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Ocena Likovna razstava

Magna Purga je »itak« večna
Lev Menaše

Kostja Gatnik: Kaj sem videl 1968–2008
Narodna galerija, Ljubljana
23. 12. 2008–15. 2. 2009

Vesnanov, na Gvidona Birolla in njegove ilustracije. Sorodnost je
nedvomna, spet pa lahko upamo, da bo na vprašanje, ali je to zgolj
naključje ali ne, odgovorila monografija.

Kakorkoli že: Magna Purga je kot zbirka izšla leta 1977 (torej v
obdobju punka, v katero je tako likovno kakor vsebinsko sodila precej
bolje kakor v »psihedelično«) in je aktualna vse do zdaj. Očitno se zdi
aktualna tudi avtorju: enega od najboljših stripov izvirne zbirke je
Gatnik likovno posodobil, pri čemer pa osnovnega sporočila ni
spremenil – »itak« je večno.

Kostja Gatnik, Magna Purga: danes in nikdar več (izdal ŠKUC leta 1977
v 500 bliskovito razprodanih izvodih)

Ocena Film

Ljubezen za zdaj, svoboda za zmeraj
Peter Kolšek

Za vedno
scenarij in režija Damjan Kozole
produkcija Vertigo/Emotionfilm
80 minut

P o žanru komorna družinska drama, po finančnem vložku trda
vaja iz nizkoproračunske kinematografije, po končnem
rezultatu pa film za izbrane gledalce. Tak je zadnji, sedmi
celovečerec Damjana Kozoleta, najbolj intelektualističnega

ustvarjalca med sedanjimi slovenskimi filmarji. Kar ne pomeni, da gre
za nerazumljenega ali nerazumljivega avtorja, pač pa za takšnega, ki
mu je svet vprašaj. Njegova filmografija (rahla izjema je Porno film) je
nagnjena k imperativu, po katerem naj bo problem zastavljen na
ustrezni ravni.

Svet je vprašaj tudi v filmu Za vedno. Čeprav je omejen in zgoščen na
ljubezensko razmerje med žensko in moškim (to razmerje pa na mlada
urbana zakonca brez otrok), je razpadanje zveze predstavljeno kot
vprašanje o svobodi. Ne o zvestobi, ki je ena od nižjih, »praktičnih« oblik
tega vprašanja, temveč o svobodi kot imanentni lastnosti človekove
narave. Ko ona, Tanja (Marjuta Slamič, lep obraz za izražanje
ljubezenskih dvoumnosti), po nekajurnem prepiru zapusti njega,
Mareta (Dejan Spasić, nov obraz, ki se je moral omejiti na neprijetne
razpoloženjske registre), in se zjutraj s kovčkom »za vedno« odpravi k
ljubimcu, v tem dejanju ni toliko na ogled njena legitimna menjava
moškega, kot pride do besede zmagoslavje svobode nad kakršnimi koli
erotičnimi zvezami. Zato naslovni prislov Za vedno pomeni ravno
nasprotno: za zdaj. Ljubezen ni nekaj, kar je za zmeraj.

Scenarij je pravzaprav klasičen dramski tekst za dve osebi (prav
lahko si predstavljamo komad v Mali drami), njegova eksterierna
filmska razsežnost je omejena na kratek nočni prihod in malo daljši
jutranji izhod, obakrat vezan na ženski del para. Moški je ves čas v
stanovanju, in tam bo, metaforično, tudi ostal do konca svojih dni. Zanj
je zunanji svet pretežak, tak pa je zato, ker je poln, prepoln »svobodnih«
žensk. Kot avtor dramske predloge je Kozole izhajal s stališča,

kakršnega je potreboval za koncipiranje ženske duhovne
dominantnosti (kako bergmanovsko!). Moškega je moral narediti
nemočnega (kako antonionijevsko!), pri tem pa se je opiral na
omejenost mačističnega tipa, kar mu je seveda olajšalo posel
(nespregledljivo je tudi, da Maretova vizura sveta korespondira z
balkansko miselnostjo), premislek o svobodi pa prizemljilo v znane
koordinate. Spodnja soseda, zakonca, ki zaradi nočnega hrupa ne
moreta spati, sta zato, da dajeta njegovi paternalistično mačistični
pameti širši lokalni okvir.

