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Persepolis – Do 2. marca na sporedu ljubljanskega Cankarjevega doma.

Risani celovečerni film Persepolis v kinu
V tekmovalni spored canskega filmskega festivala risanke ne prihajajo pogo-
sto. Ko so v njem leta 2001 prikazali prvega od do zdaj treh delov animirane-
ga Shreka – režirala sta ga Andrew Adamson in Vicky Jenson–, je ta sicer po-
zneje izjemno uspešen film dodobra nasmejal kritiško občinstvo, resno pa
ga ni jemal nihče. No, očitno se je le prikupil festivalskemu vodstvu, saj je tri
leta zatem vzelo med tekmovalce tudi njegov drugi del. Če bi vzelo še tretje-
ga, bi imel Cannes lani na tekmovalnem sporedu kar dve celovečerni risanki.
A medtem ko je Shrek sicer zabaval, nagrad pa ni prejel, je risani Persepolis
lani odnese posebno nagrado žirije.
Avtorja, ki sta film narisala in režirala, Marjane Satrapi in Vincent Paronna-
ud, nista bila neznana ustvarjalca, čeprav je bil Persepolis njun prvenec.
Marjane Satrapi (1969) je v Iranu rojena, a v Franciji živeča stripovska ume-
tnica, katere stripovske knjige, ki jih piše in ilustrira, so prejemnice številnih

nagrad in prevedene v številne jezike. Tudi Vincent Paronnaud (1970), prav
tako stripar, ima iranske korenine, rojen pa je v Franciji.
Persepolis je narejen po mednarodni uspešnici, avtoričinem istoimenskem
avtobiografskem romanu v stripu, ki je tako kot knjiga večinoma črno-bel.
Barve so lahko vulgarne, pravi režiserka. Film prikazuje, kako je Satrapijeva
kot osemletnica, sicer hči naprednih staršev in svobodomiselne babice, do-
življala šahov padec in islamsko revolucijo, vojno med Iranom in Irakom ter
osamljeno življenje na Dunaju, kamor so jo zaradi varnosti poslali starši. Gre
za film preproste, a sugestivne risbe, predvsem pa za kritiko Irana in zaprte
iranske družbe ter tematizacijo iskanja posameznikove identitete in kore-
nin, sproženega z nesvobodnimi družbenimi okoliščinami. Persepolis je pre-
prost film, ki vzame za svojega najbolj univerzalno med orožji – humor.
Ženja Leiler

Ocena Gledališka uprizoritev

Žabe velikanke
Andrej Jaklič

Elfriede Jelinek: Babilon
režija Nicolas Stemann
gostovanje Burgtheatra v Cankarjevem domu
17. 2. 2008

D ramsko pisanje Elfriede Jelinek od gledališkega
režiserja zahteva veliko, saj je zaradi vsebinske

gostote, pomenske večplastnosti in metaforičnosti iz
njenih del nemogoče izluščiti elementarno
fabulativno jedro ali vsaj osnovno misel. Dodaten
izziv predstavlja tudi njena nedramska pisava, ki ne
gradi klasičnega dramskega obrazca vzroka in
posledice, ne uporablja psiholoških prijemov razvoja
likov, prav tako se izogiba racionalnemu
motiviranju dejanj ter se namenoma izogiba
vsakemu iskanju zavezujočih odgovorov oziroma
razreševanju problemov v prav takšnem času in
prostoru. Babilon (Babel) v produkciji Burgtheatra
(leta 2005) in režiji mladega nemškega režiserja
Nicolasa Stemanna je prav takšen »kos« dramskega
pisanja Elfriede Jelinek.

Stemann zato prav tako izbere neklasičen režijski
pristop. Pravilno se odloči za »izumljanje« lastne
odrske zgodbe, v kateri Babilonove jezikovne poljane
ne reducira na, po njegovem mnenju, bistveno, pač
pa se odloči celotno partituro zgraditi iz »nič«.
Besedilo tako postavi v vlogo zgolj označevalca
odrskih akcij, v markacijo, ki šele skupaj z videnim
sestavlja pomensko enoto. To seveda ne pomeni, da
gre s pozicije gledalca za lažje obvladljivo gledališko
materijo, vseeno pa se jasno vzpostavijo trije
pomenski sklopi: družine oziroma odnosa mati – sin,
medijske manipulacije vojne v Iraku in njene
recepcije ter načenjanja problematike kulture v
današnjem času.

