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Orlovsko gnezdo tudi pri nas

Gregor Butala

LJUBLJANA – V teh dneh na
oder ljubljanske Drame kon-
čno prihaja predstava, ki je že
tedaj, ko so prvič napovedali
njeno postavitev, vzbudila ve-
lika pričakovanja, zanimanje
zanjo pa se je potem samo še
stopnjevalo. Gre seveda za
uprizoritev dramatizacije zna-
nega romana Vladimirja Bar-
tola Al a m u t , kot jo je pripravil
Dušan Jovanović, zrežiral pa

Sebastijan Horvat. Premierno
so jo odigrali že konec julija na
Slavnostnih igrah v Salzburgu
– ta prestižni festival je bil tudi
koproducent uprizoritve –, re-
žiser Horvat pa je zanjo, kot je
znano, v salzburškem tekmo-
valnem programu Young Di-
rector's Project za svojo režijo
prejel tudi nagrado festivala v
obliki dragocenega nalivnega
peresa Max Reinhardt in za-
jetnega kupčka evrov.

Uprizoritev bo torej zdaj do-
živela še premiero na domačih
deskah; ta bo jutri zvečer, tisti
najbolj neučakani pa si jo lah-
ko predpremierno ogledajo že
nocoj. O Al a m u t u smo sicer že
kar precej pisali, zato pono-
vimo le nekaj bistvenih točk:
odrska priredba se osredotoča
predvsem na lik mladega Ibn
Tahirja oziroma njegovo pot
od »pripravnika« za samomo-
rilskega bojevnika do njego-
vega »razsvetljenja«, ko zapus-
ti Alamut kot duhovni sin po-
glavarja izmailcev Hasana ibn
Sabe. Predstava je sicer obli-
kovana kot niz žanrsko precej
raznovrstnih prizorov, ki v os-
predje postavljajo vsebine, kot
so politika, moč ideologije in
manipulacija, s pomočjo svoje
večplastne zasnove pa se sku-
ša oddaljiti od možnosti eno-
stranske razlage obravnavanih
tem. Ali kot je ob pripravljanju
predstave poudarjal režiser
Sebastijan Horvat: »Bolj kot za
razsojanje o terorizmu ali ra-
zlikah med vzhodom in zaho-

dom nam je šlo za postavitev
zrcala zahodnemu svetu in so-
dobni civilizaciji. Pokazati
smo si želeli vsesplošnost pre-
vare, v kateri živimo prav vsi:
Ibn Tahir se v svojem podle-
ganju raznim ideologijam nič
kaj preveč ne razlikuje od da-
našnjega človeka.«

V vlogi Ibn Tahirja nastopa
Marko Mandić, »velikega ma-
nipulatorja« Hasana ibn Sabo
igra Igor Samobor, v vlogi ve-
likega vezirja Nizama al Mulka
pa bomo na velikem odru lju-
bljanske Drame videli Ra d k a
Po l i č a ; nastopa še cela vrsta
članov ansambla Drame in

študentov AGRFT. Ljubljanska
različica uprizoritve bo –
predvsem zaradi precej manj-
šega odra – nekoliko drugačna
od salzburške (ustvarjalci na
primer napovedujejo malce
»intimnejšo« igro), na sporedu
pa bo tudi ves prihodnji te-
den.

S sedeža v 13. vrsti

Norega se metek ogne

Provincialni par je še posebej v erotičnem pogledu povsem drugačen od mestnega,
vsaj do trenutka, ko se Jože pusti zapeljati Epifani in mora potem požreti njeno
pripombo, naj vsaj skuha dobro kavo. Foto: dokumentacija Dnevnika

Zdenko Vrdlovec

V stanovanje so vdrli izterje-
valci dolgov, za dolžnika in nje-
gove sostanovalce je položaj
dramatičen, saj je njihov
obrambni načrt propadel, te-
daj pa se Jože postavi pred piš-
tolo, s katero preti eden izter-
jevalcev, in mu reče, naj ga kar
ustreli, obenem pa ga spomni
na pregovor, da »se norega me-
tek ogne«. Jožetu ne bi pri-
poročil, da bi se tako postavljal
pred kakšnim guyritchiejev-
skim ciničnim profesional-
cem, ki bi ga počil že iz za-
nimanja, ali ta pregovor drži,
toda v tem filmu režiserja in
scenarista Mitje Novljana se Jo-
žetova »nora« drža obnese prav
zaradi svoje absurdnosti. Kar
obenem pomeni, da skupaj s
pregovorom iz naslova filma
deluje kot »čudežna« formula,
ki razreši v realističnem po-
gledu težko rešljivo situacijo in
tako priskrbi spet eno zmago
komedije nad realnostjo. Tega
Jožeta igra Ludvik Bagari, ki je
tudi producent filma, in glede
na to, da je Norega se metek
ogne nastajal na podobno »no-

ro pogumen« način, vsekakor
pa zunaj t.i. nacionalnega fil-
mskega programa, ki ga pod-
pira Filmski sklad (ta je filmu
vendarle omogočil kinemato-

grafsko kariero), bi ta »čude-
žna« formula nemara lahko
veljala tudi za sam film.