Točka, na kateri vprašanje o svobodi naleti na vprašanje o morali, se
dogodi v prvem jutranjem svitu, ko je zunaj že slišati ptičji ščebet, oba
bojevnika pa sta do konca utrujena. On je zmeraj bolj skrušen in temu
primerno zaznamovan z žalostno in vendar tudi upajočo nežnostjo, ki
je zamenjala nasilno ravnanje, ona pa mu to nežnost z objemom vrne.
Ni popolnoma jasno, ali je z njene strani to objem žalostnega slovesa,
ali razsodne preračunljivosti, ali oboje hkrati; kmalu po tem objemu ga
namreč, ne da bi on to vedel, zapusti. Tako je Kozole nasproti vprašanju
(moške) omejene sposobnosti za percepcijo svobode vpeljal tudi
vprašanje (ženske) manipulativne narave, pri kateri gre seveda za
invaziven, nereflektiran odnos do prostorov svobode. Več kot toliko
Kozoletov scenarij teh vprašanj ni razvijal, jih je pripeljal pa v film.

V nekaterih kadrih je na steni ob stopnišču, ki vodi v zgornje
nadstropje, videti angleški plakat za njegov film Rezervni deli. Seveda,
saj smo (snemamo) v Kozoletovem lastnem stanovanju, očitno v enem
od trnovskih dupleksov. Seveda smo tudi v Ljubljani, kajti uvodni
posnetek, čez katerega teče najavna špica, se je obesil na stolpnico Nove
Ljubljanske banke, s katere displej sporoča, da smo sredi aprila
(neznanega leta), ura pa se bliža pol četrti zjutraj. Ta natančna
topografija, ki domačemu gledalcu pove veliko, tujemu pa samo to, da
smo v mestu, kaže na iznajdljivost znotraj omejenih produkcijskih
možnosti. Rečemo lahko najbrž celo nekaj, kar je v nasprotju z
intonacijo produkcijskega herojstva: če bi bile razmere v slovenskem
filmu zadnjih let normalne, bi tega izrazito avtorskega filma ne bilo.

Vprašanje, ali obstaja evropska
literatura, pogosto postavljajo,
verjetno tolikokrat kot tisto o de-
setih knjigah, ki bi brodolomcu
blažile samoto na pustem otoku,
odgovor, ki ga je v četrtek zvečer v
Klubu Cankarjevega doma dal pi-
satelj Drago Jančar, gost prvega
od osmih večerov z evropskimi pi-
satelji Literarne identitete Evrope,
je bil preprost: »Nekaj takega, kot
je evropska literatura, ne obstaja!«
Prvi od osmih večerov, ki ga je
Cankarjev dom pripravil v sodelo-
vanju z založbo Modrijan, Sloven-
skim društvom za primerjalno
književnost in Društvom sloven-
skih književnih prevajalcev, je to-
rej predvčerajšnjim pripadel edi-
nemu slovenskemu avtorju v zbir-
ki Euroman Dragu Jančarju: pred
prijetno zapolnjenim klubom mu
je nekaj vprašanj postavila pisate-
ljica in docentka za francosko
književnost s Filozofske fakultete
Katarina Marinčič, od gosta pa je
prijazno izsilila tudi to, da je pre-
bral dva odlomka iz svojega za-
dnjega romana Drevo brez imena.
Na vprašanje, zakaj se njegov ro-
man začne s 87. poglavjem in za-
kaj tako ravna s časom, je Jančar
odgovoril, da v tem pravzaprav vi-

di inovacijo, poskus, »da bi bralec
doživljal negotovost in nejasnost
zgodovine«, s tem kompozicij-
skim domislekom je hotel izničiti
ustaljeno pojmovanje o sosledju
vzrokov in posledic, izbrisati teh-
nologijo kronologije in bralcu po-
nuditi past, da se izgubi v času.

