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festival animateka

Ekstravaganca, kritičnost in igrivost

Včeraj se je končala 13. Animateka,

edini festival animiranega filma pri

nas, ki se ob nedavnih uspehih na

tem področju (Nočne Ptice Špele Ča-

dež svojo uspešno mednarodno pot

zdaj denimo nadaljujejo tudi na Sun-

danceu) vedno znova izkazuje za še

kako pomemben dogodek. Program,

ki je bil letos osredotočen na raču-

nalniško 3D-animacijo, ki ji je bila

posvečena retrospektiva, so kot vsa-

ko leto zaokrožili raznovrstni pro-

gramski sklopi, med katerimi so bile

n a j z a n i m i ve j še predstavitve Anima-

tekinih ži ra n tov.

Eksperiment in melanholija

Britanski animator, eksperimentalni

filmar in profesor vizualnih umetno-

sti v Londonu Paul Bush je pionir

animirane tehnike, pri kateri barve

proizvede zgolj s praskanjem fil-

mskega traku, s čimer ga odlušči do

različnih barvnih plasti. V filmih, ki

jih je začel ustvarjati v osemdesetih

letih, arhivski material (denimo kla-

sična dela slikarske umetnosti) zdru-

žuje s pristopom, ki ga zelo zazna-

muje osredotočenost na formo, da bi

tako gledalcu pokazal, da je film

pravzaprav le iluzija. V sklopu celo-

večercev je bil predstavljen njegov

Bab eldom, znanstvenofantastični do-

kumentarec, ki uvodoma pokaže

delno animirani Babilonski stolp

Pietra Bruegla starejšega. Film je mi-

nimalistična pripoved o futuristič-

nem mestu, vendar so vse podobe v

njem pravzaprav arhivska gradiva s

področja sodobne arhitekture, zna-

nosti in tehnologije. Mesto je tako

velikansko in raste tako hitro, da za-

nj pravijo, da njegovi gravitaciji

kmalu ne bo ušla niti svetloba več;

pripovedovalca v filmu, zaljubljenca,

od katerih je eden znotraj, drugi pa

zunaj mesta, pa bosta tako izgubila

vs a k ršno možnost komunikacije. Ta-

ko kot režiserjevi kratki animirani

filmi je tudi Bab eldom skozi združe-

vanje podobe, ki v krščanskem izro-

čilu hkrati simbolizira nadutost in

preganjanje, z drugimi gradivi in ra-

čunalniškimi animacijami ekstrava-

ganten formalni eksperiment, hkrati

pa melanholičen premislek o mestih

in urbanem ži vl j e n j u .

A n o m al i sa

Animirani film An o m a l i s a , pod kate-

rega se je podpisal tudi »scenaristič-

ni genij« Charlie Kaufman, je žal da-

leč od izjemnosti njegovih prejšnjih

filmov. Michael Stone je pisatelj pos-

lovnih motivacijskih knjig, a ga ob

tem ves čas muči banalnost sveta in

ljudi, ki ga obdajajo (kar je na ravni

animacije domiselno ilustrirano ta-

ko, da imajo razen protagonista in

njegove simpatije vsi moški in že n-

ske v filmu enak obraz in isti glas),

on pa obupano poskuša najti neko-

ga, ki bi bil drugačen. Film nekje na

polovici čaka tipična kaufmanovska

dekonstrukcija samega zapleta, a

kljub vsemu je težko spregledati nje-

govo egocentričnost. Pri svoji osre-

dotočenosti na stiske belega, pre-

možnega zahodnjaka An o m a l i s a n a-

mreč vse svoje druge like – nje gove

sodelavke, delavce in delavke v hote-

lu, ženo in otroke – uporabi zgolj kot

sredstva za ustvarjanje in razreše va-

nje njegovih težav. Lahko bi ugovar-

jali, da to Kaufman stori delno na-

merno, da bi tako kritično ilustriral

stanje protagonista, a se pri tem uja-

me v lastno past, saj tega ne počne

le na ravni protagonista, temveč

predvsem na ravni pripovedi.

Erotika v animiranem filmu

Še posebno toplo je bil sprejet polj-

ski P i č ka Renate Gaşi o rows ke , komi-

čen in osebnoizpovedni film. Prota-

gonistka se loti samozadovoljevanja,

vendar gre pri tem vse narobe, do-

kler njena vulva ne izgubi živcev, se

odlepi od telesa, požene štiri noge in

gre svojo pot. Kot majhna živalca te-

ka po stanovanju, prestraši nadlež-

nega soseda in pripoved sama pri-

pelje do srečnega konca. P i č ka ko t

p re s e žek deluje na vsebinski ravni z

neobremenjenim in igrivim prika-

zom ženske seksualnosti in uži t ka ,

na formalni z eksperimentalnim pre-

pletanjem različnih animacijskih

tehnik, pa tudi v smislu zabave, ki jo

ob tem ponuja občinstvu. ×

Mednarodni festival Anima-

teka, ki se je sklenil včeraj

s podelitvijo nagrad, je

predstavil skoraj 400 ani-

miranih filmov in raznovr-

stne spremljevalne dogod-

ke, tematsko pa je bil osre-

dotočen na računalniško

3D -animacijo.

.....................................................................

T Tina Poglajen

.....................................................................