Ki z izjemo nekaj eksterierov
skoraj v celoti poteka v nekem
ljubljanskem stanovanju, v ka-
terem živita mlajša para: sta-
nodajalski, ki ga tvorita Aleš
Brams in Epifani, in podna-
jemniški – to sta »provincial-
ca«, Jože in Kiti (Petra Cirkov-
ski) iz Prekmurja. Stanodajal-
ski par je videti gospodovalen,
a samo na pol, kajti Aleš (Uroš
Potočnik) se po stanovanju vo-
zi na invalidskem vozičku in
Kiti moleduje za denar; gos-
podar je torej ženskega spola,
to je Epifani (Petra Zupan), ki je
ne le lastnica stanovanja, mar-
več je tako gospodovalna, kot
se obnaša do podnajemniške-
ga para, do katerega je ohola in
prezirljiva, tudi do svojega Ale-
ša, le da v bolj intimnem, tj.
sadomazohističnem prizoru, v
katerem ga prebiča. »Provin-
cialni« par je seveda tudi ozi-
roma še posebej v erotičnem
pogledu povsem drugačen od
mestnega, vsaj do določenega
trenutka, ko se Jože pusti za-

peljati Epifani in mora potem
požreti njeno pripombo, naj
vsaj skuha dobro kavo. To je že
v redu, da so filmski liki raje
malo protislovni kot premočr-
tni, toda po tem »zapacanju«
čistega nasprotja med paroma
v filmu nastopa manjša praz-
nina ali nekakšen prazni tek, ki
ga zapolni le porno prizor med
Alešem in Epifani, na koncu
resda malo komičen, sicer pa
tako »intenziven«, da je videti
skoraj kot vrhunec filma ali vsaj
kot eden izmed dveh ali treh
»ključnih« prizorov, zaradi ka-
terih je bil, kot se zdi, ta film
tudi narejen. Drugi takšen pri-
zor je pač tisti, v katerem Jože
organizira obrambo pred izter-
jevalci kot »reprizo« neodvisne
prekmurske republike: ta pri-
zor je sicer impliciral večje bur-
leskne možnosti, kot jih je znal
izkoristiti, vseeno pa je prine-
sel srečni preobrat, tj. zmago
province v mestu. Ta »zmaga«
pa je tudi največ, kar je ta film
dosegel, če k njej prištejemo še
nekaj šarma »odštekanosti«, ki
ga premorejo nekateri liki, in
privlačnost »nizkega« žanra.

Nizam al Mulk: Saj je še otrok! Zakaj si me hotel umoriti?
Ibn Tahir: Izpolnil sem ukaz Seidune.
Nizam al Mulk: Toda ali nisi vedel, da te potem čaka smrt?
Ibn Tahir: Vedel sem.
Nizam al Mulk: In se nisi bal?
Ibn Tahir: Fedaiju pomeni smrt pri izpolnjevanju dolžnosti
s re č o.
Nizam al Mulk: Kakšna blaznost! Zaslepljen si. Ne veš, kaj
delaš. Ali poznaš najvišje načelo izmailstva?
Ibn Tahir: Izvršuj zapovedi svojega starešine.

Dušan Jovanović (po romanu Vladimirja Bartola): Alamut, 33.
prizor (odlomek)

Jutri v SNG Drama Ljubljana premiera predstave
Alamut, ki je režiserju Sebastijanu Horvatu prinesla
prestižno nagrado salzburškega festivala

Uvodni prizor vadbe bodočih izmailskih bojevnikov je bil eden tistih, ki je na
premieri v Salzburgu povzročil precej burne odzive. Foto: Tomaž Skale

LJUBLJANA –Radio Študent in
klubu Media park obujata tra-
dicijo nekdanjega kluba B51 na
Gerbičevi, kjer je svojčas
rock'n'roll odmeval ves dan. V
klubu Media park bo s 14. na 15.
oktober v duhu te tradicije iz
zvočnikov, projektorjev in pano-
jev prihajal »en sam rokenrol«.
Bendi in didžeji en večer, eno
noč, eno jutro in eno popoldne
ne bodo nikogar pustili ravno-
dušnega, zagotavljata organiza-
torja. Začeli bodo umirjeno, z
okroglo mizo na temo Klubska
scena: Stanje in delovanje klu-
bov v Sloveniji. Koncertni del
bodo odprli Thunderbabies,

nadaljevali Center za dehuma-
nizacijo, Muškat Hamburg, Ei -
ght Bomb, sklenil pa koncert
Crazed Farmers. Vmes bo čas za
ogled dokumentarcev o bendih
MC5, Ramones, Davidu Bowie-
ju, GG Allinu, Rolling Stones,
Butthole Surfers, Gluecifer, The
Cramps. Pripravili bodo razsta-
vo fotografij; za glasbo bodo skr-
beli didžeji, kot so Marjan
Ogrinc - Mao, Nešo, Alenka, Rec-
ky, MM Checkman in člani Cra-
zed Farmers. Ičo Vidmar bo imel
predavanje z naslovom Taspo-
dnji – Sociološke opombe k ne-
wyorški downtown sceni. (nr)
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