Česar ne počne Jelinek, se enako izogne tudi
Stemann. Vsakršnemu moraliziranju, kazanju s
prstom ali iskanjem žrtve. Namesto tega gre za

razgrinjanje hkratnega obstajanja neštetih
informacij, ki pa vse skupaj meglijo jasen namen
sporočilnosti. Jezik oziroma govorjenje, naj gre za
igrano-dokumentarna pripovedovanja mučenj,
filozofske citate, obskurne šale in bizarnosti, vre na
površje, brbota in hkrati že izhlapeva, razpada v
svoji (ne)pomembnosti. Še najmanj vreden je, kot
pokaže začetek, ko je na odru popolnoma sam, slišen
skozi ozvočenje, brez vizualne interpretacije.

V Stemannovem delu ni sledi obtoževanja, pač pa
preizpraševanja, kako mi, gledalci, spremljamo
početje drugih. Njegovi postopki ozemljitve
metasveta si prilaščajo številne žanrske obrazce: od
uvodnega lutkovnega prizora z žabami,
naturalistične družinske incestoidne situacije,
kabareja, zaplesanega na govorjeno besedilo, do
videoprojekcije trdoerotičnih stripovskih animacij
ter sklepnega glasbenega vložka »talibanov«, ki se
po uvodni »tišini« jezika, konča z mantričnim
hrupom ter zaslepljujočo svetlobo.

Žanrska partikularnost ne obstane zgolj na ravni
samonanašalnosti in parodičnosti. Med seboj na
videz popolnoma različne dele povezujejo motivi, ki
se v različnih oblikah pojavljajo v celotni uprizoritvi
(parodiranje termina avstrijski, spraševanja o
moralni vrednosti posamičnih dogodkov, omenjanja
novega avtomobila ...), v sklepnem prizoru pa se
pojavijo hkrati. Tako Stemannova struktura dobi
muzikalično obliko fuge, s čimer ohranja
kompaktnost in zaokroženost. Takšen je Babilon
pravi šok za čute, v katerem pa, kot že rečeno, ni
možnosti za jasno odločitev ali moraliziranje, prej za
večkrat podčrtano ironijo ob spoznanju, da so tako
rablji kot žrtve (in sorodni dualizmi) tako rekoč le
dve strani istega. Nekakšne žabe velikanke, ki na
koncu napihnjena binglja z vrvi, pripete na strop, in
radoživo maha občinstvu.

Babilon Nobelove nagrajenke Elfriede Jelinek; gostovanje dunajskega Burgtheatra Foto Blaž Samec

Ocena Film

F ... kot film
Valentina Plahuta Simčič

L ... kot ljubezen
scenarij in režija Janja Glogovac
koscenaristka Jelena Vukotić
Slovenija, Avstrija, Češka republika, Srbija, 2007
producent Radovan Mišič/Fabula
97 min.

F ilmski režiserji so že velikokrat s pomočjo svojega
medija reflektirali muke in sladkosti filmskega

ustvarjanja. Spomnimo se nekaj znanih primerov te
vrste: Fellinijev Osem in pol, Truffautova Ameriška
noč, Slaba vzgoja Pedra Almodovarja ... Vprašanja,
ki zaposlujejo režiserje v tovrstnih filmih, so pogosto
podobna: kako obvladati zapleteno ljubezensko
razmerje med fikcijo in realnostjo, kako preživeti laži
in prevare filmskega sveta, kako premagati
ustvarjalno blokado, kako urejati zapletene odnose
med ekipo filma, kako prebroditi finančne težave, ki
ponavadi spremljajo rojevanje filma. Podobna so
tudi vprašanja, ki si jih zastavlja Janja Glogovac v
svojem prvem celovečernem igranem filmu L ... kot
ljubezen, filmu, ki govori o nastajanju filma, nanje
pa odgovarja na samosvoj način, brez preočitnih
navezav na omenjene filmske klasike. Zraven je
vpletla še nekaj drugih vprašanj, kot so izguba
mladostniškega idealizma ter ljubezenska iskanja.

Glogovčeva je svojo metameditacijo o filmu in
življenju povedala skozi napol kriminalni žanr, kar
je zanimiva izbira. Tako smo po eni strani priča
številnim kriminalnim zapletom in razpletom, kar
daje filmu napetost, po drugi strani pa kriminalno
dramo določajo in prekinjajo monološke izpovedi
glavne junakinje. Tu pa je še tretja plat filma, ki jo
predstavljajo humorni, komedijantski toni.
Zapletena narativna situacija se k sreči razreši v prid
filmu, lahko pa bi se tudi slabše končala.

