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Lionel Tran: Glede na množico idej, ki jih združuje knjiga, smo se odločili še za
razstavo, ki pa mora prav tako »doseči« obiskovalca, da bi se počutil kot Hant a.
Zato smo morali raztrgati in razrezati tudi knjige, kar za nas ni bilo lahko delo.
Doslej smo jih uničili že deset ali petnajst tisoč – pravzaprav smo le vzeli tiste, ki so
bile tako ali tako namenjene na odpad. Mislil sem, da bodo med njimi le slabe
knjige, vendar sem se uštel. Prva, ki sem jo uničil, je bil zvezek Enciklopedi je
Britannice, kar je bila resnično ena mojih najbolj žalostnih izkušenj v življenju. Fo to:
Domen Grögl

Sprehod v glavi alkoholika
Mojca Štrajher

LJUBLJANA –Prebučna sa-
mota, ena največjih literarnih
mojstrovin češkega pisatelja
Bohumila Hrabala, je v obliki
multidisciplinarne razstave do
1. oktobra na ogled v Galeriji
Kapelica. Prostor galerije je
postal odpad na stotine knjig,
po stenah pa so razporejeni
deli istoimenskega stripa, ki so
ga oblikovali trije Francozi –
fotografinja Valerie Berge, ri-
sar A m b re ter pisatelj in no-
vinar Lionel Tran. Na ljubljan-

skem obisku, kamor ga je po-
vabil Stripburger in kjer je
imel tudi delavnico izdelave
scenarija na podlagi literarne
predloge, smo poklepetali s
Tranom. »Zgodilo se je toliko
norih stvari, toliko neverjetnih
naključij,« je strnjeval vtise o
dolgoletnem projektu gosto-
besedni Francoz. »V Franciji je
razstavo videlo več kot 30.000
ljudi, predvsem takšnih, ki ni-
so tradicionalni ljubitelji stri-
pa. Približali smo strip tako
literatom kot tudi starejšim,
nezaposlenim ljudem. Večine
se razstava dotakne na pre-

prost način, ki jim je všeč.
Pravzaprav na podoben način,
kot se bralca dotakne Hra-
balova knjiga.«

Kako je padla odločitev prav
za priredbo romana češkega
avtorja?
Nekdo mi je priporočil to knji-
go, odprl sem jo in prebral
prve vrstice: »Minilo je 45 let,
odkar opravljam to bedno
službo...« Knjiga me je po-
polnoma prevzela. Način, na
katerega je napisana, je eno-
staven in eksperimentalen is-
točasno. Bistvo zgodbe je
sprememba časa in kako je
nemogoče biti del novega sve-
ta. V zadnjih desetih letih se
vse tako naglo spreminja, ljud-
je so popolnoma izgubljeni in
se počutijo neuporabne. Prav
zaradi tega se je knjiga do-
taknila toliko ljudi v toliko dr-
ž a va h .

In takoj ste vedeli, da želite
po njej narediti strip?
V tem času sem ravno kon-
čeval svoj prvi stripovski al-
bum – imenuje se Dnevnik
zgube – z Ambrejem. Zgodba
govori o depresivnem stanju
zavesti ljudi moje generacije;
večina jih študira, vendar po
koncu študija ne dobi službe.
Projekt je bil precej ekspe-
rimentalen, po njem sem želel

delati nekaj povsem drugač-
nega. Prebučna samota se mi
je zdela zanimiv projekt, saj je
besedilo zelo močno. Vendar
sem hip za tem, ko mi je padla
v glavo ta ideja, že dobil mno-
go strahov. Nisem imel pojma,

kako naj naredim priredbo
takšne mojstrovine, kako
sploh dobiti pravice za njeno
priredbo... Zdelo se mi je ne-
mogoče, prav kot se je zdelo
neverjetno narediti stripovsko
priredbo zgodbe. Lahko bi se
zgodilo, da bi že sama ideja
razjezila ljudi. Kar naenkrat se
je nakopičilo ogromno
s t ra h ov.

Vendar ste jih premagali...
Ta knjiga pripoveduje o ubo-
gem človeku, Hanti, ki opra-
vlja eno najslabših služb na
svetu – uničuje knjige, ki jih
sčasoma zelo vzljubi, svojo ža-
lost nad svojo usodo pa vedno
bolj utaplja v alkoholu. Nato
službo izgubi, saj zgradijo no-
vo tovarno in njegovo delo
začne opravljati stroj. Mene je
kot nezaposlenega pisatelja
zanimalo, kako pridem v srž
zgodbe. Sprva se mi je zdelo,
da tega ne bom zmožen, saj s
takšnim življenjem nisem
imel nobenih izkušenj. Še isti
teden pa so v državni tiskarni
blizu mene iskali nove moči za
občasno delo pri njih. Uspelo
mi je in tako sem dve leti vsak
dan tam delal od osmih do
dvanajstih, opazoval ljudi...

