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Rimsko potovanje

O

d renesanse pa do začetka 20.

stoletja je k obvezni izobrazbi

umetnika sodil obisk Rima in po-

globitev v študij antičnih spome-

nikov tam, kjer so nastali. Umet-

niki, intelektualci pa tudi aristokrati in

p re m o žni meščani so si Grand Tour mo-

rali privoščiti vsaj enkrat v življenju. V

času, ko je bila zahodna kultura sinonim

za civilizacijo, je bilo »rimsko potovanje«

nujna formativna izkušnja vsakega kul-

turnega človeka.

Prav posebej so se nad njo navdušev ali

nemški romantiki. Johann Wolfgang Goe-

the je temu prelomnemu doživetju in

spoznanju, ki ga je ob njem izkusil v sta-

rosti sedemintridesetih let, namenil ne-

kaj desetletij pozneje poglobljen zapis,

bolj avtoportret kot potopis, kot se je o

njem izrazil sam. »Sla, ki me je gnala v

Rim, je bila tako velika in je vsak trenu-

tek tako zelo naraščala, da mi ni bilo več

obstanka in sem se mudil v Firencah sa-

mo tri ure. In zdaj sem tu in sem pomir-

jen, kakor se zdi za vse življenje, ko v ce-

loti vidim z očmi, kar sicer delno poznam

od znotraj in od zunaj. Oživele so sanje

moje mladosti …« lahko preberemo v nje-

govem Italijanskem potovanju. Tudi naš

arhitekt Jože Plečnik, ki je bil leta 1898 za

študijske uspehe na Dunaju nagrajen z

nekajmesečno štipendijo za potovanje v

Rim, se je vse življenje napajal iz tega do-

živetja. Kaj pa danes? Ali še obstaja kak-

šen podoben cilj, ki bi bil prelomna izkuš-

nja na umetniški poti do spoznanja?

V srži letošnje razstave, ali bolje vele-

projekta, Documenta 14, ki vsakih pet

let v Kasslu pokaže najaktualnejše toko-

ve v umetnosti, je zamisel o potovanju.

Prvič je projekt poleg Kassla potekal še v

enem mestu, Atenah, torej je bil raz-

seljen, podobno kot je razseljenih tre-

nutno po svetu več milijonov ljudi. Tema

begunstva je ena osrednjih, s katero se

trenutno ukvarjajo umetniki, zato je bila

tudi na D ocumentimočno zastopana.

Tokrat je bilo kot potovanje s sugerira-

nim itinerarijem zamišljeno tudi običaj-

no premikanje med posameznimi prizo-

rišči po mestu. Začelo se je na kasselski

železniški postaji, na opuščenih podzem-

nih peronih, s katerih vlaki ne bodo več

odpeljali. S temačno intonacijo brezper-

spektivnosti se je nadaljevalo na sever

mesta v opuščeno poštno sortirnico,

preimenovano v Neue Neue Galerie. Ta

leži na robu mestnega predela, ki ga na-

seljujejo priseljenci različnih narodnosti,

predvsem muslimani. Skozi priseljensko

četrt, nekoč industrijski predel mesta, je

pot vodila še dlje proti severu med različ-

nimi neformalnimi prizorišči, tudi skozi

univerzitetni kampus, del katerega so

opuščene industrijske hale, kjer so nekoč

izdelovali orožje. D ocumenta nas hkrati

z ogledovanjem umetniških del, večino-

ma instalacij, včasih dopolnjenih z vi-

deo-, zvočnim ali klasičnim performan-

som, a tudi slik, objektov in fotografij, vo-

di skozi družbeno realnost mesta, pa tu-

di med plastmi zgodovinskega spomina,

z njegovimi bolečimi temami vred.

