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Kino Otok v Izoli že vseh petnajst let svojega obstoja

slovi kot eden najbolj cinefilskih filmskih festivalov

naokoli. Z raznovrstnim programom, ki je predstavil

zanimivosti neodvisnega filma iz ZDA, s Portugalskega,

iz Italije in od drugod, je svoj sloves upravičil tudi letos.

Dva izmed najzanimivejših filmskih

ustvarjalcev sta letos v Izoli priha-

jala ravno iz ZDA, četudi si njuna

dela skoraj ne bi mogla biti bolj ra-

zlična. Njuni filmi, pa tudi osebne

o ko l i ščine, na neki način odražajo

sodobno stanje duha v Ameriki: ko-

nec ameriških sanj in razočaranje

liberalnih Američanov nad vzpo-

nom čedalje bolj skrajne desnice.

Če smo ob začetku Trumpovega

predsedovanja brali o čedalje več-

jem številu ameriških izseljencev, je

zanimivo, da tudi oba filmska av-

torja, ki sta obiskala Kino Otok,

pravzaprav živita v Evropi.

Za slavo brez truda

Neodvisni filmar Mike Ott, ki je od-

krito povedal, da je zelo zadovoljen,

da ne živi več v ZDA, temveč v Ber-

linu, se v svojih filmih še vedno uk-

varja s Kalifornijo, zanjo značilnim

tempom in načinom življenja ter

ambicijami, vezanimi na Hol-

lywood. Zadnje še toliko bolj velja

za film, ki ga je predstavil na Kino

Otoku, Kalifornijski sen.

V njem skozi mešanico dokumen-

tarnega in igranega pristopa slika

portrete ljudi, ki bi radi postali slav-

ni, na primer kot filmski igralci.

Njihova težava pa ni le ta, da je za

nekoga, ki nima sredstev, da bi si

plačeval agenta in življenje avdicij

ter »mreženja«, to v Kaliforniji prak-

tično nemogoče doseči, temveč

predvsem, da ne naredijo nič za to,

da bi dosegli svoj cilj: če je ameriške

sanje, v katerih lahko vsak, ne glede

na ozadje in okolje, iz katerega izha-

ja, uspe in si zgradi »kariero«, za-

menjal kalifornijski sen, kjer ljudje

upajo, da bodo postali slavni brez

posebnega truda, potem se zdi, da

jih pri tem, da bi res zaživeli svoje

življenje, omejuje tudi nekakšna le-

targija – morda tista, ki je nastopila,

ko so se razblinile izvirne ameriške

sanje o svobodi in enakosti.

Slikarstvo in punk rock

Eksperimentalna animatorka Ma r t h a

Colburn, ki živi v Amsterdamu, po

drugi strani v svojih filmih odraža

n e ka kšno temno stran ameriške po-

pularne kulture. Svoje filme ustvarja

s kolažem različnih animacijskih teh-

nik, od slikanja na steklo, slikanja,

ko l a ža do praskanja filmskega traku

in drugih. Kot ogrodje za svoje kratke

filme pogosto uporabi že obstoječe

gradivo, denimo pornografijo, fil-

mske trakove ali videe pa z ustvarjal-

nimi posegi in poškodbami predela v

nekaj povsem drugega.

Njeni filmi dajejo vedeti, da je po

izobrazbi slikarka, četudi je platno

zamenjal film: živahne, intenzivne

barve in podobe se gledalcu še moč-

neje vtisnejo v spomin ob spremlja-

vi glasbe, ki v njenih filmih nikoli ne

služi zgolj kot ozadje, temveč vsebi-

no aktivno soustvarja; tako se us-

tvarja estetika, ki združuje politič-

no, fantastično, »visoko« in popular-

no kulturo, slikarstvo in punk rock.

