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O čarovnicah in zapeljevalkah

Žensk, ki živijo same, se je patriar-

halna kultura že od nekdaj bala – v

času evropskih čarovniških proce-

sov so bile žrtve večinoma ovdovele

ženske, ideja o povezavi med vdo-

vami in čarovnicami pa že vsaj toli-

ko časa obstaja tudi v pripovedkah

in drugi popularni kulturi. Lik že n-

ske, ki po tem, ko ji tretji mož u m re

v nesreči, ne najde doma, saj se je

va ški omejenci bojijo, je v satirični

in mestoma izjemno duhoviti pri-

povedi o ruralni Kitajski upodobil

tudi režiser in scenarist filma Č a-

rov n i ška vdova (angl. The Widowed

Witch) Cai Chengjie. Junakinji (igra

jo Tian Tian) v nesreči zgori tovar-

na pirotehnike in hiša, kjer sta ži ve-

la z možem. Vraževerni vaščani pri-

dejo do sklepa, da mora biti – ker je

že tretjič postala vdova – gotovo za-

kleta. Er Hao svojo nesrečo in

njihovo lahkovernost podjetno iz-

koristi v svoj prid: odloči se, da bo

tudi uradno postala šamanka in ta-

ko na popotovanju po podeže l s ke-

mu severu Kitajske z gluhim bratom

svojega moža v zameno za hrano in

p re n o č i šče začne ponujati uroke in

življenjske modrosti.

Zanimivo je, da je režiser najprej

posnel prvenec z naslovom Ša m a n-

ka , ki so ga prvič prikazali že na fes-

tivalu v Xiningu. Četudi so ga že tam

nagradili, je Cai Chengjie nato film

s k ra j šal in na novo zmontiral v Ča-

rov n i ško vdovo, za katero je v Rot-

terdamu dobil Hivosovega tigra, naj-

višje priznanje festivala. Film je po-

sebna različica magičnega realizma:

nikoli ne vemo zares, ali Er Hao res

dobiva čarovne moči ali gre le za niz

naključij, ko je imela srečo. Nadna-

ravno vzdušje filma, ki se meša z os-

tro ironijo, se sicer odraža tudi na

ravni barv – če gre skoraj v celoti za

eleganten črno-bel film z odličnim

občutkom za kompozicijo, se občas-

no v njem skrivnostno pojavijo tudi

barve, ki enolično in prostrano zas-

neženo kitajsko podeželje pretresejo

tudi v vizualnem smislu.

Zapeljevanje po korejsko

Na programu je bilo najti tudi fil-

mske zanimivosti iz Koreje. Mlada

scenaristka in režiserka Jeong Ga-

yo u n g je za svoj drugi celovečerni

film V noč (angl. Hit the Night) na

festivalu v Busanu oktobra lani do-

bila nagrado za režijsko vizijo. Njen

film, izvirna predelava žanra roman-

tične komedije, je bil na letošnjem

festivalu zagotovo med najbolj nav-

dušujočimi, saj ga odlikuje navdihu-

joče preprosta pripovedna zasnova,

hkrati pa ves čas niha med fikcijo in

avtobiografskostjo. Scenaristka in

re žiserka Gayoungova v filmu na-

mreč igra glavno vlogo, samo sebe,

Jeong Gayoung, scenaristko in reži-

serko, ki se z mladim moškim zaple-

te v intimen pogovor o spolnosti in

ljubezni pod pretvezo, da zbira gra-

divo za svoj scenarij. Medtem ko

moškega napije, ga sprašuje o tem,

kako pogosto masturbira, kaj mu

pomeni ljubezen in tako naprej.

Sčasoma tudi njemu postane jasno,

da ima Gayoung za bregom vse kaj

drugega kot snemanje filma, a na

žalost razkrije, da je že zaseden.

Njun pogovor in spogledovanje

sta drugačna, kot bi najverjetneje

bila v filmu, nastalem v zahodni

Evropi ali ZDA – o spolnosti Korejci

morda težje spregovorijo odkrito.

