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Pasti lagodnega življenja
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Nova studijska produkcija Mestnega

gle dališča Kinderland je sentimentalna

gledalska vaja, ki poskuša senzibilizira-

ti občinstvo tako, da v gledalcih prebuja

spomin na otroštvo in prek takih občih

s p ro žilcev trka na vest iz privilegija ro-

jenim ksenofobijam, ki na otroške, torej

po definiciji nedolžne, a obvezne kola-

teralne žrtve ekonomske neenakosti

rade pozabljajo.

Gre za adaptacijo istoimenskega ro-

mana moldavske pisateljice L iliane

Corob ca, ki piše o treh samorastniških

otrocih, ki v tej njeni, nemara najrev-

nejši državi v Evropi, ostanejo sami za-

se, medtem ko njihovi starši iščoč delo

migrirajo na tuje. Avtor dramatizacije

(Andrej Jaklič) za vzpostavitev in raz-

voj situacije na odru ohrani prven-

stveno pripovedovanje in manj sili v

dialoge, kar se zdi za domišljijsko in

čustveno bogat, zmeden, ranjen in

naiven otroški notranji svet več kot

primerno. Podobno je dvodelno zgra-

jen tudi oder, ki ga uokvirja kvadrat

dvignjenih praktikablov, tam je vsaj v

prvem delu bolj prostor pripovedova-

nja, medtem ko so za središčno odprti-

no s perzijsko preprogo rezervirani

bolj neposredni, fizični, bolj kruti pri-

zori, kjer »otroke« zagledamo od zu-

naj, v njihovi tragiki nedoraslosti svetu

odraslih, kamor so prezgodaj potisnje-

ni. Zaradi reprodukcije patriarhalnih

odnosov, še posebno v konservativnem

ruralnem okolju, to še toliko bolj velja

za deklice. Ti otroci imajo odrasla tele-

sa – dvanajstletno Cristino igra med

trojico Ana Dolinar Horvat, njenega

šestletnega brata prekarni mladi igra-

lec Žan Perko in štiriletnika Marcela

Timotej Št urb ej, študent AGRFT.

Tako so vsaj posredno starostna raz-

merja med sorojenci ohranjena, a je iz-

bira na neki način tudi avtoreferenčna,

saj se, nasprotno, otroštvo ne skrajšu j e,

ampak se ga z odlogom vstopa na trg

dela podaljšuje. Nedvomno je ta dimen-

zija lahko vstopila v predstavo tudi za-

radi režiserja Daniela Daya Šk ufce, še

enega v presenetljivo obsežnem nizu

mladih režiserjev, ki jim je to gledališče

v letošnji sezoni dalo priložnost za delo.

Masivna odrasla telesa z otroškimi

dušicami, ki so neprestano predočene s

poetično naracijo, prek katere se (kot

»majhna svetleča kroglica«) svetlika

o t ro ško nezavedno, polno magije in

p re živetvene odločnosti, dobro funkcio-

nirajo, saj hkrati lažje zapopademo si-

tuacijo otrok in se poleg tega spomni-

mo, da smo tudi mi vsi še vedno »tisti

otrok«. Vseeno pa je sentimentalnost

mestoma kar preveč navita in spodjeda

lastno zastavko senzibilizacije občin-

stva. Moti na trenutke preveč poudarje-

no naivna dikcija v glasu glavne igral-

ke, ki za efekt ni potrebna. Celo uničuje

ga, ko se njen monolog ob popolni za-

temnitvi prelije v posneti otroški gla-

sek, saj je med obema glasovoma v

smislu nezaigranosti preveč, v smislu

barve in tona pa premalo kontrasta.

Tudi konec se izteče v pretirano ro-

mantizacijo otroške čistosti, ko ti prav

pocukrano zleknjeni v kupih belih kon-

fetkov v pol domišljijskih sanjarjenjih

idealizirajo svoje starše. Kljub pomem-

bnim gumbom, ki jih predstava pritis-

ne, je njeno sporočilo še vedno to, da so

vendarle boljši starši, ki te pretepajo,

kot pa da jih sploh ni. In če jih ni, je tre-

ba hitro skočiti v njihovo kožo. Kot da

ne bi nikoli brali Pike Nogavičke. ×

Na Festivalu dokumentarnega filma smo si lahko v pre-

teklih dneh ogledali dve izmed najbolj intrigantnih del

sekcije aktualnih, družbenokritičnih filmov.

