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Brutalno lepa predstava

Letos je že 20 let, odkar je koreografinja

Andreja Podrzavnik, takrat še Rauch,

naredila svojo prvo avtorsko predstavo

Izvedenke. Po nekaj zadnjih projektih za

galerijske prostore smo jo skupaj z ne-

katerimi njenimi večkratnimi sodelavci,

in nekaterimi novimi, ponovno lahko

ujeli na odru v predstavi Kar ostane.

Ne morem si pomagati, da predstave ne

bi brala kot poetičnega komentarja na

slabe pogoje dela, v kakršne so prisiljeni

nekateri renomirani ustvarjalci sodob-

nega plesa pri nas, med njimi gotovo av-

torica. A predstava je mnogo več kot to –

je neizrekljivo in neubesedljivo pismo

svetu, kakor to v svoji pesmi Dopisova-

nje s svetom opiše pesnica makedonske

provenience Lidija Dimkovska, ki se us-

tvarjalcem tudi fizično pridruži na odru.

Ob vseh okoliščinah, med drugim skrom-

nem številu vadbenih dni na odru izved-

be, ki jih je imela na razpolago ustvarjal-

ka z ekipo, je tisto, kar ostane predstavi,

presunljiva neposrednost in surovost

brez dolgovezenja in brez pretvarjanja.

Je kondenz najbolj pristnega, kar še ima

ponuditi medij sodobnega plesa. Seveda

to velja ob nevprašljivo vrhunski izvedbi

avtorice, ki je na odru – kar smo skoraj-

da pozabili, saj je na njem že dolgo nis-

mo gledali – izjemno intenzivna, in čute-

čih plesalcev Henryja Montesa in An j e

B ornšek. Gibanje, ki z nenavadnimi di-

namikami, srečanji in razhajanji, celo in-

tegriranimi nerodnostmi, kjer se ničesar

ne olepšuje in ni nobena figura sama se-

bi namen, preigrava finese občutkov do

drugega, do sveta.

Pri tem nenehno ostaja nekaj melanho-

ličnega, nekaj mračnega, kar posamez-

nika zapreda v lastno nedeljivo izkušnjo

življenja. To vzdušje predstava vzdržuje

ob nenavadni osvetljavi Jake Šimenca, ki

ziskave, ki bi izpostavljale telesno in nje-

govo delovanje. Človeška figura skozi

ples govori o nekem skrivnostnem preo-

stanku, ki se neubesedljivo skladišči – v

tej gesti, tistem načinu, oni relaciji, ki jih

naše enkratno minljivo telo vedno znova

proizvaja za nas, da to smo. Pri tem delu

nas koreografinja ne prepušča samo te-

lesom, ampak jim pomaga do poezije ta-

ko, da jih sopostavi ob lirično besedo Li-

dije Dimkovske – nekatere pesmi pa (z

občasnim performativnim vložkom) v ži-

vo na pianinu ob pomoči semplov uglas-

bi tudi britanski skladatelj Chris topher

B enstead, avtoričin redni sodelavec.

Pesmim je na odru ponujen prostor dru-

gačnega, podaljšanega delovanja – rezo -

nirajo in se krepijo na telesih plesalcev

in butnejo ob nekaj živega v nas.

Očitno je, da je vzgib za ustvarjanje pri

tej predstavi izšel iz nuje in da je bilo tis-

to, kar je žulilo in je bilo treba pokazati,

nebr ušeni diamant. V tem plesnem kro-

kiju, ki mu uspe ujeti svoj živi model, ži-

vljenje samo, je ogromno potenciala.

Upam in prav bi bilo, da bi avtorica ime-

la kmalu priložnost in pogoje to skico

razvijati dalje. ×
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bolj kot da bi razkazoval, ustvarja obri-

se, senčne igre in svetlobna polja, ki na-

menoma ohranjajo protagoniste na svo-

jem robu ali pa mehčajo ali ostrijo njiho-

ve gibe. Andreja Podrzavnik se skozi ples

prebija do poetičnega – v njenem delu

niso v prvem planu ne performativne

strategije, ki bi jih oblikovala z določe-

nim manipulativnim zavedanjem efek-

ta, ki ga imajo na gledalce, niti to niso ra-

Čl oveška figura skozi ples govori o nekem skrivnostnem preostanku, ki se

neubesedljivo skladišči. F Nada Žga n k

i n t e rv j u / Miran Zupanič, režiser

Mislim, da je Vlado malo čarovnik

N

ocoj odpira vrata mnogih ki-

nodvoran 29. Liffe, čast otvo-

ritvenega filma pa je tokrat

pripadla dokumentarnemu

portretu Vlada Kreslina Po j

mi pesem. Režiral ga je Miran

Zupanič, med drugim avtor filmov Ba-

rabe! in Otroci s Petrička. Tokrat se je

lotil nedvomne slovenske ikone.

Kako ste se lotili zasnove filma, ki

zajema človeka s tako dolgo in uspešno

kariero, kot jo ima Vlado Kreslin?

Najprej sem preposlušal vso Vladovo

glasbo, prebral njegovo poezijo in zapi-

se o njem, veliko smo se tudi družili …

Potem smo še pred prijavo na SFC izve-

dli tri snemalne dni z ekipo, z veliko ka-

mero, skratka v profesionalnih pogojih,

da smo preverili, v katere smeri bi bilo

mogoče projekt razvijati.

Posneli ste kinematografski

dokumentarec, ki se ga pri nas ne

lotevamo prav pogosto, čeprav je v

svetu to uveljavljena filmska forma.