Adam Szymczyk, kurator letošnje pri-

reditve, je za moto izbral »Učiti se od

Aten«. Vračanje h kulturnemu središču ,

ki je formiralo zahodno kulturo belcev,

torej le del v globalni civilizacijski izkuš-

nji, nas za hip preseneti. A se hitro zave-

mo, da lekcija za današnjo rabo, ki naj bi

jo dobili od Aten, sega onstran kulturnih

konceptov v širšo družbeno problemati-

ko. Danes Atene za svet niso le veličas-

tna kulturna prestolnica starega sveta z

največjimi dosežki zahodne civilizacije,

temveč glavno mesto države, ki je zaradi

neokolonialistične finančne evropske

kreditne politike obubožala in ki mora

zaradi neusklajenosti med članicami

Evropske unije še oskrbovati (ob Italiji)

največji delež begunskega vala.

Potovanje po umetnostni krajini ima

danes lahko različne odtenke. Včasih je

l i t e rat u ra

Umrl John Ashbery

Minuli konec tedna je umrl ameriški

pesnik John Ashbery, ki je za zbirko

Self-Portrait in a Convex Mirror leta

1976 dobil Pulitzerjevo nagrado, več-

krat pa so ga omenjali tudi kot kandi-

data za Nobelovo nagrado. Ameriški

mediji so njegovo hermetično poezijo

s postmodernističnimi potezami uvr-

ščali v sam vrh pesništva, že pred leti

so ga oklicali za najpomembnejše ga

avtorja v ameriški poeziji zadnjih 50

let in ga primerjali s T. S. Eliotom. Iz-

bor njegove poezije Avtoportret v kon-

veksnem ogledalu je v prevodu Vena

Tauferja, Uroša Zupana in Primoža

Čučnika izšel leta 2004. × šum

Namesto intelektualne

sofistikacije, ki jo je

omogočala umetnost nekdaj,

je zdaj v ospredju

sofisticiranost celovite

ume tniške prezence, ki je

nujno podkrepljena s

tehnologijo, v katero so

zapakirani idejni cilji, naj

bodo ekonomske, družb ene

ali politične narave.

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

KNadja Zgonik

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

intervju / Matjaž Iv anišin, režiser

Dokumentarist je slon v sobi

M

atjaž Iva n i šin je za svoje fil-

msko ustvarjanje prejel že

več domačih in mednarod-

nih nagrad. Čeprav je pos-

nel tudi več kratkih in sred-

n j e m e t ra žnih igranih filmov, ga slo-

vensko občinstvo morda najbolje

pozna po dokumentarnih: na primer

po filmu Hiške, portretu ži vl j e n j a

majhne štajerske vasi, ki ga je pred

tremi leti posnel skupaj z Darkom

Sinkom, ter po eno leto starejšem

Karpopotniku, ki je avtorjevo oseb-

no filmsko posvetilo legendarnemu

re žiserju Karpu Godini, hkrati pa li-

rično potovanje po Vojvodini skozi

delno izgubljeni Godinov film Imam

jednu kuću iz leta 1971.

vzpostavili. Zaradi odročnosti lo-

kacij vračanje nekam, kjer smo že

bili, ni bilo mogoče.

Je bil to razlog za ustvarjalno

krizo na polovici filma, jo je

bilo mogoče predvideti?

Ne, nisem je predvidel. Vse izhaja iz

moje očaranosti z besedo igra, v naj-

ši ršem pomenu besede. Isto besedo

uporabljamo, ko igramo družabno

igro, ko nekdo igra vlogo na odru ali v

filmu, ko nekdo igra inštrument ali ko

ne mislimo povsem zares. Z režiserje -

vo ustvarjalno krizo sem hotel film

odmakniti od nekoliko antropološke -

ga prvega dela. Zdelo se mi je dovolj

igrivo, pa tudi pošteno, da kamero

obrnem še v drugo smer, se začnem

igrati z vlogo režiserja in s samim pri-

povednim medijem. V igro sem se,

skratka, hotel vključiti še sam.

tipi in mitologija igre. S filmskim tra-

kom sem se hotel omejiti tudi pri nači-

nu snemanja, saj smo za enourni film

posneli le nekaj ur materiala.