Zakaj Jančar, najbolj prevajani
sodobni slovenski avtor, vztraja
pri pisanju v slovenščini? »Ker
sem neumen ... ne, to je ironično
...« Gost večera je odgovor nada-
ljeval z razlago, da je z jezikom pač
preprosto povezan, z njim oziro-
ma v njem je spoznaval slovensko
in tujo literaturo, z njim je spoznal
njeno moč in ne more si predsta-
vljati, da bi to počel v nekem dru-
gem jeziku. »Strah, da nas sloven-
ščina omejuje, je popolnoma od-
več, omejujejo nas prej Slovenci,
pogosto ozkosrčni, da ne rečem
zabiti in surovi ...« Misel o prikle-
njenosti na slovenščino je Jančar

poskušal okrasiti s sentenco Lud-
wiga Wittgensteina o mejah jezi-
ka, ki da so posameznikove meje
sveta, po intervenciji iz občinstva
pa je priznal, da so mu za njegovo
interpretacijo te modrosti studio-
zusi povedali, da morda ni čisto
natančna. Zadrego je z elegantno

Literarne identitete Evrope:
Drago Jančar
8. 1. 2009
Klub Cankarjevega doma
Ljubljana
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Poskus s knjigo čudnega časa
razlago o univerzalnosti jezika kot
mimogrede galantno razrešil filo-
zof iz prve vrste, Niko Grafenauer.

Proti koncu večera je malce za-
dišalo po odkrivanju zarote: Dra-
go Bajt je v vlogi človeka iz občin-
stva avtorja vprašal, ali se mu ne
zdi, da je bilo njegovo Drevo brez
imena v javnosti morda spregleda-
no, omenjeno je bilo tudi nedavno
mnenje urednika Mitje Čandra, ki
je ravno tako ugotovil, da bi moral
izid romana enega »najbolj poten-
tnih imen slovenske literature za-
dnjih desetletij« naleteti na ustre-
zno medijsko pozornost in obilno
refleksijo, krivdo za manjšo po-
zornost knjigi pa je pripisal »Jan-
čarjevi pogosto javno izpričevani
politični drži v času Janševe vla-
de«. Pisatelj je trezno odgovoril,
da je ugotovitev natančna in da se
je o romanu res pisalo nenavadno
malo oziroma skoraj nič, da delo
torej po izidu ni širše odmevalo, je
pa hkrati povedal, da se s tem ne
bo trapil, s tem naj se pač ukvarja-
jo uredniki medijev. Je pa bil na-
vajen, da se je o njegovih knjigah
vedno precej pisalo, je dodal, in
malce nonšalantno in malce resi-
gnirano navrgel: »Nemo propheta
in patria sua.«
Igor BratožDrago Jančar
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Nemogoče je opisati vpliv radia
in televizije na našo kulturo. Pri-
merjava s čimer koli je neprimerna,
je pa skoraj enaka odkritju tiskar-
stva. Vemo, da omenjena medija
spremenita dom v prostor za pred-
stave, družino pa v občinstvo. Ogro-
mno je intelektualcev, ki državne
tretje programe zamenjajo za kon-
certne dvorane in prek njih poslu-
šajo priljubljene skladbe resne glas-
be ali prenose opernih predstav. V
številnih evropskih glasbenih cen-
trih tretji programi državnih, ne-
redko pa tudi komercialnih radij-
skih programov vseh 24 ur oddaja-
jo izključno resno glasbo.

Zato je popolnoma nerazumljiv,
če že ne skrajno bedast, predlog se-
danjega direktorja Hrvaškega radia,
po katerem naj bi odpravili celoten
letni proračun za snemanje koncer-
tov domačih ansamblov resne glas-
be in po katerem, naj bi glasbeniki v
prihodnje radiu plačevali snemanje
svojih koncertov!! Hkrati pa je po
mnenju direktorja popolnoma
sprejemljivo dejstvo, da bi te iste
posnetke institucija Hrvaškega ra-
dia uporabljala brezplačno (gre za
izvirni hrvaški kulturni patent, ka-
kršnega nimajo nikjer na svetu). Pa
ne samo to. Kot je povedala sedanja
urednica tretjega programa Hrva-