Gayoung v osvajanju prevzame po-

budo, kar njenega sogovornika ne

užali le zato, ker ima dekle, temveč

tudi zato, ker je tako neposredna. A

postopoma se tudi sam začne zaba-

vati, četudi zelo zadržano. Že pre-

prosta zamenjava tradicionalnih

vlog spolov pomeni, da film v (ne-

zahodnih) okoljih deluje delno

up orniško in feministično. Vendar

ne gre le za politično plat filma – V

noč navdušuje tudi s svojo prepros-

to, a izjemno učinkovito formo, ki

nekoliko spominja na korejskega re-

žiserja Honga Sangsooja. Kljub te-

mu da se večina dogajanja odvija za

mizo in da je film osnovan pred-

vsem na gostih dialogih, Jeong med

glavnima likoma uspe ustvariti na-

peto in hkrati duhovito dinamiko

zapeljevanja, igro mačke in miši, ki

postaja vse odkritejša in hkrati –

presenetljivo – tudi vse bolj ganljiva

in melanholična. ×

V Rotterdamu so s podelit-

vami nagrad spet potrdili,

da gre za festival svetovne-

ga filma – še posebno po-

zornost so posvetili azijske-

mu filmskemu pogledu.

Glavna nagrada je šla kitaj-

skemu filmu Čarovniška

vdova režiserja Cai Chengj-

ie, nagrado za arhivsko gra-

divo pa je dobila slovenska

videoumetnica Nika Autor

za Obzornik 63 – Vlak senc.

k r i t i ka

Verdijeva silovita melodijska lepota

V Verdijevi operi, katere naslova vra-

ževerni pevci in glasbeniki menda no-

čejo izreči, da jih ne bi zadela nesreča

(ta ni zaobšla tenorista na tokratni

premieri), čakajo poustvarjalce vsaj

trije povsem konkretni problemi –

dolgost dela, večplasten in nanizan

dramat urški plan ter izjemna vokal-

no-stilistična zahtevnost sopranske,

tenorske in baritonske vloge, delno

tudi basovske. Na svetovnem prizoriš-

ču v zadnjih desetletjih med dokaj

maloštevilnimi uprizoritvami Moči

usode ni bilo zaslediti docela zadovo-

ljivega dosežka, zato smo solidni pro-

jekt Opere SNG Maribor iz leta 2011

ohranili v toliko lepšem spominu. Ma-

riborska inscenacija je romala tudi na

nekaj tujih odrov, pravkar pa je po-

novno (ob minimalnih korekcijah) za-

živela v domačem gledališču .

Odmerjeni režijski del je spleten z dru-

gimi vizualnimi deleži (scena, kostumi,

luč). Pier Francesco Maestrini ga je za-

mejil v scenosled brez teznosti, posta-

vljen na klančino iz »odrskih« desk, po-

barvan v romanticističnih slikarskih

gestah, z ambientalnim projiciranjem

prizorov skoraj ujet na platno. Tudi ob-

časna spektakelska nalepotičenost (del

kostumov, revialno učinkujoči balet) in

navidezne mizanscenske nerodnosti

(zlasti v prvih dveh slikah se nastopajo-

či marionetno usmerjajo k rampi) se

zdijo neločljivi od »konservativnega«

koda, s katerim predstava ujame Verdi-

jevo dvojno, tragiško in žanrsko -ljud-

sko razgrnitev nesrečne tuzemskosti.