Karpopotnik pa se v celoti nav-

dihuje pri jugoslovanski kinemato-

grafiji, saj je glavni protagonist filma,

Karpo Godina, eden njenih ključnih

avtorjev. Vse podobe, ki smo jih za ta

film posneli, smo snemali tako, da bi

prav lahko bile posnete tudi v zgod-

njih sedemdesetih. Hoteli smo na

novo ustvariti making-of kratkega

filma, ki ga je Karpo posnel pred več

kot štiridesetimi leti.

K akšno se vam zdi naše

dokumentaristično področje?

Počasi se razvija, tudi pri nas doku-

mentarni film postaja vedno bolj

prodoren. Pojavljajo se avtorji, ki so

drzni, nepopustljivi, potrpežljivi in

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

T Tina Poglajen

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

M at j až I va n i šin: V slovenskem dokumentarnem filmu se pojavljajo avtorji, ki so drzni, nepopustljivi, potrpežljivi in ki jim

ni vseeno, kje in kako se bodo njihovi dokumentarni filmi predvajali.FMar uša Majer

podobno romanju, na katerem se bomo

z ogledovanjem umetniških del, ki so

izrazito družbeno angažirana, očistili,

prikopali do spoznanja ali pa vsaj raz-

bremenili od pregreh, ki smo si jih pri-

v oščili sami ali kot družba v celoti, po-

dobno kot v srednjem veku. Včasih pa

je kot pravljično potovanje in je podob-

no iskanju zaklada, ali pa pot, na kateri

smo enkrat podobni Alice in se v čudež-

ni deželi sodobne umetnosti tako kot

ona niti ne čudimo preveč absurdnim in

nenavadnim doživetjem. Drugič pa si

kot Doroteja iz Čarovnika iz Oza, ki je

sicer bolj prestrašene sorte, poiščemo

oporo v tehnologiji, kot jo je ona našla v

te h n ol o ško sestavljenem sopotniku, ro-

botu Pločevinku.

Če je bil včasih cilj potovanja točno

določen, skupen in fokusiran, je danes

ciljev več. Nekoč je bil usmerjen na eno

in edino, vzvišeno in slavno antično

preteklost, ki ti je omogočila razumeti

aktualni kulturni kontekst. Danes pa je

treba videti ali vsaj iz medijev izvedeti

za vse izkušnje in travme tega sveta.

Namesto intelektualne sofistikacije, ki

jo je omogočala umetnost nekdaj, je

zdaj v ospredju sofisticiranost celovite

umetniške prezence, ki je nujno pod-

krepljena s tehnologijo, v katero so za-

pakirani idejni cilji, naj bodo ekonom-

ske, družbene ali politične narave. V

umetnosti produciramo klobčič druž-

beno ozaveščenega večmedijskega do-

živetja, sestavljenega iz raznolikih sen-

zacij, a ne moremo čisto natančno ve-

deti, ali bomo z njim uspavali svet, pris-

pevali k ublažitvi občutka sokrivde za

dogajanje v njem ali dejansko dosegli

re šitev stisk in problemov tistih, o kate-

rih govorimo v umetnosti. ×

Pred kratkim je predstavil nov do-

kumentarni film z naslovom Playing

Men, ki je na letošnjem festivalu FID

Marseille v tekmovalnem programu

dobil nagrado Georges de Beaure-

gard. Gre za izjemno svojevrsten,

metadokumentarni film o igri in

igranju, v kar Ivanišin vključi tudi

sam proces dokumentarnega ustvar-

janja – nekje na sredini, denimo, film

zastane, ker naj bi režiser doži vl j a l

ustvarjalno krizo. Z vsemi tremi fil-

mi, ki so v našem filmskem prostoru

vsaj v zadnjih desetletjih zagotovo

nekaj docela novega, kot režiser ved-

no znova dokazuje mojstrski občutek

za združevanje nostalgične poetike

in prikazov vsakdanjega življenja, ki

so pogosto prežeti z ironijo. Z Matja-

žem Ivanišinom smo se pogovarjali

po projekciji Playing Men na sarajev-

skem festivalu.