Glede na produkcijske pogoje v Sloveni-

ji mislim, da ima dokumentarizem sve-

tlo perspektivo. Seveda pa je treba znati

te filme potem tudi približati gledal-

cem. Težje je namreč pripeljati ljudi v

kino z dokumentarnim filmom kot z

i g ra n i m .

Zakaj je torej to film,

ki ga moramo videti v kinu?

Ker se nam šele na velikem platnu ob

dobrem ozvočenju odpirajo zvočne in

likovne plasti v filmu, ki jih pri pomanj-

šani sliki in reduciranem zvoku prepro-

sto ne dojamemo. Gledalci bodo v kinu

dobili polnejšo izkušnjo Vladovega

koncertnega dela. Tudi tisti, ki hodijo

na njegove koncerte, bodo presenečeni,

pred kako raznoliko publiko Vlado nas-

topa in kako dobro, polnokrvno se te

publike odzivajo na njegovo glasbo.

Ste v procesu snemanja odkrili, v čem je

skrivnost fenomena Vlada Kreslina? Kaj

je tisto, kar pritegne tako št

evilno in

raznoliko občinstvo?

Mislim, da je Vlado malo čarovnik. Ima

dar očarati in mogoče tudi začarati ljudi

z glasbo. Res je rojen pevec, ki se daje

skozi glasbo, skozi glasbo nas povezuje,

nagovarja, ta glasba pa sega tja, kamor

besede ne sežejo, pa vseeno obstaja v

nas – morda je to spomin ali čustvo,

želja, hrepenenje, neubesedljive razsež-

nosti našega bivanja…

Kreslin se kljub svoji izjemni

priljubljenosti nikoli ni osebno

izpostavljal .

Vlado je zelo odprt človek in izreden

anekdotist. To je za film po svoje hvale-

žno, ker skozi anekdote ogromno pove,

a problem nastane, ko je treba te anek-

dote povezati v koherentno strukturo.

V njih namreč nastopajo osebe, ki jih je

treba uvesti v zgodbo, jih približati gle-

dalcu, da do njih vzpostavi odnos. Za-

me je bil tu največji izziv vzpostavljanje

ko n te ks t a .

Po navadi imamo v portretnih

dokumentarcih cel kup ljudi,

ki govorijo o protagonistu, v tem

filmu pa večinoma govori glasbenik

o sebi, nekaj malega tudi ožji družinski

člani in prijatelji. Kako to, da ste se

odločili za tak pristop?

Ker je Vladova zgodba tako ži vl j e n j s ko

bogata, da se mi je zdelo, da se bo, če

prostor odprem še drugim sogovorni-

kom, fokus enostavno preveč razpršil in

da ga bom s tem na neki način objekti-

viziral. Enostavno nisem želel, da je

med njim in gledalci v kinu več posred-

nikov, kot je res nujno potrebno.

Ta film na neki ravni pripoveduje tudi

zgodbo o času. Za prikaz časa in okolja,

ki je Kreslina oblikovalo, ste raje kot

posnetke uporabili lep izbor arhivskih

fotografij. Zakaj?

Če bi uporabil samo gibljive slike, bi

to delovalo preveč ilustrativno, banal-

no, po drugi strani pa ne bi dobil kon-

trapunkta med sliko Vlada živega, tu-

kaj in zdaj, in na fotografijah zamr-

znjenimi drobci časa. Fotografija izpo-

stavi en sam trenutek in ga da gledal-

cu na ogled. Če je nekaj v njem in če

te nagovori, se vzpostavi komunikaci-

ja. Ko pa je slika v gibanju, je dražl j a-

jev toliko, da postane tisto, kar je v

vstavljeni fotografiji nagovarjajoče,

samo neka mimobežnost .

Po kakšnem ključu ste izbirali

koncertne posnetke v filmu?

Sondirali smo različne profile koncertov –

bolj rockovsko sceno na Gori Rocka, etno

sceno na Rakičanu, Vladovo branje poezi-

je v Laškem, potem je tu Oražnov dom,

kjer sem bil eno leto pred snemanjem in

se mi je zdela publika fantastična.

Še posebej posrečeni so posnetki

z Gore Rocka, kjer občinstvo poskakuje

z dežniki, medtem ko se po njih

neusmiljeno zliva dež …

Snemanje na Gori Rocka je bil produk-

cijsko najbolj zahteven del filma in že

nekaj dni prej je bila vremenska napo-

ved katastrofalna. Ampak glede na to,

da smo bili že za vse dogovorjeni, smo

tvegali. Točno v trenutku, ko je Vlado

prišel na oder, se je najbolj ulilo. Še ni-

koli nisem snemal v takih razmerah,

ampak nazadnje smo prav tam dobili

nepredstavljivo dober material, ki ču-

dovito ponazori predanost Vladove pu-

blike, poleg tega pa je zaradi momenta

svetlobe, dežja, kapljic…, vse skupaj vi-

deti le še bolj čarobno. ×
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Film Poj mi pesem bodo v redni

distribuciji začeli predvajati 29. novembra,

na glasbenikov 65. rojstni dan.

Vrteli ga bodo po vsej Sloveniji,

v Ljubljani v Kinodvoru in Koloseju.

Miran Zupanič F Luka Cjuha

Še nikoli nisem snemal v takih

razmerah, lilo je kot iz škafa ,

ampak nazadnje smo prav

tam dobili nepredstavljivo

dober material, ki čudovito

ponazori predanost Vladove

publike, poleg tega pa je

zaradi momenta svetlobe,

d ežja, kapljic… vse skupaj

videti le še bolj čarobno.
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