Jure Počkaj nikakor ni začetnik, a tudi

projekcijskega instrumenta še ni raz-

prl. Tako je njegova obla in po obsegu

celovita baritonska materija bolj naka-

zovala, kakor utelešala pevčevo sicer

živo izrazno intenco v partu Don Carla

– delno ob čudoviti vezljivosti, vendar

ob pogostem primanjkljaju aktivne

tonske nadgradnje. Rebeka Lokar je

vdihnila Leonori dostojanstvo odrske

vznesenosti, predvsem pa muzikalno

poglobljen in neprekinjen verdijevski

patos. Sopranistka je z »naravno pono-

tranjenostjo« ene najlepših in najtežjih

vlog segla v bližino idealnih pevskih

odtisov, a ob vrhuncih žal ne brez into-

nančne razsrediščenosti. Iz prejšnje

zasedbe so v obnovitvi ostali Ren zo

Z ullian kot Don Alvaro, tokrat pod

»prekletstvom« slabega počutja, sliš-

nega najpozneje v orošeno -hitečem

velikem solu (kmalu zatem pa tudi oz-

nanjenega občinstvu), Irena Petkova

kot Preziosilla, glasovno niti malo bri-

ljantna, ter Jaki Jurgec kot Melitone, ki

je vnesel v predstavo komedijantski

brio (prizora z zborom).

Ponesrečen je bil angažma Sve tozarja

Rangelov a, ki nima basovskih sred-

stev za Gvardijanovo kantabilno avto-

riteto; stalna hišnoansambelska pro-

blematika pa je odplavila še drugega

Verdijevega patriarhalnega eksponen-

ta (vloga Markiza Calatrave z Al fo n-

zom Kodričem). Epizodist D ušan To-

polove c je bil v vlogi Trabuca odličen.

Pohvaliti gre operni zbor in nasploh

dobro pripravo glasbene izvedbe, z

urejeno orkestrsko igro. Taktirka G ia-

nluce Martinenghija se ni ravno iskri-

la v glasbenih kontrastih (zlasti oper-

nožanrska »lepljenka« v drugi sliki je

bila premalo izostrena), a je predstavi

znala ohraniti dramski lok. Igralna

ureditev partiture je ostala skoraj

enaka kot pred sedmimi leti, s (prepri-

čljivo) prestavitvijo uverture in izogi-

banjem prevelikim rezom. Vsekakor

lahko cenimo voljo mariborske Opere.

Obudila je posebno delo, ki ne sodi

med Verdijeve vodilne uspešnice, a se

odlikuje s silovito melodijsko lepoto. ×
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Nadnaravno vzdušje filma, ki

se meša z ostro ironijo, se

o draža tudi v barvah – če

gre skoraj v celoti za črno-

bel film z odličnim občutkom

za kompozicijo, se občasno v

njem skrivnostno pojavijo

tudi barve, ki enolično in

prostrano zasneženo kitajsko

p o deželje pretresejo tudi v

vizualnem smislu.

Cai Chengjie je svoj prvenec skrajšal in na novo zmontiral v Čarovniško vdovo, zanj pa dobil Hivosovega tigra.

Jeong Gayoung v filmu V noč igra glavno vlogo, samo sebe, Jeong Gayoung,

scenaristko in režiserko, ki se z mladim moškim zaplete v intimen pogovor o

spolnosti in ljubezni pod pretvezo, da zbira gradivo za svoj scenarij.FNoh Ju Han

nagrada za življenjsko delo

Življenje

kot film

Komisija za nagrade Franceta Št i g l i ca ,

ki jih podeljuje Društvo slovenskih reži-

serjev, je nagrado za življenjsko delo le-

tos namenila režiserju Karpu Godini. V

utemeljitvi je med drugim povzela nje-

govo izjavo izpred let: »Glavni občutek

je, da se mi je življenje uresničilo skozi

film. Moje življenje je enako film.«

Prvič se je spopadel s celovečernim

filmom kot snemalec v Zgodnjih delih

Želimirja Ži l n i ka iz leta 1969, nato Za-

franovićevem filmu Okupacija v 26 sli-

ka h (1978), proslavil pa se je z režij -

skim prvencem Splav meduze. S l ed i l a

sta še Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica

in Umetni raj – slednji je bil uvrščen

tudi na tekmovalni program festivala

v Cannesu. Je tudi avtor številnih krat-

kih filmov. Nagrado bo Godina prejel

v torek ob 20. uri v Kinoteki. × nr


