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Oscar Wilde: Jetniška balada

Re žija Ivan Peternelj

D r uštvo AVGUS, ŠKUC Gledališče

in Mini teater

*****
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K Zala Dobovšek

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

Zaradi scenografskega minimalizma, za-

četkov improvizacije in izvedbene nepos-

rednosti režijske postavitve Ivana Peter-

nelja nam ob Je t n i ški baladimisel ves čas

uhaja k temu, da bi se dogodek lahko brez

te žav (in tako še z dodanimi prostor-

sko-vsebinskimi konotacijami) izvajal tudi

marsikje zunaj gledališke dvorane. Neza-

vezujoča gledališkost namreč ne želi pre-

seči slogovne in sporočilne »teatralnosti«

Wildove pisave, ampak jo le obložiti s hip-

nimi performativnimi niansami, detajli, v

katerih skozi drobni simbolizem zažarči

Wildov značajski vozel ekstremne senzibil-

nosti in ostre kritičnosti. Izhajajoč iz mate-

riala avtorjevih jetniških zapisov (Balada o

re a d i n ški ječi) predstava vstopa v kom-

pleksno polje intimnega in javnega, saj je

navsezadnje prav zapor tisti paradoksalni

prostor, kjer osamljenost in bolečina v ce-

loti izgubita zasebnost, zaradi tega pa se

zazankata še v večjo intenzivnost.

Skozi dinamiko gibanja in odnosov se Peter-

nelj izogiba vsakršni enoznačni podobi Wil-

da in njegove literature; ko ga že skoraj pri-

bli ža na rob  žrtve, se umakne in ga že usto-

liči kot izjemno lucidnega cinika ter tako ci-

klično vihti njegov lik od ene skrajnosti k

drugi, ne da bi pri tem podlegel tipizacijam.

Branko Jordankot recitator v svoji čisti izre-

ki in natančno odmerjenih akcentih (repeti-

cijah) izriše rahločutno razpoloženje jetnika,

ki dan za dnem srečuje tujo smrt, se posku-

ša spomniti oblike neba in stisko preusmer-

ja v umetnost. Spotoma prevzame še kak-

šenwildovski vizualni ali karakterni obris, a

daleč od imitacije, pač pa le kot navihani

pribli žek, ki namenoma vzpostavlja distan-

co do svojega delovanja oziroma izvajanja.

Še toliko bolj izmaknjena morebitnemu rea-

lizmu je Janja Majzelj, s (mestoma angleški -

mi) songi očarljivo nonšalantno prekinja li-

nijo jetniških osebnoizpovednih bolečin,

vzpostavlja razgiban tempo in še tako na vi-

dez enostavne ljubezenske verze bogati s

samosvojo, nepredvidljivo interpretacijo.

Njena kabarejska drža odraža tisti Wildov

protipol in obrambno pozicijo, kjer humor in

sarkazem postaneta najboljše orožje za dis-

kreditacijo družbenih norm. Četudi morda

tematsko na različnih položajih, izvajalska

zasedba deluje neopazno povezano, ob

igralcu in igralki je šeNino de Gleria, s kon-

trabasom vnaša sprotne zvočne učinke in

klubsko atmosfero, v vse dogajanje infiltri-

ran kot nemi lik, ki okolje zaznava in se nanj

odziva skozi inštrument .

Skupni imenovalec ječe in ljubezni je to-

rej – nesvoboda. V tem dekadentno sa-

lonskem vzdušju (Ljubica Čehovin - Su-

na), ki ga prevevajo zamolkla svetloba,

koncentrirani lučni snopi in redukcija

rekvizitov, navkljub nekaterim iskrivim

komičnim momentom vznika temačnost

zgodovinskega obdobja in ponuja kratek

uvid v moro velikega človeka, ki sta ga

»ubila« neposlušnost in konvencija mo-

ralne zatohlosti večine. A prav odsotnost

eksplicitne omembe, čemu so Oscarja Wil-

da sploh zaprli, je tudi najmočnejše spo-

ročilo in stališče predstave. ×
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Slovenija, Avstralija in jutri ves svet

Re žija Marko Naberšnik

Kol o s e j

****

Podobno kot se je bizarnih promocijskih

potovanj in časovnega zakupa apar-

tmajev pred tremi leti lotil Srđan Drago-

jević v filmu Atomski z desne, se pasti

m re žnega marketinga v filmu S l ove n i j a ,

Avstralija in jutri ves svet loteva M a rko

Nab eršnik. V svojem četrtem celovečer-

cu se vrača k svojemu lokalnemu okolju

in likom, ki jih javnost rada označuje za

malega človeka ali povprečno druži n o.

