
32 Ku lt ura Petek, 19. 5. 20 17

Dnevnik 18. 5. 2017 ob 22.48 

h

CYMK st ra n 32

k r i t i ka

Spolno -mrtvaški zvonček

Nekje v drugem delu tega esktravagan-

tnega, »historično-erotičnega«, ludistič-

nega in »porno chic« triptiha, južn oko-

rejske Služkinje v režiji Park Chan Woo-

ka (avtorja hudo odbitega Starega), je

prizor, kjer ženski, Korejka Sook Hee in

Japonka Hideko, uničujeta knjige v

ogromni kletni knjižnici, ki je prava za-

kladnica erotične literature. (Tudi v pa-

riški Nacionalni knjižnici so imeli tak-

šno literaturo shranjeno v kletnih pros-

torih, pod oznako L'Enfer, pekel). Priz-

nati moram, da sem imel ob tem prizo-

ru mešane občutke: na eni strani sem

bil skoraj zgrožen nad tem ženskim

vandalizmom (navsezadnje – vsaj po

nekaterih na hitro nametanih slikah so-

deč – je moralo biti v tej knjižnici tudi

kar nekaj del japonske klasike erotične-

ga slikarstva, imenovanega šu n ga ),

obenem pa seveda nisem »smel« biti

zg ro žen, saj bi tako tvegal, da se znaj-

dem na strani tistega ostudnega starca,

b ogataškega lastnika te knjižnice, Kou-

zikija, ki je svojo nečakinjo Hideko za-

su žnjil in prisilil, da je njemu in njegovi

klienteli glasno prebirala in delno upri-

zarjala to literaturo. Ta vandalizem,

uničevanje knjig, je bilo torej dejanje, s

katerim se je Hideko osvobajala svoje-

ga sadističnega in tiranskega strica, po-

tem ko je skupaj s Sook Hee v lezbični

ljubezni našla osvoboditev izpod vsakr-

šne moške tiranije in eksploatacije.

To je najbrž tudi »poanta« tega filma, a

ta se ne zdi tako pomembna kot njega

estetika. Ki pa jo je treba vzeti bolj kot

aisthesis, torej v čutnem, včasih, v ero-

tičnih in spolnih prizorih pa tudi sen-

zualnem smislu. Toda pravi šarm čutno-

sti ni toliko v »goli« vizualni očarljivosti,

kakor v tem, da je podvojena s humor-

jem. Včasih deluje humorno že uporaba

filmske reference, kot na primer v uvod-

nem prizoru, kjer se Sook Hee pripelje

na Kouzikijev dvorec, ta pa je videti kot

g ra ščina v Hitchcockovi Rebeki. Prav

posrečeno deluje senzualno-humorna

kombinacija v prizoru, kjer se simulaci-

ja Hidekine poročne noči z »grofom« Fu-

jiwaro dogaja na način avtentične lez-

bične ljubezni. Še pogosteje pa se hu-

morna »naddoločenost« prizorov izkaže

naknadno ali retrospektivno, kar je pos-

ledica pripovedne zasnove filmskega

triptiha. Ta se v prvem delu začne kot

za ro t n i ški načrt prevarantskega »gro-

fa«« Fujiware, sicer Korejca, ki bi se rad

poročil z bogato dedinjo Hideko in jo po-

tem poslal v norišnico, da bi prišel do

njenega denarja, pri vsem tem pa naj bi

mu pomagala sleparka in tatica Sook

Hee v vlogi Hidekine služkinje. Čeprav

gre za čisto pridobitniško zadevo, pa bi

ta – glede na to, da se dogaja v času ja-

ponske okupacije Koreje (torej v 20. ali

30. letih prejšnjega stoletja) in da sta Hi-

deko in njen stric Japonca – n e m a ra

imela tudi kakšno politično konotacijo.