V predstavi Kinderland je sentimentalnost mestoma kar preveč navita in

spodjeda lastno zastavko senzibilizacije občinstva.F arhiv MGL

Film Švedska teorija ljubezni re žiser-

ja Erika Gandinija kaže na to, da

m ed č l ove ški odnosi in iskanje nači-

na, kako bi družba lahko kar najbolj

optimalno zadovoljevala potrebe so-

dobnega človeka, razpetega med

prastaro nujo po soodvisnosti in v

izobilju vzgojeno potrebo po indivi-

dualizmu in samouresničitvi, ostaja-

jo še kako aktualna tema tudi v času,

ko svet pretresajo številne krize.

Švedska teorija ljubezni je s hudo-

mušno estetiko obarvan pogled na

visoko razvito družbo skozi oči »in-

sajderskega avtsajderja« Gandinija, ki

je odraščal v Italiji in po selitvi na

Švedsko doživel kulturni šok: videval

je zadržane ljudi z močno izraženo

potrebo po neodvisnosti, osamele

sprehajalce na praznih ulicah, sam-

ske ženske, ki s pomočjo umetne

oploditve porajajo otroke brez prisot-

nosti očetov, umrle, ki jih nihče ne

p ogreša. Gandini na duhovit način iš-

če vzroke tovrstne odtujenosti. Najde

jih v znanstveni teoriji o svobodnem,

obvezujočih odnosov prostem člove-

ku iz 70. let 20. stoletja in, precej pre-

senetljivo, tudi v blagostanju in so-

cialni državi, ki je prevzela na svoja

pleča skrbi, ki v bolj tradicionalnih

družbah ostajajo v domeni družine in

lokalnih skupnosti. Za slikovito po-

nazoritev drugačnega življenjske ga

sloga nas Gandini popelje v Etiopijo,

kjer ga v želji, da bi nam predstavil

način življenja v takšni skupnosti, ne-

koliko preveč zanese v (sicer hudo

zabavno) hvalnico iznajdljivosti Afri-

čanov, ki v pomanjkanju medicinske

opreme ortopedske operacije izvajajo

s pomočjo kolesarskih naper, vodovo-

dnih objemk in plastičnih vezic, toda

poanta o negativnih posledicah drža-

ve blaginje ostaja in odpira mnoga

zanimiva vprašanja.

Goebbelsova tajnica

Tudi film Ne m ško živ l je nje (Chris-

tian Krönes, Olaf S. Müller in drugi)

skozi pripoved nekdanje tajnice Jo-

sepha Goebbelsa na svoj način nago-

varja sodobnega gledalca s pomenlj-

ivim svarilom pred nevarnostmi tež-

nje po brezskrbnem bivanju. Brun-

hilde Pomsel nosi obraz, v katerega

se je vtisnilo celotno 20. stoletje – na

gosto prešit z gubami ter osvetljen

tako kontrastno in pod takšnim ko-

tom, da se na njem izriše prav vsaka

globoka brazda, ki jo je vanj zarezal

čas. Toda ko poslušamo njeno pripo-

ved, se zdi, kot bi valovi razburkane-

ga časa skrajnosti to odlično artiku-

lirano gospo neverjetno ostrega spo-

mina le bežno oplazili. Kot bi ži ve l a

v nekakšnem mehurčku, »pod ste-

klenim zvonom«, kot pravi sama, pa

vendar je svoja najboljša leta pustila

v samem gnezdu zla. Pripoveduje o

svojem otroštvu, o očetovi strogi

vzgoji, o pruski miselnosti, ki ljudi

mesi v pokorne in servilne državl j a -

ne, o svoji mladostni naivnosti, ne-

vednosti in nezanimanju za kar koli,

kar presega lepe manire in izbrano

p ohištvo njenega vrhovnega še fa .

Ne da bi hotela zanikati svoj pris-

pevek h grozljivi statistiki holokav-

sta, se opisuje kot človek, ki ni niti

pomislil na to, da bi se uprl pritisku

množice in želji po lagodnejšem in

va r n e j šem življenju. Iz tega spozna-

nja veje strašljivo sporočilo filma,

podkrepljeno z izseki iz propagand-

nih filmov, ki občasno prekinjajo

njeno pripoved (ti so v luči zgovorne

osebne izpovedi celo nekoliko nepo-

trebni): za svet ni večje grožnje od

množice neozaveščenih, nevednih,

politično apatičnih in kratkovidnih

posameznikov, ki se niso zmožni

upreti manipulaciji norcev s psiho-

patskimi nazori in ambicijami. ×
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Zlati abonma