V L ... kot ljubezni je zagotovo nekaj umetničinega
mladostnega porteta, saj je osrednji lik filma mlada
režiserka Gina (Lucija Šerbedžija), ki je v Prago
prišla zato, da bi tam študirala in posnela svoj prvi
film. Kot vemo, je v Pragi študirala tudi Janja
Glogovac. Toda od tu naprej so ugibanja o
avtobiografskosti filma odveč, film zagotovo
poganja fiktivna logika. Gina je v Ljubljani pustila
Igorja (Sebastijan Cavazza), s katerim poskuša
vzdrževati ljubezen na daljavo, v Pragi pa ji družbo
dela skupina različnih ljudi, ki se zbirajo v klubu
Aqua. Ginin prijatelj Tomas (Davor Janjić) dobi
idejo, da bi lahko denar za Ginin film dobili od
zavarovalnice tako, da bi zaigrali lažno prometno
nesrečo. Načrt se izjalovi, v zgodbo pa se vpletejo še
Busheva babuška, kokain, mafija, divji pregoni,
mafijski botri, različni sumljivi pomagači,

ljubezenske prevare ter druge neprijetne stvari. Ko
na koncu Clear Blue v Gininih rokah pokaže dve
črtici, je čas za spoznanje, da je življenje
pomembnejše od filma. Neobetavna napoved za film
torej, a toliko bolj za življenje.

Svetovljanska Praga s slavno filmsko šolo in lokali,
kjer se dogajajo nebrzdane zabave, ponuja privlačno
in za slovenski film tudi izvirno scenarijo. Sledimo
razvoju likov, ki na koncu vedo o življenju precej več,
kot so na začetku, a so svoja spoznanja drago
plačali. Na trenutke je film rahlo dolgovezen in
naiven (recimo v konstruiranju težko verjetnih
zapletov), vseeno pa je čutiti veliko iskrenosti, ki jo je
režiserka investirala v svoj izdelek. Naredila je
urban, dinamičen film s samosvojo divjo energijo ter

(sicer že precejkrat videno) videospotovsko in rahlo
kičasto estetiko.

Glogovčevi je uspelo zbrati igralsko ekipo z vseh
koncev nekdanje Jugoslavije. Poseben magnet filma
je lepa hrvaška igralka Lucija Šerbedžija. Njena
pojava je sicer nežna in eterična, zaupana pa ji je
vloga po srcu divje režiserke Gine. To nasprotje med
svojo pojavo in naravo lika je Lucija Šerbedžija
uspešno premagala. Omenimo Marka Mandića, ki je
zelo prepričljiv v vlogi travestita, pa Davorja Janjića
v vlogi zvestega prijatelja Tomasa, Ksenijo Mišič in
Labino Mitevsko v vlogi Gininih prijateljic,
Sebastijana Cavazzo v vlogi Gininega nezvestega
fanta, Ivo Zupančič v vlogi dementne babice, Uliksa
Fehmiuja kot nevarnega ljubimca in nikakor ne
nazadnje Radeta Šerbedžijo, ki igra mafijskega
botra.

Režiserkine poante na koncu (da je življenje
pomembnejše od filma) pa najbrž ne gre jemati
preveč zares; konec koncev je zanjo potrebovala
prav film.

Razpeti med življenjem in filmom – Lucija Šerbedžija v
vlogi režiserke Gine in Labina Mitevska v vlogi njene pri-
jateljice Maje. Foto Fabula in Peter Uhan

Letos je ta karneval v parku
Chaoyang, ki je v pekinškem po-
slovno-diplomatskem okrožju,
obiskalo tristo tisoč obiskovalcev,
skupino Orlek pa je videlo pribli-
žno od deset do petnajst tisoč obi-
skovalcev. Po napornih nastopih
na prostem in v ledenem vetru so
svoje gostovanje končali z izje-
mnim nastopom v zelo popular-
nem pekinškem klubu Star Live,
ki ga je priredila slovenska amba-
sada v Pekingu za 250 izbranih
ambasadorjev in visokih kitajskih
uradnikov, ob predsedovanju Slo-
venije Evropski uniji.

In prav ta koncert je bil krona
gostovanja Orlekov, kajti če ga ne
bi bilo, bi gotovo ostalo nekaj
grenkega priokusa, kajti pevec in
kitarist Vlado Poredoš, klaviatu-
rist in harmonikar Jure Tori, kita-
rista Bojan Bergant in Matej Fele,
basist Mitja Tori, bobnar Sašo
Marn, saksofonist Kristijan Ada-
mlje, trombonist Ečo Matko in tro-
bentač Janez Tori so na festivalu
nastopali en teden dvakrat na dan,
dopoldan in popoldan, na lede-
nem vetrovnem mrazu, pri -20
stopinjah Celzija pred kitajskim
občinstvom, ki na prireditvah na-
vadno zelo disciplinirano in brez
kakšnega miganja sledi dogajanju.

Nastopajoči, sodelovali so še ko-
mična švedska zasedba Sirqus Al-
fons, šaljiva škotska balkan klez-
mer skupina Orkestra del Sol,
energična škotska etno zasedba
Clan Wallace, irska folk skupina
Ceolta Si, ruska folk skupina Gar-
montica in zasedba Gakuda, ki je
izvajala japonsko obredno bobna-

nje, so imeli težko in zahtevno na-
logo razgreti občinstvo. Bolj kot je
bila skupina interaktivna, večji je
bil odziv občinstva.

