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Ku l t u ra
ku l t u ra @ d n ev n i k . s i

Grlićeva Karavla je nedvomno dobro narejen film, ki se
iz komedije spretno obrne v krvavo dramo, glede katere
tudi ni nobena skrivnost, da je prispodoba resnične, tj.
jugoslovanske, le da ji ta »dotik realnega« ne daje
kakšne posebne teže.

Zdenko Vrdlovec

Naslovni junak Grlićevega filma iz leta 1991 Čaruga je sicer legendarni
slavonski razbojnik Jovo Stanisavljević - Čaruga, toda ta film je imel
takrat sloves »zadnjega jugoslovanskega filma«, in to celo v do-
besednem pomenu, saj je dejansko nastal tik pred razpadom nek-
danje Jugoslavije, kajpada v »jugoslovanskem stilu«, tj. v nacionalno
mešani igralski zasedbi in v medrepubliški, tj. hrvaško-slovenski
koprodukciji. Ker pa se je Čaruga, ki ga je igral Ivo Gregurević, včasih
predstavljal tudi kot nekakšen »komunistični Robin Hood«, so ne-
kateri v tem filmu videli alegorični portret Josipa Broza - Tita.

Ka ra v l a je nastala 15 let po razpadu Jugoslavije, toda njen »ju-
goslovanski stil« je bil pravi podvig, saj so v koprodukciji sodelovali
producenti iz vseh držav, ki so bile nekoč jugoslovanske republike (iz
Slovenije je sodeloval Emotion film). A kljub temu koprodukcijskemu
podvigu to ni kakšen »neo-jugo« film, in celo nostalgičen je le toliko,
kolikor se lahko nekaj generacij spominja »norih« let služenja vo-
jaškega roka v nekdanji JLA. Zato pa se lahko strinjamo z avtorjem
knjige Nič nas ne sme presenetiti (obstaja tudi v slovenskem prevodu)
in koscenaristom Antejem Tomićem, da je to nedvomno alegoričen
film o razpadu Jugoslavije. Problem je morda edino v tem, da se takšna
alegorija lahko zdi komu zastarela in celo odveč. Veliko bolje je, če
gledamo film v dobesednem pomenu, saj je že ta obenem tudi
metafor ičen.

Ka ra v l a se namreč že scenaristično opira na tiste komediografske
prijeme, ki se jim pripisuje vloga sesuvanja visokih vrednot in avtoritet
prek telesnega in še »preveč človeškega«, kolikor ta pojem zajema vse
človeške slabosti. Tako so vsi zapleti in konflikti v filmu povezani z
raznimi slabostmi. »Izvirna« je sicer spolna bolezen, sifilis, ki pa jo je
bosanski poveljnik karavle na hribu nad Ohridskim jezerom, Safet
(Emir Hadžihafizbegović) staknil tako, da je namesto k svoji mladi ženi
kdaj zašel k prostitutki. Zdaj pa si ne upa k ženi in seveda potrebuje
tudi dober razlog, s katerim bi opravičil svoje zakonske izostanke. Kot
vojak si pač ne more izmisliti boljšega razloga, kot je »vojna«, vojna
grožnja Albanije, se pravi, da mu je pri tej »invenciji« pomagal
geopolitični kontekst (tj. makedonska meja z Albanijo in politični
problemi na Kosovu). Ta razlog torej ustvari obsedno stanje na karavli,
pomembnejša pa je neka druga človeška slabost, ki doseže, da se
vojna pripravljenost v vojaški postojanki sprevrže v »državljansko«
vojno, tj v spopad med Bosancem in Srbom, bosanskim poveljnikom
Safetom in srbskim vojakom Paunovićem (Sergej Trifunović), ob
hrvaški asistenci vojaka iz Splita, Siniše (Toni Gojanović), ki kot
zdravnik skrbi za Safetovo spolno bolezen, kot simpatičen mladenič
pa ima spolno razmerje z njegovo ženo. Ta slabost se imenuje
maščevalnost, ki se poloti Paunovića, ker ga je Safet kaznoval zaradi
neke njegove rockerske domislice (socialistično parolo na karavli je
zamenjal z imenom benda Električni orgazam). V Paunovićevem
maščevalnem načrtu ima tudi pomembno vlogo polkovnik Rade
Orhideja (Bogdan Diklić), ki naj bi bil modeliran po generalu Radku
Mladiću.