V S ke l eh e l l av i s i o n , kot je bila naslo-

vljena tudi retrospektiva njenih fil-

mov v Izoli, se tako posveti podo-

bam žensk in njihovih teles v main-

streamovski kulturi in seksualni in-

dustriji, v svojih novejših delih pa

problematizira tudi ameriško zuna-

njo politiko. Tehnike popačenja slik,

ki jih uporablja, ameriško resnično-

st pokažejo kot moraste sanje, kot

parado okostnjakov, delov teles, ne-

gotovosti, neprilagojenih posamez-

nikov in posameznic, resničnih in

metaforičnih lutk in diktatorjev ter

sveta neskončne vojne, iz katerega

je nemogoče pobegniti. ×

Za gledališko sezono Slovenskega

mladinskega gledališča, ki je potekala

pod vodilom Vse lepo in prav, je le na

prvi pogled nenavadno, da se je skle-

nila z začetkom večdelnega projekta

Narodna sprava z naslovom Pre dsta-

va za turiste. Če je vse lepo in prav, če-

mu je sprava sploh potrebna? Bo mor-

da šele konec sezone poskrbel, da bo

vse lepo in prav, in v narod vnesel

spravo? Nenavadno le, če smo gluhi za

konotacije, s katerimi SMG odpira pro-

stor javne razprave, v kateri preigra-

va ironične poudarke velikega narod-

nega projekta Sprave, razkriva pa

predvsem demagoško priročnost –

vsake toliko postane samoumevno, da

je Sprava nujna in edina želja naroda

– in njeno izpraznjenost.

Narodna sprava: Predstava za turiste

je plesno-gledališka uprizoritev, ki se

»spravljivega« okvirja dotika na nepri-

čakovan in mestoma zabaven način.

Precej bolj kot na pomiritev ideoloških

razlik političnega prizorišča se nanaša

na uprizoritveno spravo telesa, giba-

nja in naroda. Režiser Wojtek Ziemil-

ski za izhodišče vzame kompleksen

preplet gibanja in telesa v sodobnih

plesnih praksah in mu doda interpre-

tativno pripoved, ki na videz združuje

nasprotujoče si odrske procese. Tako

p oskuša individualizirano telo, ki je

zmožno konceptualne abstrakcije, in

vsakič znova improvizacijsko razisku-

je koreografske in izvedbene možn o st i

(Maria Stokłosa), od tega le manjši del

pod glasbenim okriljem nezgrešljiv ega

hita bossa nove »Garota de Ipanema«,

nevtralizirati s popisovanjem in pre-

vajanjem giba v besedo. V tej vlogi mo-

deratorjev, komentatorjev, razlagalcev

plesnega telesa nastopita D amjana

Černe in P rimož B ezjak, ki v anglešč i-

ni (razumljivi tako turistom kot ples-

nim nepoznavalcem) posredujeta in

razlagata, kaj sestavlja gibanje, zuna-

nje privlake in notranje impulze ter

vse, kar se je lahko vpisalo v plesno te-

lo. V njem iščeta izvor in manifestacijo

zgodovinskega gibanja, biološke vpli-

ve in biografske okoliščine – gibanje in

telo nista povsem avtonomna, ampak

podrejena vsakokratni interpretaciji.

Na tak način začetno individualnost

historizirata (judovska provenienca z

vso zgodovinsko prtljago), predvsem

pa zvežeta z narodno pripovedjo.

Poleg opisanega napora ubesedenja gi-

banja v sodobnem plesu je drugi fokus

koprodukcije SMG s poljskim kolekti-

vom Komuna, financirane s strani In-

štituta Adama Mickiewicza, narod. Na-

tančneje esencialistična pripoved, ki

poljski narod naredi poljski – »p olj-

skaskost« (kot je poimenovana v upri-

zoritvi). Zastavitev je torej že v izhodiš-

ču dvojno nemogoča: ubesedenje neu-

besedljivosti gibanja in utelešenje neu-

telesljivosti naroda. Sinteza teh po-

menskih ravni morebitno globljo spo-

ročilnost poenostavi (in eksplicira) z vi-

zualno pomiritvijo ob izteku predsta-

ve. Skupnostni potencial, ki ga uprizo-

ritev neposredno naslovi, zvodeni, saj

za sto p n i štvo publike na belini odra

prevzameta moderatorja – narod si

sprave potemtakem ne bo pisal sam.

Narodna sprava je na koncu samoza-

dostno enostransko dejanje in očitno

je, katera telesa dejansko štejejo. ×

Plesno -gledališka uprizoritev Narodna sprava: predstava za turiste si za izhodišče

jemlje kompleksen preplet gibanja in telesa v sodobnih plesnih praksah in mu

dodaja interpretativno pripoved. FMatej Povše

Film Kalifornijski sen skozi mešanico dokumentarnega in igranega pristopa slika portrete ljudi, ki bi radi postali slavni,

na primer kot filmski igralci, a se za ta cilj niti ne potrudijo kaj preveč. F
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Eksperimentalna animatorka Martha Colburn, ki je imela na Kino Otoku retrospektivo svojih del, v svojih filmih ustvarja

estetiko, ki združuje politično in fantastično, pa »visoko« in popularno kulturo, slikarstvo in punk rock. F
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