledališču
Konj, ki so jo predstavili na bienalu, ni zgolj prva lastovka).
Slovenska lutkovna umetnost je – sploh glede na opisano stanje –
morda res dosegla precej visoko raven, vendar pa je vprašanje,
kako dolgo jo bo lahko v takih razmerah tudi obdržala.

Prihodnost na nitih

................................. .

Sl ove n s k a
l u t k ov n a
umetnost je
dosegla visoko
raven, vprašanje
pa je, kako dolgo
jo bo obdržala,
če ne bo rešila
dolgoletnih
t e ž a v.
................................. .

Ot o k
Zdenko Vrdlovec

Kako bi imenovali film, ki obsega vse tole:
kloniranje oziroma klone kot »rezervne
dele« človeških organov in življenjskih
funkcij, motiv »norega« znanstvenika, upor
kreatur proti stvarniku, vprašanje razlike

med človeškim in »še-ne-človeškim« ter
spomin kot kriterij te razlike? Dobro,
naslov tega filma je Ot o k , ampak katera bi
bila tista »žanrska kategorija«, ki bi
sintetizirala vse te motive, ki so jih obdelali
že številni in žanrsko najrazličnejši film? Ta
»sintetična« forma, ki ne bi mogla obstajati
brez filmov, kot so Scottov Iz t re b l j e va l e c ,
Langov Me t ro p o l i s , Spielbergovo Po s e b n o
p o ro č i l o , Weirov Trumanov šov in
frankensteinovski cikel, je akcijski

spektakel, v katerem pa ne gre toliko za
poudarek na akciji (čeprav seveda tudi te
ne manjka) kot za spretno režirano
dogajanje, ki rajši povzema že vse znano,
kot da bi se poizkušalo v kakšnih novih
idejah in oblikah.

Prva tretjina Ot o k a , v režiji Michaela Baya,
je nova filmska verzija motiva platonovske
votline, če vas zanima »filozofska« podlaga
oziroma inačica Trumanovega šova, če
vzamemo filmske »reference«. V futuristični
konstrukciji iz stekla in jekla se gibljejo
uniformirana bitja človeškega videza, ki si
vsa delijo iste sanje o rajskem otoku in
prepričanje, da so edina preživela jedrsko
katastrofo. Resda malo spominjajo na
suženjske delavce v Langovem Me t ro p o l i s u ,
toda ti so bili vendarle ljudje, medtem ko
gre v Otoku za umetna bitja s
programiranimi sanjami in programiranim
obsegom vednosti. Njihov predhodnik v
zgodovini filma je seveda Frankensteinova
kreatura, toda ta je še veljala za
monstrozno bitje, pač v skladu z
religiozno-humanistično koncepcijo, po
kateri je ustvarjanje umetnega življenja
»nenaravno« početje in prekršek zoper
božjo kreacijo. A tudi frankensteinovski
cikel je imel svoj zgodovinski razvoj, v
katerem je na koncu že simpatiziral z
ubogo umetno spako, prelomnica pa je bil
seveda Iztrebljevalec, kjer so bila umetna
bitja, replikanti, že zagotovo bolj človeška
od ljudi. Danes je ta »preobrat paradigme«
tako rekoč že aksiomatičen: vsi vemo, da je
umetno boljše od naravnega, kot nas

prepričuje znanost. Toda vsaj kot filmski
gledalci še ne moremo simpatizirati z
umetnimi bitji, ne glede na način njihove
kreacije, dokler ne manifestirajo človeških
potez (seveda ne le zunanjih, ampak
predvsem notranjih, »subjektivnih«), kot
lahko to vidimo tudi v tem filmu. Šele ko
se klon, imenovan Lincoln Šest Eko (Ewan
McGregor), ki ima nekoliko drugačne sanje
od programiranih, začne ovedati »tujosti«
svojega okolja in samostojno raziskovati,
vemo, da smo dobili »klasičnega« junaka, ki
bo razkril videz in se dokopal do bistva. To
bistvo pa, kot kaže, prevzema nekatere
ideje ameriškega filozofa Francisa
Fukuyame, ki prav v zvezi s kloniranjem
napoveduje novo obliko družbenega
razlikovanja: na eni strani manjšina tistih,
ki so dovolj bogati, da si lahko privoščijo
»večno« življenje, kot jim ga omogoča
sodobna znanost s produciranjem klonov
kot rezerv za njihove obolele življenjske
organe, in na drugi strani množice
navadnih smrtnikov, zapisanih naravni
smrti, ker so »prerevni« za »večno«
življenje. Seveda pa v filmu, in še zlasti ne
ameriškem, takšnih »idej« ni mogoče
promovirati brez romance, ki pa je v Ot o k u
tako rekoč paradoksna: seveda je zanj
potreben očarljiv ženski klon z imenom
Jordan Dva Delta (Scarlett Johansson), le
da erotična zveza ni kakšen »prvi vzrok«,
marveč je causa finalis ali tisto, kar
človeška klona odkrijeta na koncu filma.
Ob spretni režiji so s tem izpolnjeni skoraj
vsi pogoji za privlačen film.