Nagrade 13. Animateke

Velika nagrada mednarodne

žirije Stadionshop

Črnina, Tomasz Popakul

Poljska, Japonska, 2016

HOPIN nagrada občinstva

Nočna ptica, Špela Čadež

Slovenija, Hrvaška, 2016

Nagrada Univerze v Ljubljani in

Univerze v Novi Gorici za najboljši

evropski študentski animirani film

Happy End, Jan Saska

Češka, 2015

:D ’SAF! nagrada otroške žirije za

najb oljši film v programu Slon

Duh po geranijah, Naghmeh Farzaneh

ZDA, 2016

slovensko mladinsko gledališče

Strmoglavljenje na gledališki način

No cojšnja premiera Slovenskega mla-

dinskega gledališča, ki letos ustvarja

g l ed a l i šče, ki se nanaša na kultne fil-

mske vsebine ali jih komentira, te-

melji na tekstu Č l oveški faktor ( Hu-

man error), ki ga je na željo in po

naročilu režiserja Ma t j a ža Pograjca

napisal irski dramatik in igralec B u-

sh Moukarzel.

Gre za mlajšega, gledališko zelo ak-

tivnega avtorja, saj je umetniški vodja

skupine Dead Centre iz Dublina, za ka-

tero hkrati piše besedila in igra. V

dramskih tekstih ga zanimata ži-

vljenje in delo velikih avtorjev, kakr-

šni so Proust, Joyce ali Čehov, zaslovel

pa je s tekstom L i p py , napisanim po

resnični zgodbi o štirih sorodnicah, ki

so se skupaj izstradale do smrti.

Film, na katerega se predstava, ki

bo drevi krstno uprizorjena, nanaša, a

tokrat gotovo ni osrednja referenca,

saj ga kolofon omenja zgolj mimogre-

de, je Fa r go bratov Cohen – nje gov

scenarij naj bi bil prav tako napisan

po resničnih dogodkih.

I z ku šnja letenja

in letalske nesreče

Sklepamo, tokrat so v gledališču na-

mreč precej skrivnostni o podrobnos-

tih predstave, da bolj kot v zgodbi

predstava filmu sledi v posebnem ti-

pu vedrine in prizemljenega humorja,

ki pospremi precej bizarne ali tragič-

ne dogodke, v čemer blesti Fa r go . Re-

žiser in dramatik sta kot temo izbrala

situacijo letenja oziroma letalske nes-

reče, saj sta v podobnosti med le-

tenjem in gledanjem predstave v gle-

dališču našla potrebno dramatično

komponento, ki lahko neposredno,

prek izkušnje nagovori gledalca.

Tako kot potnik na letalu si tudi

kot gledalec v gledališču postavljen

v »utesnjen prostor; v začasni skup-

nosti sediš skupaj s tujci; udeležuješ

se privilegirane dejavnosti, ampak

t a kšne, ki jo dosti ljudi pogosto do-

življa kot dolgčas; nimaš mobilne ga

telefona; nimaš nadzora nad tem,

kaj se bo zgodilo; in seveda imaš p o-

trebo po tem, da bi šel na stranišč e,

pa se počutiš ujetega«, strne podob-

nosti Moukarzel.

Obeta se nekaj katastrofičnega

Izvirni tekst bo v prevodu B a r b a re

S ku b i c podlaga za uprizoritev, svoja

besedila pa bodo prispevali tudi v igri

zasedeni člani ansambla. Obeta se to-

rej nekaj katastrofičnega, igra o smrti,

ki pa bo to temo obravnavala duhovi-

to, nemara v posebni maniri situacij-

skega in črnega humorja bratov

Cohen. Posadka bo preizkušala reak-

cije občinstva v posebnih, skrajnih

o ko l i ščinah.

Kako točno se bo teh vrtoglavih si-

tuacij lotil režiser Pograjc, lahko

sklepamo iz njegove afinitete do fi-

zičnega teatra, ki jo goji že vse od be-

tontančevskih dni, nazadnje pa nam

jo je demonstriral na primeru Pav l e

nad prepadom in Rokovi modrini: b re z

rezerve in vratolomno. Po opisanem

lahko pričakujemo nekaj podobnega

detektivki, razbiranje podatkov iz čr-

ne skrinjice, veliko vživljanja, retros-

pekcijo, rekonstrukcijo zgodbe prek

flashbackov (kar je naracija, zelo

značilna za filmski medij). »Novinar-

ska konferenca«, ki je pred premiero

(konceptualno?) izostala, bo menda

sledila premieri. V vsakem primeru

so zasilni izhodi v gledališču nekoli-

ko bolj prijazni do uporabnikov kot

tisti v letalih. ×

Nova predstava Slovenskega

mladinskega gledališča Člo-

ve ški faktor se bo ukvarjala z

izkušnjo letenja, ki je menda

podobna izkušnji gledalca v

gle dališču.

.....................................................................

T Pia Brezavšček

.....................................................................

Obeta se nekaj katastrofičnega, igra o smrti, ki pa bo to temo obravnavala

duhovito, nemara v posebni maniri situacijskega in črnega humorja bratov

Cohen. F arhiv SMG

Babeldom, znanstvenofantastični dokumentarec, uvodoma pokaže delno

animirano sliko Babilonskega stolpa Pietra Bruegla starejšega. F Aura VT

Pisatelja poslovnih motivacijskih knjig v filmu Anomalisa ves čas muči banalnost sveta in ljudi, kar je na ravni animacije domiselno ilustrirano tako, da imajo razen

protagonista in njegove simpatije vsi moški in ženske v filmu enak obraz in isti glas. F Paramount Pictures