Kakšne so bile za vas te iz-
kušnje?
Bil sem popolnoma zgrožen,
ko sem se zavedel, da je večina
mladih ljudi, ki so delali v
tiskarni, obiskovala isto fakul-
teto, kot sem jo sam. Ker niso
dobili boljšega dela, so se mo-
rali zadovoljiti s takšnim de-
lom in slabo plačo. Kako je to
vplivalo na mlade intelektual-
ce, si lahko le mislim; delavci
so bili ponavadi že ob osmih
zjutraj pijani. Bili so popolni
rasisti, vse dni so razpravljali
samo o seksu in opazovali mi-
moidoče ženske. Mladi pa so
si želeli obiskati opero, si ogle-

dovati filme in razpravljati o
tem. Bila je zelo podobna
zgodba, kot jo je doživljal tudi
Hanta, kar mi je pomagalo
bolje razumeti roman.

Strip je skupinsko delo. Kako
ste se ga lotili?
Odločil sem se, da bom to
pripravil skupaj s svojim de-
kletom Valerie Berge, ki je pro-
fesionalna fotografinja, in ri-
sarjem Ambrejem. Valerie fo-
tografira zapuščene stvari in
kraje kot portrete ljudi, ki so
tam živeli. Odločila se je, da
namesto Prage, kamor bi šla
kot turistka, obišče nekatera
predele v okolici Lyona, ki bo-
do kmalu uničeni. Fotografije
je ustvarila v značilni črno-
beli tehniki z analogno fo-
tografijo, ki jo je ravno začela
nadomeščati digitalna, tako
da se je še enkrat ponovila
zgodba o spremembi časa. Ker
je zgodba v bistvu monolog,
saj se nič ne zgodi, vse je le v
njegovi glavi, smo poskušali
preoblikovati tudi slog pisa-
nja. V stripu Hanta ni eden
izmed likov, ampak smo ostali
v njegovi glavi. Potem je Am-
bre našel idealno rešitev; prve
odtise je fotokopiral na cenen
papir, nakar je vse slike po-
skušal rekonstruirati s črni-
lom. Je odličen risar, vendar to
ni bilo pravo avtorsko delo,
bolj rutina. Rekonstruiral je
eno leto in pol.

Kako pa so priredbo sprejeli
Čehi?
Bilo je noro, da sem o knjigi
vedel več kot Čehi, zato se mi
je zdelo dobro, da jim jo s
stripom in razstavo približam.
Gospa iz češke narodne knjiž-
nice je recimo najprej prebrala
strip in se šele nato lotila ro-
mana. Še posebno me veseli,
če kdo zaradi našega dela na
novo spozna Hrabala.

Francoski pisatelj in novinar Lionel Tran je
navdušenec nad Bohumilom Hrabalom

Uničen tam, kjer je delal
Češki pisatelj Bohumil Hrabal (1914–1997) je mednarodno
slavo doživel s knjigo Strogo nadzorovani vlaki, po kateri je
Jirži Menzel posnel istoimenski film, za katerega je leta 1967
prejel tudi tujejezičnega oskarja. V enem svojih prvih del
(pisati je začel precej pozno, pri svojih 49 letih) Hrabal zapiše,
da je sedem let delal v tovarni s starim papirjem, Hanta pa je
bil eden izmed njegovih sodelavcev. Hrabalova dela so bila na
Češkem po prihodu Rusov leta 1968 prepovedana, veliko pa
jih je bilo uničenih prav tam, kjer je Hrabal delal. Prvi ponatis
Prebučne samote so Čehi dobili šele po žametni revoluciji leta
1989 (slovenski prevod, katerega zaloga je do danes že pošla,
je izšel leta 1998). Pisatelj je v 82. letu starosti umrl zaradi
padca skozi okno četrtega nadstropja praške bolnišnice
Bulovka. Priče trdijo, da se je zgodila nesreča, ko mu je
zdrsnilo med krmljenjem golobov, mnogi pa so prepričani,
da je šlo za samomor.

Cvitkovič dobitnik filmske nagrade
altadis v San Sebastianu
SAN SEBASTIAN –Na 53. mednarodnem filmskem festivalu
v San Sebastianu v Španiji je režiser Jan Cvitkovič za svoj
celovečerni film O dgrobadogroba dobil nagrado altadis. Gre
za prestižno priznanje za najboljši režiserjev prvi oziroma
drugi film, ki znaša 90.000 evrov.

Film O dgrobadogroba, ki pripoveduje o poklicnem go-
vorcu na javnih pogrebih Peru, je nastal v produkciji pro-
dukcijske hiše Staragara iz Ljubljane in koprodukciji Propeler
Filma iz Zagreba ter TV Slovenija. V glavnih vlogah nastopajo
Gregor Baković, Drago Milinović, Sonja Savić, Mojca Fatur
in Brane Grubar. (nr)