Gre za delavski razred ali pa nižji srednji

razred, ki je kljub relativno udobnemu

življenju ves čas en nesrečen dogodek

stran od revščine. A v nasprotju s Cvit-

kovičevo Dru ži n i co se Naberšnikov a

dr užina Jenko v takšni situaciji ne znaj-

de – oziroma se, še preden bi se lahko

kaj takšnega zgodilo, odloči, da bo v

skladu z vrednotami kapitalizma sama

poskrbela za lastno usodo.

Tov arniški delavec Boris (Jure Ivanuša)

namreč v službi izve, da bo zaradi racio-

nalizacije prišlo do odpuščanj, žena Ves-

na (Minca Lorenci), ki je že nekaj časa

brezposelna, pa sprejme ponudbo sosede

(Milada Kalezić), da bi njen sin (Al j oša

Ternov šek) imel pri njiju doma predstavi-

tev novega sesalnika. Da bi ustregla sose-

di, ki zbira točke za avtomatsko fitnes na-

pravo, zakonca padeta v primežm re žne -

ga marketinga v podjetju Cosmica, a z

možnostjo za dodaten zaslužek pride tu-

di povsem nova ideologija.

Električar in prodajalka sta na seminarj-

ih podjetja namreč soočena z idejami, da

smo si vsi za svoje stanje krivi sami, da je

uspeh stvar volje in samozavesti, za po-

vrh vsega pa jima v neformalnih okolišči -

nah namignejo še, da je treba vsak dan

uničiti vsaj enega tekmeca. Novopečeni

popoldanski podjetnik Boris se zato v to-

varni ob napovedi odpuščanj, namesto da

bi organiziral sindikalni boj, raje posveti

sab otaži sodelavca (Bojan Emeršič), ki tu-

di po njegovi zaslugi izgubi delo.

Slovenija, Avstralija in jutri ves svet je

zgodba o neumnih odločitvah in potezah,

ki pa je posneta skozi izjemno razumeva-

joče oči. Naberšnik je v prikazovanju lo-

kalnega življenja delavskega razreda

rahločuten, laži, ki jim njegovi liki občasno

nasedajo, pa uspe predstaviti skupaj s

kontekstom, v katerem je kaj takega

sploh mogoče. Svojih likov v nasprotju z

nekaterimi domačimi radijskimi govorci

ne prikazuje kot neumne in lene, temveč

njihove slabe odločitve postavi v kontekst

stiske, ki jo povzroča vse bolj kruti svet

kapitalizma. Ideologija dela za sebe in sa-

moizpolnitve, pa naj pride v obliki podjet-

ništva in mrežnega marketinga ali newa-

gerske naravne kozmetike, namreč raz-

kraja osebne in družbene odnose in vce-

plja lažno upanje, da vsakomur lahko us-

pe. Zanimivo, morda najbolj trezen pre-

mislek v filmu izreče devetletnik, ko očeta

v p ra ša, kako lahko postaneš astronavt, če

se nisi rodil v Ameriki. Veliko sanj in ciljev

Nab eršnikovih junakov je namreč uvože-

nih, zaradi česar so posledično nerealne in

tudi za naše okolje nerelevantne.

Nab eršnikova tehnika pripovedovanja je

klasična, film razen občasnih postavitev

kamere v stanovanju vizualno skoraj v

ničemer ne izstopa, a zato prednjači

drugje. V popolnem razumevanju svojih

likov in okolja, v sposobnosti, da s prepro-

stimi stavki pove velike in kompleksne

teme ter da v na videz banalnih prizorih,

kot je kramljanje po spolnem občevanju o

Colonelu Sandersu in njegovi verigi resta-

vracij z ocvrtim piščancem, pove bistvo. ×

Zadnji mesec so Muzej in galerije mesta Ljubljana

rezidenčno gostili umetnico Moran Victorio Sabbag

iz Izraela. Gostovanje je v sredo zvečer sklenila

s projektom Adagio for Space pred in v KC Tobačna

001, ponovila ga bo tudi v domačem Tel Avivu.

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

T Ingrid Mager

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

Umetnica Moran Victoria Sabbag, ki

je v rezidenco v Muzej in galerije mes-

ta Ljubljana (MGML) prišla prek centra

za digitalno umetnost Holon v Izraelu,

je ob zaključku svojega gostovanja po-

nudila zanimiv zvočno-vizualni pro-

jekt Adagio for Space. »Adagio je glasbe-

ni izraz za umirjeno igranje in s tem,

ko smo stavbo galerije Tobačna 'oble-

kli' v belo, termoskrčljivo folijo, sem

hotela poudariti dimenzijo upočasnje-

nosti; bela barva umirja um. Hkrati

sem želela nakazati na utesnjenost,

kletko, ki jo na področju klasične glas-

be predstavlja oder. Hotela sem razbiti

tradicionalno postavitev poslušalcev in

orkestra,« je povedala umetnica.

