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Brez šminke

Težave z dramaturgijo
Jaša Drnovšek

Med Grumom in
Jančarjem
......................................... .

Drago Jančar: Severni
sij; režija Mile Korun,
Drama SNG Maribor
......................................... .

Gledano nekoliko počez je Severni sij –
tako motivno kot na ravni uprizoritve –
ponovitev in hkrati nadaljevanje tega,
kar je Korun pred tremi leti v novo-
goriškem gledališču napravil z Dogod -
kom v mestu Gogi. Medtem ko je sle-
dnjega tedaj postavil v morbidno oko-
lje provincialnega trga, je tokrat v os-
predju malomeščanski Maribor ob
koncu tridesetih let minulega stoletja.
In medtem ko je bil pred tremi leti
ključnega pomena za vse dogajanje na
odru prihod Hane, tokrat skorajda pov-
sem enako vlogo igra Josef Erdman,
trgovski potnik, ki po spletu okoliščin v
mestu ostane dlje, kot je nameraval
sprva. Poleg tega, da se zaplete v raz-
merje z mlado žensko po imenu Mar-
jetica Samsa, med spoznavanjem Ma-
ribora in njegovih prebivalcev vse bolj
podlega alkoholu ter nenavadnim vi-
denjem.
Da bi kar se da prepričljivo ustvaril
vzdušje, značilno za omenjeni kraj in

čas, si je Korun pomagal z zanj značilno
kostumografijo in scenografijo (oboje
je delo Janje Korun). Poleg tega, da so
vsi igralci oblečeni in naličeni (masko
je oblikovala Mirjana Djordjević) v
duhu ekspresionizma tridesetih let,
scenografijo ob nekaj preprostih rek-
vizitih, kot so denimo stol, miza ozi-
roma kavč, sestavlja zgolj pregradna
stena iz stekla, za katero sedijo osebe, ki
v danem trenutku niso v medsebojnem
dialogu. Izjema med njimi je Bukovski,
zdravnik in patolog, ki del dogajanja na
odru spremlja iz neposredne bližine.
Prav tu pa se postavlja vprašanje o
dramaturški premišljenosti (drama-
turginja je Jera Ivanc) notranjega us-
troja predstave. Če je Bukovski namreč
oseba, katere navzočnost v nasprotju z
drugimi ni omejena le na določene
prizore, temveč jih s tem, ko je v njih
udeležen, na neki način presega, kako
to, da ni v ospredju odra ves čas? Ozi-
roma drugače, kako naj gledalec, ki
naivno sledi dogajanju, natanko ve,
kdaj ima opraviti z aktualnim časom
določenega prizora in kdaj gre morda
le za spominjanje Josefa Erdmana, v
nedoločnem času postavljeno v ordi-
nacijo Bukovskega?
Čeprav tako ohlapna dramaturgija za-
nesljivo vpliva na gledalčevo dojema-
nje časovnosti predstave v celoti, pa –
in to je pri vsem najbolj zanimivo –
nima večjega pomena za spremljanje
posameznih prizorov. Vzrok za to sta
zlasti poudarjena raba nižjepogovor-
nih zvrsti jezika (lektor predstave je

Janez Bostič) in intenzivna igra nas-
topajočih. Med njimi velja omeniti vsaj
tri: Vojka Belšaka, ki je kot Josef Er-
dman prepričljiv predvsem ob nena-
dnih in presenetljivih menjavah raz-
položenja, Tomaža Gubenška, ki igra
vlogo z evgeniko obsedenega Bukov-
skega, ter Vlada Novaka, ki je kot tr-
govec in veleposestnik Leopold Mar-
koni eden bolj komičnih likov v pred-
stavi.

Predstava s
s poročilom
......................................... .

Vladimir
Bar tol/Dušan
Jovanović: Alamut;
režija Sebastijan
Horvat, SNG Drama
......................................... .
V primerjavi s Severnim sijem je Hor-
vatov Al a m u t vrhunsko izdelana pred-
stava, ki v svoji discipliniranosti ne do-
pušča napak. Čeprav imamo v njej
opraviti zgolj z nizanjem krajših pri-
zorov, ki sledijo življenjski zgodbi mla-
dega izmailca Ibn Tahirja (Marko Man-
dić), so ti med seboj tako povezani
(dramaturška sodelavka predstave je
Barbara Skubic), da lahko znotraj njih
brez kakršnih koli posledic za celoto

prihaja do občasnih premestitev časa
in prostora. S pomočjo kostumografije,
ki je izrazito eklektična (kostumografka
predstave je Belinda Škarica), in pre-
mične scenografije (oblikovala jo je Pe -
tra Veber) gledalec tako ni priča le
nekaterim ključnim dogodkom v mus-
limanskem okolju konec 11. in na za-
četku 12. stoletja, temveč lahko celotno
dogajanje učinkovito prenese v svoj
lastni, sodobni svet.
S tem je povezano tudi temeljno spo-
ročilo, ki ga v predstavi tako rekoč od
vsega začetka pooseblja Seiduna (Ig o r
Sa m o b o r ). Ne le, da vsaka ideologija v
sebi skriva nevarnost, da se bo slej ko
prej polastila posameznika. Poglavar
izmailcev meni, da ga lahko na različne
načine pripravimo do tega, da bo vanjo

verjel, tudi ko zanjo ne bo prepričljivih
d o k a zov.