škega radia, približno 70 odstotkov
glasbenih dogajanj v Zagrebu in po
vsej Hrvaški ter koncerte uglednih
glasbenikov spremljajo v okviru
novinarskih reporterskih poročanj.
Nobeno gostovanje znanih imen
svetovnega glasbenega poustvarja-
nja v Dvorani Lisinski ali v štirih
opernih hišah v državi ne doživi po-
novitve v oddajah tretjega progra-
ma HR. Na prste ene roke lahko na-
štejemo domače ansamble, ki so bili
uvrščeni na snemalne sezname –
Zagrebška filharmonija, Hrvaški
baročni ansambel, Zagrebški solisti,
Zbor in orkester HRT, Zagrebški
kvartet. Torej ostanki ostankov do-
mače glasbene nekomercialne pro-
dukcije. Nerazumljiv je podatek, da
javni radio nima niti enega novega
posnetka izvrstnih koncertov tujih
ansamblov, ki nastopajo v hrvaških
koncertnih dvoranah. Obstaja po-

datek, da je menedžersko vodstvo
HR za sezono 2008/2009 za snema-
nje vseh teh domačih ansamblov
namenilo le približno sto tisoč kun!
Sto tisoč kun pa – po grobih izraču-
nih – stane en dan snemanja dolo-
čene prireditve ali dva dni snema-
nja katerega od manj zahtevnih
programov.

Kaj torej zahtevamo od glasbene
sekcije tretjega programa HR? Ver-
jetno to, naj ne zapravljajo denarja
in naj raje predvajajo Malo nočno
glasbo. Če upoštevamo, da so sve-
tovne smernice radiofonije vrnitev
v tonske studie, potem lahko skle-
pamo, da tretjemu programu HR
preostane edino to, da za prenose
poskrbi z mobilnim telefonom. A
kako naj Bruckner zveni prek tele-
fona, se duhovito sprašuje urednica
tretjega programa Đurđa Otržan.
Ratko Čangalović

Zagrebška šepetanja

Hrvaški radio varčuje

Pet krat ena je ena od dvanajstih koreografij jutrišnjega večera – Plesno točko Isabelle Kralj na glasbo skupine
Katalena plešejo Kristina Aleksova, Kjara Starič, Urša Vidmar, Joseph Bunn in Tomaž Rode.
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Poudarek je še vedno na izvirnih
uprizoritvah mladih koreografov
in skladbah slovenskih skladate-
ljev. Slog, kraj in čas nastanka niso
pomembni. In čigave koreografske
stvaritve bodo jutri na odru? Prva
bo na sporedu Valentina Turcu, so-
listka mariborskega baletnega an-
sambla, ki se že več let posveča ko-
reografiji. Sodeluje na tekmova-
njih, gala večerih, solo projektih,
njeno delo z naslovom Svit bo jutri
izjemoma namesto nje odplesala
Ines Petek skupaj z Sytzem Janom
Luskejem, glasba je delo skupine
Katalena.

Aprilski dež je vznemiril (»dežu-
jejo spomini ...«) Tijuano Križman,
sicer diplomantko Akademije mi-
lanske Scale, ki bo odplesala z Dara-
bom Denesom Janosom na glasbo
Patrika Grebla.

Andrew Peter Greenwood, ki se
je izpopolnjeval na Royal Ballet
School, kot plesalec plesal v Lon-
don Festival Ballet, sicer pa je bale-
tni mojster vsepovsod po svetu, so-
deluje tudi z ljubljansko opero, je za
večer pripravil koreografijo Ko se
selijo žerjavi. Na glasbo Mirka Vu-
ksanovića je ustvaril ples o istih po-
teh in krajih, ki jih poznajo ptice se-
livke. Plesala bosta Dana Petretič in
Siniša Bukinac.

Glasbene metrične enote se je lo-
tila Uršula Teržan. V plesu z naslo-
vom Celinka je združila glasbo Ma-
ria Marolta, plesalce Evo Gašparič,
Ano Klašnjo, Uršo Vidmar, Gregor-
ja Guština, Petarja Đorćevskega in
Igorja Sviderskega. Koreografinja
in profesorica umetnosti giba na
AGRFT je dinamiko štiričetrtinske-
ga takta uporabila za prehod v ma-

tafizično – v »Gon gibajočega tele-
sa«.

Alena Medich, Rusinja, ki se je v
plesalko prelevila v Sloveniji, tre-
nutno pa v Ljubljani študira drama-
turgijo, bo sama odplesala Deka-
dans (Iskrenost je nevarnost, pravi
plesalka) na glasbo skupin Noctife-
ria, Silence in Mitje Vrhovnika
Smrekarja.