Galerija je postala zvočnik

Galerija je tako znotraj kot zunaj po-

stala velikanski zvočnik, saj je bila

čez fasado in odprta okna napeta

membrana občutljiva tudi za zvočno

valovanje. Začelo se je na prostem: v

oknih smo opazovali presevajoče si-

lhuete glasbenikov iz Komorne ga

godalnega orkestra Slovenske fi-

lharmonije, oni pa so igrali Ad a g i o

for Strings Samuela Barberja (ki je

umetnici služil za navdih), ter Mozar-

tov Divertimento v D duru.

Z vstopom v galerijo je doži vl j a j s ka

i z ku šnja postala še bolj intenzivna.

Nekonvencionalno postavljen orkes-

ter je igral odlomke iz Istrske suite A l-

da Kumarja, Večerno serenado Nine

Šenk, Bachov Ai r , Nad mestom se dani

Jo žeta Privška ter In C Terryja Rile-

yja, poslušalci pa smo lahko sami iz-

birali položaje poslušanja, premikali

stole, se presedali ali zgolj stali, ku-

kali glasbenikom v note, fotografira-

li, snemali in preizkušali meje intim-

nega vseh navzočih.

»Iz klasičnega artefakta, kot ga poz-

namo od rojstva orkestra, je nastal

spoj glasbenikov in poslušalcev, zaz-

navanje zvoka se je iz dojemanja

zvočne celote spremenilo v zaznava-

nje izpostavljenih zvočnih linij posa-

meznih inštrumentov. Poslušalec je

namesto v koncertno dvorano dobe-

sedno stopil v orkester,« je povzel

umetniški vodja orkestra violončelist

Klemen Hvala. Takšne izkušnje lahko

koristijo tudi glasbenikom pri priva-

bljanju novega občinstva.

Nadzor nad projekti

»Zanima me, kar je običajno nevid-

no, v tem potem iščem globlji po-

men,« je povedala Sabbagova. »Hote-

la sem, da dihamo z zgodbami glas-

benikov, skladateljev, da klasično

glasbo doživimo drugače kot v kon-

certni dvorani.« Upala je sicer, da bo

to nenavadno izkušnjo doživelo čim

več obiskovalcev klasičnih koncer-

tov, a teh skorajda ni bilo.

Tudi sama je klasično izobražena

violinistka, toda v orkestru ne bi igrala;

prepričana je, da si kot del orkestra na

neki način distanciran od angaži ra n e

umetnosti: »Seveda z igranjem v or-

kestru ustvarjaš tudi neko svojo umet-

nost, podajaš svoje sporočilo, vendar

se to dogaja v imenu nekoga drugega –

skladatelja, dirigenta. Najraje sama v

celoti ustvarim projekt, edinstveno, z

veliko improvizacije.«

Sabbagova še pravi, da si je med bi-

vanjem v Sloveniji prevetrila možg a n e,

kot si jih vedno v tujih krajih: tu je

spoznavala umetniško sceno, obiskala

muzeje in galerije, všeč ji je majhnost

in obvladljivost mesta, predvsem jo je

n avd u šila arhitektura. Kar zadeva sam

potek dela, pa v primerjavi s svojo do-

movino ugotavlja, da pri nas vse pote-

ka počasneje: veliko je agentov, kusto-

sov v vlogah posrednikov, veliko dovo-

ljenj je bilo treba pridobiti. »V Tel Avi-

vu imamo umetniki bolj proste roke,

več odločitev lahko sprejmemo sami.«

Zdaj bo Adagio for Space ponovila še

doma, najprej bo treba poiskati stavbo,

podobno galeriji Tobačna. Posnetke z

obeh performansov bo nato predelala

v umetniški video in ob tej priložnosti

Slovenijo še enkrat obiskala. ×

Izraelska umetnica Moran Victoria Sabbag med člani Komornega orkestra Slovenske filharmonije, ki so ji pomagali rušiti

meje med glasbeniki in poslušalci. FMatja ž Ru št

V filmu Slovenija, Avstralija in jutri ves svet se električar Boris (Jure Ivanuša) pod

vodstvom soseda Igorja (Aljoša Ternovšek) znajde (in izgubi) v sistemu mrežne ga

marketinga. F
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