Prav zato se zdi z vidika zgodbe v
predstavi nekoliko nenavadno, ko Ibn
Tahir po dolgih letih skupinskega ur-
jenja in po atentatu na vezirja Nizama
al Mulka (Radko Polič) v trenutku spre-
meni svoje dotedanje prepričanje. Še
bolj gledališko neutemeljen je zadnji
prizor, v katerem Seiduno nenadoma
spet sprejme za svojega očeta.
Ob siceršnji dramaturški dognanosti si
lahko tako očitno nedoslednost razla-
gamo le s tem, da besedilo pač kar se da
zvesto povzema svojo romaneskno
predlogo. V tem pomenu ni Horvatov
Al a m u t nič drugega kot gledališki po-
klon Bartolu.

Zdaj jih veliko lažje razumem
Zdenko Vrdlovec

LJUBLJANA – Ko je minister
za kulturo za direktorja Slo-
venske kinoteke predlagal St a-
ša Ravterja, diplomanta Aka-
demije za gledališče, radio,
film in televizijo, ki je delal kot
dramaturg v mariborskem gle-
dališču, je dal negativno
mnenje najprej svet kinoteke,
zatem pa še njeni zaposleni in
zunanji sodelavci. A ni ostalo
le pri tem, negativno mnenje
je preraslo v pravo kampanjo
proti ministrovi izbiri direk-
torja Slovenske kinoteke, ker
da »ne izpolnjuje ključnega
razpisnega pogoja za mesto
direktorja kinoteke, to je poz-
navanja področje dela kino-
teke«, kot je v Pozivu k pra-
vičnosti zapisal Kolektiv Slo-
venske kinoteke, ki je poslal
tudi odprto pismo mednaro-
dni strokovni javnosti (članom
Mednarodnega združenja fil-
mskih arhivov): ta se je odz-
vala v velikem številu in poz-
vala ministra za kulturo Va s k a
Si m o n i t i j a , naj upošteva ar-
gumente Slovenske kinoteke
in premisli o svoji izbiri. Bolj
naklonjen je bil odziv domače
strokovne javnosti, zlasti ne-
katerih članov Društva slo-
venskih filmskih ustvarjalcev,
ki so »kolektivu« Slovenske ki-
noteke marsikaj očitali.

Staša Ravterja, ki je ta mesec
prišel v službo kot novi di-
rektor Slovenske kinoteke, do-
slej še nihče ni vprašal, ali se
tudi sam vidi kot nekakšna
grožnja za kinotečni kolektiv.

Vaš program so popolnoma
scefrali…
O programu dejavnosti neke
ustanove menim, da mora biti
splošen, obenem pa imeti
poudarke na določenih te-
mah. Če takšen program na-

piše insider, torej nekdo iz te
ustanove ali blizu nje, se naj-
brž ne bo veliko razlikoval od
dosedanjega. Po mojem pa
mora z novim direktorjem pri-
ti nova energija in z njo novi
dosežki in nadgradnja obsto-
ječega. V uvodu svojega pro-
grama sem napisal: »Verja-
mem, da je kinoteka živ in
dinamičen organizem, ki zah-
teva nenehno interakcijo in
dograjevanje, in da se bom
poskušal ukvarjati z nadalje-
vanjem in nadgrajevanjem že
globoko zarisane in v sloven-
ski prostor vtisnjene konti-
nuitete prejšnjih vizij in na-
porov posameznikov ter ekip,
ki so to pot začrtali.« To je
izhodišče mojega programa, o
katerem mislim, da mu noben
objektivni kritik ne bi mogel
o p o re k a t i .

Očitali so vam tudi nestro-
kovnost .
Splet okoliščin je najbrž bo-
troval vsem mehanizmom, ki
so zelo očitno vodili do dis-
kreditacije in ignoriranja na-
ziva diplomirani dramaturg,
katerega kratko definicijo naj-
demo tudi na spletnih straneh
AGRFT (»Študenti dramatur-
gije med študijem pridobijo
temeljna znanja iz teorije,
zgodovine in estetike drame,
gledališča, filma in avdiovi-
zualnih medijev sploh. Spoz-
navajo tudi raziskovalne me-
todologije za preučevanje gle-
dališča in filma.«). Toliko o
formalni izobrazbi s področja
filma. O usposobljenosti za
vodenje kolektiva pa ne bi
izgubljal besed, saj menim, da
pomeni mednarodni magis-
trski študij MBA, ki sem ga
absolviral, dovolj trdno jam-
s t vo.

Ste pričakovali takšen odziv?

Niti po naključju ne, še po-
sebno, ker je bil postopek na
kulturnem ministrstvu pov-
sem korekten, brez vsakega
favoriziranja ali šikaniranja.

Vas ni minila želja voditi Slo-
vensko kinoteko?
Sploh ne, ko se za nekaj odlo-
čim, sem pripravljen zadevo
izpeljati do konca.