Grlićeva Karavla je nedvomno »piece bien faite«, dobro narejen
film, ki se iz komedije spretno preobrne v krvavo dramo, glede katere
tudi ni nobena skrivnost, da je prispodoba resnične, tj. jugoslovanske,
le da ji ta »dotik realnega« ne daje kakšne posebne teže.

Sočutje kot
občutenje sveta
Gregor Butala

LJUBLJANA – V zbirki Knjiž-
nica Mestnega gledališča lju-
bljanskega je izšla knjiga dra-
maturških esejev Igorja Lam-
p re t a z naslovom Rabe sočutja, v
kateri je avtor zbral trideset be-
sedil, nastalih od leta 1988 do
danes (večinoma pa v zadnjih
nekaj letih), v katerih razmišlja o
različnih dramskih predlogah in
uprizoritvah, občasno pa tudi o
drugih gledaliških temah. Knjiga
tako vsebuje zlasti njegove pris-
pevke iz gledaliških listov k pred-
stavam, pri katerih je sodeloval
kot dramaturg, ob njih pa so v
izbor vključena še tri teatrološka
besedila, ki jih je napisal za Slo-
venski gledališki muzej in Raz-
glede. Posebej za to izdajo je do-
dal še prolog in epilog, ki dajeta
knjigi nekakšno »dramsko
strukturo«, prvič pa je v njej ob-
javljen tudi Lampretov zapis o
Cankarjevem Kralju na Betajno-
vi.

Kot je poudarila urednica
zbirke Alja Predan, imamo pri
tej knjigi opravka z enim naših
najprodornejših premišljeval-
cev gledališča, kar se kaže tudi v
številu »ostro formuliranih in za-
činjenih misli«, ki jih v priču-
jočih esejih kar mrgoli. Lampret,
eden najbolj uglednih teatrolo-
gov pri nas, ima za seboj bogato
in raznovrstno gledališko pot,
saj je med drugim deloval tudi
kot umetniški vodja SLG Celje,
ravnatelj ljubljanske Drame in
programski vodja Cankarjevega
doma, v zadnjih letih pa sode-
luje predvsem z MGL. Kot je za-
pisal na zavihku knjige, gre v be-
sedilih za pričevanja o nepos-
rednih dramaturških praksah
(bil je dramaturg pri več kot sto
uprizoritvah), vendar v njih ves
čas vzpostavlja tudi stik z načini
branja, ki so morda drugačni od
njegovega. Nekoliko nenavadni
naslov knjige je pojasnil z vpra-

šanjem poistovetenja, ki je v
umetnosti nujno, a v sodobni
družbi sposobnost zanj – tudi
zaradi »predpisanih« načinov
sočutja – vse bolj izginja.

»Pronicljivi Lampret je spo-
soben z enim samim stavkom
odpreti povsem novo razsežnost
premišljevanja o gledališču,« je o
knjigi menil teatrolog Matej Bo-
gataj. »Ob branju teh esejev ima
bralec vselej občutek, da je avtor
korak pred njim.« Opozoril je še
na Lampretovo »strahovito eru-
dicijo« in duhovit, bogat jezik, ki
izrazito presega raven »zgolj«
dramaturške analize. »Sočutje iz
naslova je treba pri Lampretu
razumeti predvsem v pomenu
'čutenja z vsem' – in to je tudi
njegov temeljni način razmišlja-
nja o besedilih, gledališču in
družbi nasploh.«

LJUBLJANA – Nocoj bo na lju-
bljanskem odru pod dirigent-
skim vodstvom Lorisa Voltoli-
nija premierno zaživela Pucci-
nijeva opera La Boheme. Kos-
tumi so delo Alenke Bartl, scena
Marka Japlja, v naslovnih vlogah
pa bodo peli Martina Zadro kot
Mimi, Urška Žižek Plavec kot
Musetta, Branko Robinšak kot
pesnik Rudolf (namesto obole-
lega Jureta Kušarja), Jože Vidic
kot slikar Marcel in drugi. Uspeh
opere temelji na čudovitih me-
lodijah in dobrem libretu, kar je
za opero bolj redko, sicer pa je
Puccini s to opero zaslovel že v
času življenja – pridobil si je slo-
ves prvega italijanskega sklada-
telja in naslednika Verdija.