Če so bili nastopi v Chaoyang
parku zelo garaški in naporni, je
bil koncert Orlekov v elitnem klu-
bu Star Live, ki se pohvali z enim
najboljših ozvočenj v Pekingu,
pravo nasprotje. In Orleki so z ne-
izmernim užitkom izkoristili pri-
ložnost, kajti v resnici sploh še ni-
so imeli prave priložnosti, da bi
pokazali, kaj vse znajo.

Tako jim je uspelo na noge in v
ples zvabiti zelo togo občinstvo, in
sicer Kitajce, ki se razživijo pred-
vsem na povabilo, ter diplomatski
zbor, ki se sicer dolgočasi na tovr-
stnih diplomatskih sprejemih in
navadno komaj čaka, da sme oditi.
Na glasbo Orelkov pa so ambasa-
dorji in visoki državni kitajski ura-
dniki, pomešani z drugim občin-
stvom, veselo, poskočno plesali na
melodije in ritme, ki so jih Orleki
združili v izvirno mešanico. To je
bil koncert, ki so si ga zaslužili, in
tako so bili zadovoljni oni in tudi
diplomatka elita, nastanjena v ki-
tajskem glavnem mestu.

Njihovi odzivi so bili burni, ja-
majškega ambasadorja pa so tako
navdušili, da je izrazil željo, naj
pridejo Orleki na gostovanje na Ja-
majko. To pa še ni vse: Orleki so na
festivalu spletli vezi z drugimi na-
stopajočimi, tako da so se pogo-
varjali tudi o morebitnem gosto-
vanju v Afriki ter morebitni sep-
tembrski vrnitvi v Peking na eno
od elitnih državnih prireditev, ki
bo na Trgu nebeškega miru.
Zdenko Matoz

Dr. Marjan Cencen, slovenski
ambasador v Pekingu, pravi, da
Slovenija s Kitajsko redno
podpisuje nekajletne programe:
»Imamo vsakoletne dejavnosti,
ki so vezane na posamezne
dogodke. Tako so lani v času
kitajskega novega leta gostovali
kurenti s Ptuja, letos pa Orleki iz
Zasavja. Vključili smo se tudi v
različne mednarodne festivale, ki
vključujejo klasično glasbo, tako
smo pred kratkim gostili
violinistko Anjo Bukovec in
pianista Bojana Goriška, jeseni
lani pa je na mednarodnem
festivalu ljudskih umetnosti
sodelovala skupina Polka punce.«

Li Youping, direktor pekinške
ustanove Chaoyang Interkultural
Assosiation, je povedal, da je bil
prvi Chaoyang karneval v tem
precej novem delu mesta leta
2002. Izvajalce izbirajo na osnovi
dveh glavnih meril. »Prvo merilo
pri izbiri je, da ima vsak izvajalec
zelo izraženo umetniško izročilo
svojega naroda; drugo merilo je
njihova komunikativnost v
interakciji med izvajalci in
občinstvom. Zato ne vabimo
zelo odmevnih umetnikov,
temveč raje tiste bolj
komunikativne z nacionalnimi
značilnostmi. In taka je skupina
Orlek.«

Foto Zdenko Matoz Foto Zdenko Matoz

Klubski nastop Orlekov – Skupina Orlek je z nastopom v prestižnem pekinškem klubu Star Live očarala diplomate in domačine. Foto Zdenko Matoz

Gostovanje skupine Orlek na Kitajskem

Ko ambasadorji poskočno zaplešejo
Zasavska skupina Orlek je s svojo avtentično vizijo knapovskega rocka nastopila na osrednji prireditvi
ob kitajskem novem letu v Pekingu – Na dodatnem koncertu navdušili tudi diplomatski zbor

S štirinajstdnevnega gostovanja na Kitajskem se je v nedeljo, nabita z boga-
timi izkušnjami, vrnila zasavska folk, punk, polka, rock'n'roll zasedba (kot
je bila promovirana) Orlek. S posredovanjem slovenske ambasade v Pekin-
gu so bili povabljeni na osrednjo pekinško prireditev Chaoyang Internatio-
nal Spring Carnival ob prihodu novega leta na Kitajskem. Lunarno novo leto
je na Kitajskem največji praznik, letošnje pa je v znamenju podgane. Pra-
znovanje traja štirinajst dni, prvi teden najintenzivneje, kar Kitajci radi za-
znamujejo z nenehnimi salvami ognjemetov in petard, katerih pokanje od-
ganja zle duhove.