Kako je nastajal Playing Men?

Prvi del filma smo snemali v Turči-

ji, na Hrvaškem, v Italiji in Slove-

niji. Vedel sem, katere vsebine in

lokacije me zanimajo, sicer pa je

šlo za intuitiven, spontan proces:

v ekipi smo bili trije, potovali smo

s kombijem, veliko idej smo dobi-

vali sproti – glede na to, na kateri

lokaciji smo bili, koga smo tam

srečali, kakšen odnos smo z njim

To je še posebno zanimivo zato, ker

so prav dokumentaristi – še posebno

avtorji observacijskih dokumentarnih

filmov – sami sebe imeli za nekakšne

antropologe, muhe na zidu, ki so od

dogajanja odmaknjeni. Vi ste

re žiserja sneli s takšnega piedestala.

To je bil pomemben element mojega

razmisleka o filmu. V dokumentar-

nem filmu je pristop enako pomem-

ben kot tema sama – gre za avtorsko

odločitev, kako boš glede na vsebino

našel pravo formo. Vedno mi je bilo

tuje, da bi o enem pristopu razmišljal

kot o napačnem samem po sebi, o

drugem pa kot o pravem. Dokumenta-

rist je namreč vedno tudi slon v sobi.

Zaradi filmskega traku in njegove

zrnatosti je film videti zelo retro.

Hkrati ste v svojem ustvarjanju

nasploh (denimo v Karpopotniku)

povezani s starejšo filmsko

zgodovino, torej s filmi, ki so

nastajali še v času Jugoslavije.

Moj namen ni bil, da bi film deloval re-

tro, vendar najbrž v času, ko smo nava-

jeni gledati filme, posnete z digitalno

tehnologijo, že sama podoba, posneta

na 16-milimetrski filmski trak, lahko

tako deluje. Pomembno pa se mi je

zdelo, da čas dogajanja v filmu ne bi bil

natančno določljiv – bolj kot konkre-

ten časovni okvir so me zanimali arhe-

ki jim ni vseeno, kje in kako se bodo

njihovi dokumentarni filmi predva-

jali. Brez tega ne gre. Imamo pa še

veliko dela pri razumevanju specifič-

nega procesa priprave dokumentar-

nega filma, pri njegovem financira-

nju ter pri pričakovanih časovnih

okvirih, znotraj katerih dokumentar-

ni film nastaja. V tem smislu je delo

dokumentaristov pogosto v konflik-

tu s trenutnimi razpisnimi pogoji.

Kako je biti samozaposleni v

kulturi – filmski režiser v Sloveniji?

Vsi samozaposleni v kulturi smo ne-

kako na prepihu. Kar se tiče poklica

filmskega režiserja, so pogoji za ohra-

njanje statusa vezani na število pos-

netih filmov in na vrhunske rezultate.

Hkrati pa si je s sredstvi, pridobljeni-

mi na razpisih, skoraj nemogoče za-

gotoviti primerne razmere za delo. To

se mi zdi problematično. Če želimo

imeti kinematografijo, moramo biti

sposobni zagotoviti tudi primerne

razmere za delo – za vse, ki pri filmu

sodelujejo. Z novo tehnologijo se k

sreči da delati tudi brez sredstev, če

ima kdo kaj povedati, lahko to pove.

Sijajno! Vendar to v nacionalni kine-

matografiji ne sme postati prevladu-

joči standard. Podhranjenost filma ni

nič novega, je pa skrajni čas, da to te-

žavo začnemo tudi reševati. ×