La Bohemeso prvič izvedli leta
1898, samo dve leti po premieri v
Teatru Regio v Torinu, in sicer v
Nemškem gledališču. Prva po-
stavitev s slovenskimi izvajalci je
bila leta 1903, tokrat je v Ljubljani
že šestnajsta. Režiser Vinko Mö-
derndorfer se je sicer romantič-
ne opere lotil nekoliko bolj rea-
listično, v ospredje je postavil
krutost in revščino umetniškega
življenja. Glasbena ilustracija ži-
vljenja pariških boemov, ki je
polna upov, sanj in radosti, pa
tudi razočaranj, je v glasbenem
smislu popolna, zato jo tudi šte-
jemo med najbolj popularne
opere, režiser pa je tokrat tema-
tiko posodobil in jo prepletel s
simbolnim svetom lutk. Prav lut-
ke, ki simbolizirajo naša življenja
na nitkah, v drugem dejanju na-
redijo ljubljansko postavitev
edinstveno, saj je med vrvežem
na ulici Saint Germaine de Prés v
ospredju prodajalec lutk Parpi-
gnol (lutki sta upodobila Na t a š a
Su l t a n ov in Ravil Sultanov kot
gosta). Opera ima štiri dejanja,
odpeli pa jo bodo v originalnem
italijanskem jeziku s slovenskimi
nadnapisi. (im)

S sedeža v 13. vrsti

Vabl jivo

Krutost boemskega
živl jenja

Ka ra v l a

Za vse priložnosti
Jutranje zadovoljstvo, sprehod po mestu, delovni dan, poslovno
kosilo, maturantski ples, opera in poroka so teme, ki so služile
kot opora za ustvarjanje oblikovalki čevljev Alji Novak.

Študij oblikovanja je končala pred dvema letoma, do danes pa
je oblikovala in ročno izdelala več kot sto parov čevljev. Ideje za
ustvarjanje še vedno najpogosteje najde v dedkovi čevljarski
delavnici, kjer se je navdušila za oblikovanje. Poleg razstavljenih
čevljev so na ogled še fotografije, ki jih je na enake teme posnel
fotograf Jaka Vinšek. (šm)

Zelena luč za prenovo opere,
baletnike prevzel Jaš Otrin
Na mestnem svetu MOL so na ponedeljkovi izredni seji končno
podprli predlog odloka o ureditvenem načrtu za območje SNG
opera in baleta Ljubljana ter predlog odloka o programu opremlja-
nja za to območje. To pomeni, da lahko začnejo prenavljati dotra-
jano stavbo, saj je bil sprejem odlokov pogoj, da lahko kulturno
ministrstvo pripravi razpis za izvedbo del. Ker bo Slovenija leta 2007
predsedovala Evropski uniji, je namreč zavezana, da stavbo obno-
vi.

V. d. ravnatelja Kristijan Ukmar je še sporočil, da bo umetniško
voditeljico Darinko Lavrič Simčič, ki nepreklicno zapušča lju-
bljanski Balet, v času, dokler ne bo izšel razpis za novega baletnega
vodjo, nadomeščal Jaš Otrin, sodelavec mariborskega Baleta.

Uspeh opere temelji na
čudovitih melodijah in
dobrem libretu. Foto: Robert
Balen

Alja Novak: Čevlji v mestu; Galerija Kresija, do 18. aprila

Sinteza sodobnega

BREGENZ – Chinese Synthese Leberkäse je naslov obsežne
razstave, ki je od predčerajšnjim na ogled v galeriji Kunsthaus v
Bregenzu in s katero se predstavlja ena najbolj nenavadnih
avstrijskih umetniških skupin minulega desetletja, imenovana
Gelitin. Pravzaprav gre za zasedbo, ki se je do lani imenovala
Gelatin in ki jo že od vsega začetka sestavljajo štirje umetniki
mlajše generacije, in sicer Ali Janka, Wolfgang Gantner, To b i a s
Ur b a n in Florian Reiter.