V drugem delu pa se izkaže, da ne le s to

konotacijo, ampak predvsem s samim

prevarantskim načrtom ni nič oziroma

je drugačen; dogajanje iz prvega dela je

zdaj prikazano iz druge perspektive, ki

resda priskrbi presenečenja, vendar tu-

di vpliva na rahlo razvlečenost filma (še

posebno s prizori, ki hočejo pojasniti

vsako podrobnost, pa naj se zdijo še ta-

ko »osupljivi«). Služkinja je film preo-

bratov, tako tistih, ki pričajo o pripoved-

ni igrivosti, kot predvsem tega, s kate-

rim lezbična spolnost kar dvakrat po-

cinglja: sicer vselej v obliki kovinskih

kroglic, toda te so prav kot seksualni

pripomoček tudi mrtvaški zvonček mo-

ške tiranije in seksualne fantazije. ×
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novi mediji

Delničarka lastnega telesa

So vaša kri, znoj in solze pa lasje in

geni vaša lastnina? Kdo poseduje vaše

pretekle izkušnje in današnje sposob-

nosti za delo, za sočustvovanje? Koli-

ko je vredna vaša izobrazba? Kakšna

je zgodovina vašega internetnega br-

skalnika? Kaj ste pred dvema letoma

fotografirali s pametnim telefonom?

Koliko korakov prehodite na dan, kje

se največkrat zadržujete in kakšno je

takrat vaše razpolože n j e?

Ameriška umetnica Jennifer Lyn

Mo ro n e je svojo človeško identiteto

registrirala kot korporacijo, in sicer z

namenom, da ugotovi vrednost posa-

meznika. Legalno gledano so tudi

korporacije ljudje, le da imajo vsaj v

Ameriki več pravic kot posamezniki,

razlaga. Zakaj bi torej z našimi podat-

ki poslovala podjetja, kot je Face-

book, če lahko dobiček iz njih kuje-

mo sami, se sprašuje v projektu Jenni -

fer Lyn Morone™ I n c. , ki je te dni na

ogled v Aks i o m i .

Prodaja zdravja

V podjetju, katerega ustanoviteljica,

generalna direktorica in delničarka je,

so razvili aplikacijo, ki prek telefona

in računalnika zbira in shranjuje nje-

ne podatke ter ji s tem omogoča tako

analizo kot nadzor nad njimi. Kot

poudarja, so posameznikovi podatki

vsako leto vredni več, zato JLM Inc.

njene podatke za nekaj sto ali nekaj

tisoč evrov prodaja na svojevrstnih

p red p l a č n i ških karticah, denimo v

paketih Osebnostne lastnosti, Digital-

na identiteta, Finance in Zdravje.

Ljudem je všeč, če jim tudi digital-

ne vsebine zapakiramo v nekaj ma-

terialnega, pravi umetnica. »Med

n a j d ra žjimi paketi je prav zdrav-

stveni, posameznikovi zdravstveni

podatki so namreč v ZDA, kjer veli-

ko ljudi sploh nima zdravstvenega

zavarovanja, vredni zelo veliko. S

številko zavarovanja se navsezadnje

tudi kupčuje in mogoče je dobro

zaslužiti.«

Večna mladost

A to  še ni vse, kot korporacija lahko

namreč v izdelek ali storitev spreme-

niš kar koli – JLM Inc. je na slabo na-

dzorovan ameriški farmacevtski trg

vstopil s kremo re juva n i x , izdelano iz

hormona DHEA Jennifer Lyn Morone.

»Ta hormon, ki se obilno izloča v mla-

dosti, po tridesetem letu pa začne

njegova raven v telesu upadati, naj bi

namreč omogočal dolgo življenje, po

čemer vsi hrepenimo, mar ne?« spra-

šuje v smehu.

Kupiti je mogoče tudi parfuma l u re

in rep el, ki privlačita oziroma odbijata

moške. Izdelana sta iz umetničinih

feromonov, ironizirata pa razvoj in-

dustrije, ki kupcu obljublja, da se lah-

ko nemudoma spremeni v nekoga

drugega, bogatejšega, lepšega. »Ljud-

je namreč še vedno kupujejo parfume

znanih osebnosti, ki jih oglaševa l c i

prodajajo pod pretvezo, da gre za sam

vonj te osebe.«

Tisti z najbolj izbranim okusom se

lahko nazadnje odločijo še za nakup

diamantov, izdelanih iz umetničinih

las, podobno, kot je mogoče danda-

nes tudi pepel preminulih oseb spre-

meniti v dragi kamen. Vse tri izdelke

spremljajo reklamni videi, ki kopirajo

tehnike promocije farmacevtskih iz-

delkov v ZDA, le da imajo očitno pou-

darjeno satirično noto.