Plesalec in koreograf Marko Ur-
banek je za večer koreografij pri-
pravil glasbo in ples z naslovom
Moja prijateljica Ruth. Odplesal jo
bo skupaj s plesalci Majo Arzenšek,
Majo Logar, Ajdo Pfifer, Katarino
Barbaro Kavčič, Suzano Majer, Ju-
retom Mastenom. Nekje bo on, ne-
kje oni ...

Dana Petretič bo sama plesala na
glasbo Jana Plestenjaka koreografi-
jo z naslovom Voda za angela, Kjara
Starič in Joseph Bunn (prva je Lju-
bljančanka, razpeta med Ljubljano
in New Yorkom, in drugi Američan,
ki je letos postal član ljubljanskega
baleta) pa sta avtorja in plesalca ko-
reografije Standing still. Kaj se zgo-
di, ko se srečata popolni nasprotji,
bo spremljala glasba Janeza Gregor-
ca. Staričeva je za večer prispevala
še koreografijo Silvije na glasbo
Magnifica in s plesalci Kajo Lin Ja-
godič Avguštin, Ano Klašnjo, Tjašo
Kmetec, Aleno Medich, Rito Pol-
lacchi, Marijo Slavec.

Siniša Bukinac je na glasbo Ru-
dija Bučarja in besedilo Alferije Br-
žan pripravil ples Šavrin, odplesal
pa ga bo sam, Isabelle Kralj, Ameri-
ška Slovenka, pa je na glasbo skupi-
ne Katalena sestavila ples Pet krat
ena. Izvedle ga bodo Kristina Ale-
ksova, Kjara Starič, Urša Vidmar,
Joseph Bunn in Tomaž Rode. Se po-
javimo, družimo, odidemo, je zapi-
sala avtorica ...
Tanja Jaklič

Kjara Starič: »Na večeru sodelujem v treh nastopih: pri enem plešem,
pri dveh sem koreografinja. Na glasbo Janeza Gregorca sem hotela
oblikovati ljubezenski duet, na Magnificovo Silvijo pa sem hotela
povedati, da se vsaka ženska nekomu zdi fatalka, ena in edina, Silvija ...
Večer baletnih koreografij v organizaciji Društva baletnih umetnikov je
edini večer, kamor lahko pridemo s svojimi deli. V Sloveniji je na žalost
tako, da so na odru eni in isti, da je sodobni ples vsepovsod, balet pa
zapostavljen ter finančno podhranjen. Zato smo lahko veseli, da Vojko
Vidmar s tako energijo vsako leto pripravi baletni večer, na katerem
lahko sodeluješ tudi z najboljšimi plesalci iz baletnih hiš.«
Tijuana Križman: »Prvič sodelujem na prireditvi, koreografija Aprilski
dež pa je nastala za proslavo Vrnitev Primorske domovini, ko sem
morala na glasbo Patrika Grebla sestaviti svoj nastop. Večer koreografij
se mi zdi krasna ideja, ki vedno naleti na dober odziv, poleg tega pa se iz
marsikatere naveze rodi trajnejše sodelovanje in dobri projekti. Ker sem
letos postala solistka v SNG Maribor in ker je za nami delovni december,
tudi položaj baleta na Slovenskem obravnavam pozitivno, mislim, da je
v vzponu, torej, da bo vedno bolje.«
Siniša Bukinac: »Dobro je, da imamo na Slovenskem prireditev, na
kateri se lahko kot plesalec kališ in spoznavaš oder v različnih zasedbah
– in to ne glede na to, kakšen rezime imaš in kako dolgo kilometrino ter
s katerega plesnega področja prihajaš. Moja točka z naslovom Šavrin je
kolaž različnih plesnih slogov in tehnik v različnih izpovednih formah na
glasbo Rudija Bučarja. Posebej se pripravljam na mariborski oder,
veselim se srečanja s tamkajšnjimi plesalci, zanima me, kaj bodo
povedali ... Koreografijo sem zato izboljševal, dodelal.«

Slavnostni večer baletnih koreografij na slovensko glasbo

Priložnost za vse tiste
baletnike, ki je sicer nimajo
Osmi gala večer jutri na odru SNG Maribor – Dvanajst koreografskih točk
na še več glasbenih del – Sodelovanje najboljših plesalcev baletnih hiš

Kot vsako leto tudi tokrat pišemo o tradicionalnem svečanem večeru baletnih koreografij na slovensko glasbo. Pri-
reditev je že osma po vrsti in se je od oktobra v skoraj isti različici ponovila štirikrat. Društvo baletnih umetnikov
Slovenije (DBUS) pod vodstvom Vojka Vidmarja je tudi letos poiskalo najobetavnejše in najuspešnejše nove ener-
gije, raziskalo baletno področje in dalo priložnost tistim, ki je sicer ne bi imeli ...