Dirigent: Andrés Orozco - Estrada

Solist: Joshua Bell

Cankarjev dom
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Ob gostovanjih zlatega abonmaja so ve-

nomer na preizkušnji kritikovi kriteriji,

njegova ocenjevalna lestvica. Naj torej

primerja s preostalimi »domačimi« kon-

certi ali naj namesto takšne regionalne

lestvice vzpostavi »globalno«? Obe mož-

nosti imata seveda svoje pluse in minuse:

gotovo je v mnogih elementih primerja-

nje delovanja domačega orkestra, ki je

povezan z domačim kulturno-finančnim

kontekstom, nesmiselno, a hkrati je zelo

te žko že v izhodišču zavrniti absolutno

merilo. Iz povedanega že lahko sledi, da

je koncert Simfoničnega orkestra Frank-

furtskega radia odkril odlike ansambla,

hkrati pa opozoril tudi na specifike ak-

tualne svetovne poustvarjalne kondicije.

Ob poustvaritvi Mendelssohnovega

Violinskega koncerta bi težko iskali slabe

točke. Solista Joshuo Bella odlikuje nena-

vadna kombinacija virtuoznosti in pojo-

če zvočnosti, zvezane z jasnim analitič-

nim uvidom in strastnim pristopom. Ta-

ko je romantični koncert, ki se pogosto

zdi zavezan razpeti melodiki, ki težje naj-

de bolj odločne simfonične podtone, ven-

darle napolnil z dovolj kontrastne vsebi-

ne, ne da bi pri tem svoji violini odvzel ši-

roko razpredeni melodični belcanto. Zdi

se, da Bellu osnovna virtuoznost – ta je

prišla še posebej do izrazita v izrazito hi-

tro odigranem finalu – ni sama sebi na-

men, temveč da jo zna vsakič znova do-

bro izkoristiti in z njeno pomočjo poiskati

predvsem izstopajoče glasbene momen-

te. Tudi zato je Mendelssohnov ničkoliko-

krat preigrani koncert zvenel »mlados-

tno«: Bell ni iskal novih interpretacijskih

vzgibov za vsako sceno, je pa znano mu-

zikalno »pot« odmeril toliko bolj odločno,

intonančno čisto, pevno in vedno usmer-

jeno v stopnjevanja. V tem mu je odlično

sledil tudi orkester, ki je predstavil izrazi-

to širok dinamični diapazon, se je torej

znal umakniti in nato tudi izstopiti. Do-

dani Ysaÿe je ponovno razkril, da je Bello-

va virtuoznost zgolj vstopnica v izrazito

muzikantsko poudarjen fantazijski svet.

Posebna odlika virtuoznosti je zazna-

movala tudi drugi del koncerta z

Mahlerjevo Peto simfonijo – nemški or-

kester je na vseh zahtevnih čereh dihal z

uglajenim, enotnim glasom, dirigent An -

drés Orozco - Estrada pa je narekoval

mestoma izjemno hitre tempe in odre-

zava pohitevanja, ki so osnovno zahtev-

nost partiture samo še stopnjevala. To-

da ko se vprašamo po osnovnem diri-

gentovem premisleku, vsebini, ki jo je

želel sporočati s svojo interpretacijo, se

skoraj zdi, da ostanemo prav pri takšnih

močnih poživitvah, razkrivanju izjemne

gostote orkestrskega stavka, torej pri iz-

jemni virtuoznosti. Tako je simfonija

dihala v močnih zamahih, razkrivanju

goste polifonije, tudi v nenadnih pohite-

vanjih, zares je sijala od agogične in di-

namične spremenljivosti, toda enotna

razvojna in dramaturška linija, osnovna

mahlerjanska nota, ki se zdi povezana s

tragiko življenja in osamljenosti, se je

ves čas izgubljala.

To je razkril že prvi stavek, ki ni pre-

mogel nujne sarkastične tragike, razpete

med banalnost in sofisticiranost, nato pa

se je razmah med zunanjo briljanco in

notranjo skopostjo samo še poglabljal.

Toda ob končni oceni je vendarle treba

up oštevati tudi premisleke iz prvega od-

stavka: slišali smo izjemno orkestrsko

poustvaritev Mahlerja, polno detajlov in

zvočne opulence, res pa se je zraven ma-

lo izgubil Weltschmerz – to pa zveni zelo

»sodobno«. ×

Ne da bi hotela zanikati svoj

prispevek h grozljivi

statistiki holokavsta,

se opisuje kot človek, ki ni

niti pomislil na to, da bi se

uprl pritisku množice in

želji po lagodnejšem in

va r n e j šem življenju .