Ameriško umetnico Jenni-

fer Lyn Morone zanima

vrednost posameznika v

dana šnji ekstremni ekono-

miji, ki jo poganjajo po-

datki. Zavoljo svojega pro-

jekta Jennifer Lyn Moro-

n e™ Inc., ki bo do 16. juni-

ja na ogled v Aksiomi, je

svojo identiteto spremeni-

la v korporacijo.
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Vabil o

Satira je torej osnovno vodilo tega

umetniškega, a tudi življenjske ga

projekta, s katerim Moronova išče na-

čine, kako ekstremni kapitalizem, ki

ni več stvar prihodnosti, temveč seda-

njosti, uporabiti sebi v prid. Ob tem

ves čas opozarja še na zgodovinski in

sodobni kontekst izkoriščanja človeš-

ke, pa tudi živalske sile; za potrebe

JLM Inc. pa je izkoriščala le svojo edi-

no lastnino – seb e.

V p ra šanja o deljenju osebnih po-

datkov je morala razrešiti že zgodaj,

skrbna pa ostaja predvsem v zvezi s

podatki ljudi, s katerimi je veliko v

stiku. »Ne moremo več živeti v iluziji,

da nismo nadzorovani ali da vlade in

večje korporacije ne morejo dostopati

recimo do naših elektronskih sporo-

čil. Ne moremo se torej skriti, lahko

pa v čim večjem številu izrabljamo

njihove metode v lastno korist.« ×
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Bela Tarr

prejel častni

d o k to rat

Priznani madžarski režiser Bela Tarr je

prejel častni doktorat Kraljeve akade-

mije lepih umetnosti in Kraljevega

konservatorija v belgijskem Gentu.

Tarr se je s filmom začel ukvarjati že v

mladosti. Pri 22 letih je posnel film

Družinsko gnezdo. Ta se ob filmih The

Outsider iz leta 1981 in The Prefab People

iz leta 1982 uvršča v prvo obdobje nje-

govega ustvarjanja, ko se je posvečal

predvsem problematiziranju družbe v

dokumentarističnem slogu. Prelomna

je bila njegova televizijska priredba

Shakespearovega Macb etha iz leta 1982,

pozneje pa se je povezal z madža rs k i m

sodobnim pisateljem Laszlom Kras-

z n a h o rka i j e m in po motivih njegovih

knjig posnel svoje najbolj znane filme,

med njimi Prekletst vo iz leta 1988, Sa -

ta n ta n go iz leta 1994 ter We rc k m e i s t rove

h a r m o n i je iz leta 2000. Filmsko pot je

končal s filmom Torinski konj leta 2011.

Tedaj je povedal, da odhaja s scene, ker

se kot režiser ne želi ponavljati.

V svetu sedme umetnosti Tarr velja

za enega najizvirnejših in najprestiž-

nejših sodobnih avtorjev. Njegovi filmi

imajo velik vpliv na mlajše generacije

filmskih ustvarjalcev. Od leta 2013 Tarr

na Sarajevski filmski akademiji vodi

svoj program Film Factory. × sta, kul

film

Dolina miru

v Pulju

Včeraj so se v Pulju začeli Dnevi slo-

venskega filma. Na večernem slavno-

stnem odprtju je bila na ogled resta-

vrirana verzija kultne Doline miru re -

žiserja Franceta Št i g l i ca , sledile pa

bodo še projekcije filmov Šiška Delu-

xe re žiserja Jana Cvitkoviča, No č n o

živ l je nje Damjana Kozoleta in N i ka

Slobodana Maksimovića. Festivala

se udeležujejo tudi filmski gostje, in

sicer igralec Marko Miladinović, sce-

naristka U rša Menart in režiser Slo-

bodan Maksimović. × šum