Kaj menite o povezavi ki-
noteke in art kina?
Mislim, da je to treba ohraniti,
ker sta kinoteka in art kino
edina protiutež prevladujoče-
mu komercialnemu filmu. Res
je, da je zdaj morda prihajalo
do programskega prekrivanja
med kinoteko in art kinom,
vendar je bila to posledica
zaprtja kinotečne dvorane. Ko
bo kinotečna dvorana spet od-
prta – to bo predvidoma ja-
nuarja prihodnje leto – bosta
obe ustanovi imeli vsaka svoj
specifični program. Kot sem v
teh prvih dneh v novi službi
ugotovil, ima Kinodvor kot
distribucijska hiša težave ozi-
roma ne more enakopravno
nastopati na kinematograf-
skem trgu, ker je dotiran in je
zato obsojen na milost in ne-
milost distributerjev. Ekipa Ki-
nodvora se zelo trudi, dela z
velikim entuziazmom, po mo-
jem zelo učinkovito. To je res
perfektna ekipa, dela noč in
dan, z dušo in telesom. Zdaj
tudi lažje razumem, zakaj so
tako nasprotovali »neznane-
mu direktorju«…

Za k a j ?
Morda zato, ker jih je nekdo
prepričal, da prihajam s sla-
bimi nameni in s popolnim
nerazumevanjem ter nepoz-
navanjem njihove dejavnosti.
Zdaj na žalost prihaja do tega,
da ta ekipa sama razpada;
nekateri odhajajo.

Tudi iz kinoteke?
Tu d i .

Kdo?
Odpoved mi je dal programski
vodja, vendar zelo upam, da ni
dokončna. Upam tudi, da bom
v prihodnjih mesecih s krea-
tivno energijo in s svojim kon-
ceptom ljudi v kinoteki in Ki-
nodvoru prepričal, da je bila
izbira ministrstva dobra.

Ne bo težav z odprtjem?
Kinoteka se bo znova odprla
natančno tako, kot je za to
ustanovo potrebno in primer-
n o.

Ste kaj hodili v kinoteko?
V študentskih letih sem jo
obiskoval najmanj trikrat na
teden, priložnostno tudi poz-
neje, najbolj so me navdušili
razni cikli in avtorske retro-
spektive. Zlasti te se mi zdijo
dragocene, saj ti omogočijo
spremljati ves avtorjev režijski
in osebnostni razvoj.

Ste založniško dejavnost ki-
noteke res postavili v od-
visnost od prenovljenih zmo-
gljivosti dvorane?
Spet bom citiral svoj program:
»Založniška dejavnost kinote-
ke se ukvarja s problemi iz
zgodovine in teorije filma na
različnih ravneh in je v slo-
venskem filmofilskem okolju
nepogrešljiva, saj kompleksno
in sistematično obdeluje to
področje. Na vsak način je
treba dinamiko izdaj vsaj ob-
držati na dosedanji ravni, vse
pa storiti za to, da bi še na-
rasla. Pogoji bodo s preno-
vljenimi zmogljivostmi Kino-
teke delno izpolnjeni.« Seveda
nisem imel v mislih prostor-
skih zmogljivosti.

Ne le v tem pogledu, ampak na
sploh je bila kritika mojega
programa očitno pisana s
skrajnimi napori najti nekaj
spornega in nemara tudi z
namenom, da diskreditira us-
meritve kulturnega ministr-

stva. Vseh teh kritik ne mislim
komentirati, ampak jih rajši
pretresam z vsakim nosilcem
programa v kolektivu in po-
skušam najti skupne in naj-
boljše rešitve za nadaljnji raz-
voj kinoteke.

Določene reakcije sem resda
pričakoval, vendar pa ne v
tolikšni meri, ki je že prešla
meje dobrega okusa. Ves čas
sta se pisali dve vzporedni
zgodbi: eno so pisali delavci in
zunanji sodelavci kinoteke,
drugo pa tisti, ki so v začetku
plaho, nato pa vse glasneje
oporekali z resničnimi in stro-
kovnimi argumenti, ki so si jih
prvi lastili kot izključno njiho-
vo lastnino, prav tako kot ki-
noteko samo. Ti drugi pred-
stavljajo strokovno javnost,
kako bi namreč lahko drugače
imenovali člane Društva slo-
venskih filmskih ustvarjalcev
in Filmskega arhiva Republike
Sl ove n i j e.

Staš Ravter: Upam, da bom v prihodnjih mesecih s kreativno energijo in s svojim
konceptom prepričal ljudi v kinoteki in Kinodvoru, da je bila izbira ministrs tva
dobra. Foto: Jaka Adamič

Horvatov Alamut je vrhunsko izdelana predstava, ki v svoji
discipliniranosti ne dopušča napak. Na sliki: Rok Matek kot Jusuf,
Gregor Gruden kot Sulejman, Marko Mandić kot Ibn Tahir in Igor
Samobor kot Seiduna. Foto: Tone Stojko

Pogovor s Stašem Ravterjem, novim direktorjem
Slovenske kinoteke