Javno vodstvo po razstavi FV,
Alternativa osemdesetih

Jutri ob 12. uri bo po razstavi FV Alternativa osemdesetih v Mednarodnem
grafičnem in likovnem centru vodila Nerina T. Kocjančič, članica skupine FV
112/15. V skupini je bila najaktivnejša v času ukvarjanja z gledališčem. Zapu-
stila jo je, ko so se začeli ukvarjati z videom. Razstava je na ogled do 18. janu-
arja. K. R.
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N a pregledni razstavi v Narodni galeriji (spremlja jo še
fotografska v Cankarjevem domu) se Kostja Gatnik
predstavlja kot slikar in fotograf, v najrazličnejših
oblikovalskih vlogah in končno kot ilustrator ter avtor

stripov. V tej vlogi je najbolj znan in cenjen, vendar sem ga vsaj sam –
ne vem, ali lahko isto trdim za svojo generacijo, ki ga je verjetno
najbolje poznala kot likovnega urednika Tribune, za poznejše pa to
gotovo ne velja – najprej spoznal v klasično slikarski. V poznih
šestdesetih in zlasti v prvi polovici sedemdesetih let je bil eden tistih
večinoma mladih slikarjev (med starejšimi je bil edina očitna izjema
Marko Šuštaršič), ki so znali natančno izraziti občutje in duha nove
generacije, oboje pa so predstavljali likovno, ki je poudarjeno
nasprotoval dolgčasu prevladujoče umetnosti, tako »galerijske« kakor
psevdoavantgardistične.

Nekaj del iz tega obdobja je mogoče videti tudi v Narodni galeriji in
tako kakor pred petintridesetimi leti sem se ob njih znova spomnil na
motiv monolita iz Kubrickove Odiseje v vesolju. Gatnik Kubricka ni
posnemal, je pa uporabil isti likovni princip, kontrast med znanim ter
razumljivim naravnim okoljem in med temu okolju tujo ter zato
skrivnostno geometrično obliko, ki obljublja morda nejasno, a
nedvomno fascinantno prihodnost. Odmevom vere v takšno
prihodnost lahko v Gatnikovih delih sledimo do druge polovice
osemdesetih let, potem pa se je zgodil prelom. Kot slikar se je
popolnoma umaknil (razloge za to bo, upajmo, dokončno pojasnila
monografija, ki naj bi izšla že januarja) in čeprav ni nehal slikati, so
njegova poznejša dela – z izjemo najnovejših, v katerih morda poskuša
povzeti ideje svoje mladosti – od starejših tako likovno kakor vsebinsko
popolnoma drugačna, zasebne, v »postmodernističnem« slogu
osemdesetih let oblikovane mitologije.

Med drugimi področji umetnikovega dela so, kakor rečeno,
najvplivnejši njegovi stripi, zato se bom na tem mestu omejil nanje.
Gatnik seveda ni bil prvi, ki je v slovenski strip prinašal nove likovne
elemente: marsikaj so opravili že njegovi predhodniki, vendar so ti v
glavnem objavljali v otroškem in mladinskem tisku, medtem ko so bila
njegova dela namenjena izključno »odraslemu« oziroma, še bolje,
zrelemu občinstvu. Kar se vplivov tiče, je Magna Purga očitno
nastajala predvsem pod vtisom ameriškega undergrounda in avtorjev,
kakršen je bil Robert Crumb s svojim znamenitim Mačkom Fritzom
(Fritz the Cat), vsaj za zdaj pa je nerešeno vprašanje avtorjevih
slovenskih predhodnikov. Ustvarjalci poznih šestdesetih let so med
drugim – prvič po dolgem času – iskali pobude v findesièclovski
umetnosti; takšni odmevi so opazni tudi v zgodnjem Gatnikovem
opusu in zato se zdi mogoče, da je postal pozoren tudi na takrat
aktivne slovenske umetnike, predvsem na najbolj samosvojega od