Medtem ko je skupina širši javnosti znana predvsem po svoji
instalaciji iz leta 2000, ko so se morali obiskovalci, ki so želeli na
razstavi EXPO v Hannovru videti njihovo Jamo sreče, najprej
potopiti v pet metrov globoko vodno odprtino, je nase opozorila
tudi z akcijo leto pred tem. Tedaj je uspelo njenim članom zaseči
eno od pisarn v poslopju newyorškega WTC, odstraniti steklo v
oknih ter skozi odprtino postaviti balkon, s katerega je skupina
nekaj trenutkov pozdravljala mimoidoče spodaj.

Na tokratni razstavi, ki bo na ogled do 28. maja, se Gelitin v
vseh treh nadstropjih galerije Kunsthaus predstavlja z vrsto
najnovejših instalacij, med njimi z javnim straniščem, ki ima
tudi balkon, instalacijo z naslovom Za popkom, tankim čre-
vesom, mati vseh slonov, v kateri sodelujejo obiskovalci, ter s
kolaži s fotografijami črk, izdelanih iz iztrebkov. (jd)

V tako imenovani
Blatni dvorani v
galeriji Kunsthaus
v Bregenzu je na
ogled tudi
i n t e ra k t i v n a
instalacija z
naslovom Za
popkom, tankim
črevesom, mati
vseh slonov. Fo to:
Markus Tretter

Umetniš ka
s kupina
Gelitin v
B e n e t ka h
pr ed
š tirimi
leti Fo to:
Lu c ie n
S am a h a

Glasbena ilustracija
življenja pariških boemov
je polna upov, sanj in tudi
razočaranj. Foto: Luka Cjuha

Igor Lampret: Po p u l ize m ,
ki je simptom spajanja
neoliberalizma in
nacionalizma, v gledališču
generira predvsem dve
poetiki, melodramo in
burko. To sta bližnjici do
naših solz in smeha. Foto:
Jaka Adamič

Retros pektiva
nemškega filma
LJUBLJANA – V Slovenski kinoteki se je v ponedeljek s projekcijo
filma Iz g u b l j e n i (Peter Lorre, 1951) začela retrospektiva nemškega
povojnega filma iz 50. let prejšnjega stoletja, naslovljena »Po vojni,
pred zidom«. To je tudi cinefilom precej slabo znano obdobje
nemškega filma, v veliki meri tudi zato, ker ga je popolnoma zasenčil
mladi nemški film iz 60. let. A ta v Nemčiji nikoli ni dosegel tolikšnega
komercialnega uspeha, kot so ga prav nekateri filmi iz 50. let, seveda
zlasti glasbene komedije, ki se jih verjetno spominjajo tudi slovenske
stare mame cinefilov. V lepem spominu so se ti filmi ohranili tudi
nemškemu kritiku in predsedniku Mednarodne zveze filmskih kri-
tikov (Fipresci) Klausu Ederju, kolikor lahko sodimo po njegovem
spisu v Kinotečniku. Po njegovem filmi iz 50. let nikakor niso le
»skupek predvidljivega, formulaičnega sranja« in prav tako ne drži,
da si videl vse heimat filme, če si videl enega. Ponovni pregled filmov
iz tega obdobja, meni Eder, presenetljivo odkriva precejšnje število
filmov, ki so raziskovali nemško nedavno preteklost, in so seveda
primerno zaznamovani z mračno atmosfero. Kinotečna retrospek-
tiva obsega nekaj najbolj znanih filmov in zvrsti iz tega obdobja: Ne b o
brez zvezd Helmuta Käutnerja (1955), Dekle iz Schwarzwalda ( Ha n s
Deppe, 1950), Rosemarie, dekle na poziv (Rolf Thiele, 1959), Gre š n i c a
(Willi Forst, 1950), Zaroka v Zürichu (Kräutner, 1957) idr. (zv)


