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Ali Slovenija potrebuje
umetniške nomade?
Jela Krečič

D
eložacija umetnikov in vodstva iz Art centra na Goričkem
pred slabimi štirinajstimi dnevi bi lahko bila lokalni
problem, če ne bi govorili o prvem (in edinem!)
umetniškem rezidenčnem centru v Sloveniji. V šestletnem
delovanju se je v devetdesetih odstotkih financiral iz

evropskih skladov, v preostalih desetih odstotkih ga je podpiralo
ministrstvo za kulturo. Prav tako je zgodba o tem centru zanimiva v
kontekstu nove evropske strategije za področje kulture v letih
2007–2013, ki v ospredje evropske kulturne politike postavlja prav
mobilnost umetnikov in umetnosti – osredotoča se na spodbujanje t.
i. nomadske umetnosti. Tudi slovenska država se namerava v tem
času posvetiti vzpostavitvi tovrstnih centrov. V času, ko Evropa in po
novem tudi Slovenija dodatno spodbujata umetniške izmenjave, se
zdi torej absurdno zapreti edini tovrstni center pri nas.

Razlogi za zaprtje se zdijo – vsaj z vidika kulturne politike in
razvijanja umetniških idej – trivialni, če ne celo perverzni. Uradni
razlog je bil, da zadnji nima uporabnega dovoljenja in s tem pomeni
nevarnost za vse, ki tam bivajo. Toda ustavitev vseh projektov centra
se je začelo že na začetku tega leta, kulminiralo pa se je tedaj, ko je
svet zavoda za v. d. direktorico izbral Petro Piko Pevec. Če na kratko
povzamemo, so center leta 2000 ustanovile štiri stranke in največji
lastnik je bilo Društvo Onej (s 66-odstotnim deležem), sicer tudi
pobudnik ustanovitve. Onej je tedaj drugemu lastniku z 32-odstotnim
deležem, občini Moravske Toplice, odstopilo večino svetnikov v svetu
zavoda, v zameno mu je župan ponudil finančno pomoč. Zgodilo se je
naslednje: občina razen stare karavle v šestih letih v center ni vložila
ničesar, letos je s svetniško večino centru vsilila svojo v. d. direktorico,
ki je blokirala društveni račun, izklopila telefon in faks – skratka
onemogočila delovanje. Društvo Onej, ki je z lastno iznajdljivostjo
vzdrževalo center pri življenju in poskrbelo za njegov razcvet (o
čemer pričajo tudi pomembne nagrade in omembe centra v evropskih
fundacijah), so z večino v svetu zavoda onemogočili tisti, ki navkljub
danim obljubam vanj niso vložili nič in bi bil, odvisen zgolj od njihove
pomoči, že zdavnaj propadel. S tem so bili zaustavljeni vsi programi
centra, s čimer se je tudi po mnenju MzK zgodila velika finančna in
kulturna škoda.

Tisti, ki poznajo delovanje Art centra, menijo, da bi bil ta lahko
vzorec za vse bodoče tovrstne centre pri nas. Različne evropske
fundacije, ki slovijo po svoji dlakocepnosti, ko preverjajo izvajanje
podpisanih pogodb, so gorički Art center prepoznale za kredibilnega
partnerja, sicer v njegove programe v preteklih petih letih ne bi vložile
dobrih 500.000 evrov.

In kaj bo z Art centrom na Goričkem zdaj? Za zdaj je jasno samo to,
da tam ne bo nič več tako, kot je bilo, če sledimo izjavam v. d.
direktorice Petre Pike Pevec. Za lokalni radio je izjavila tudi, da
takšna alternativna umetnost ne sodi na Goričko, ampak kvečjemu v
kakšno veliko metropolo, kot je Berlin. Se evropske kulturne politike v
Sloveniji ne da izvajati, ker smo preveč neuki, da bi lahko razumeli
nomadske umetnike? Je naša kulturna substanca sama tako popolna
in samozadostna, da ne potrebuje dozdevno alternativne umetnosti
od drugod? No, kot pričajo posnetki Art centra, so njegovi okoliški
prebivalci povečini prav lepo sprejeli umetniške nomade iz tujine in
tudi pripadnike društva Onej. Delitev na velike urbane metropole in
provincialna okolja očitno poteka bolj v glavah posameznikov kot na
zemljevidu.

Bistvo na dopustu
Primož Jesenko

Jera Ivanc: Svetilnik
režija Jaka Ivanc
Gledališče Koper
prva ponovitev 11. 12. 2006

predstava za mladino

S vetilnik Jere Ivanc je igra brez
enoznačnega dramskega
konflikta, situacijska

impresija, ki teče v blago otipljivi
atmosferi minevanja umetnega
otoka, na katerem stoji svetilnik:
brat dvojček se vrne iz
kozmopolitske arene k bratu
puščavniku na otok, ki zaradi
urbanističnih posegov ne bo več
dolgo »veljaven«, rušilni bagri bodo
zaropotali.

Želja po režijskem animiranju
dogajanja, ki ne vključuje
izrazitega negativca, vpeljuje
stripovske rešitve, spalne intermece
in smrčarije, prikaze kljubovanja
vetru na vrhu svetilnika ali sfiženo
komuniciranje med Gorazdom, ki
je v hiši, in Gregorjem, ki stoji pred
njo. Podobno učinkujejo liki,
denimo otoški Gregor s
popolnjenim trebuhom in bradico
(ter z najbolj čvrsto glasovno
resonanco); učinkovito sveža točka
predstave je Katarina Čas, ki
učinkuje v vlogi kontinentalne
frklje, ne glede na svojo realno
generacijsko pripadnost, kot
mladoletno prostodušna, čeprav le
ilustrativno postavljena
malikovalka »gospoda pisatelja«; v
primerjavi z njo je Vojko Belšak
bled lik brez energije. Izpostavljena
je zlasti figura Gorazda, sitnega,
vase in v lastno početje
zagledanega, iz plehke

povprečnosti izločujočega se
kategorizatorja (oba brata igrata
akterja z identičnima imenoma in
priimkoma Zorc in Žilavec), a za
globlji vpogled nezmožnega
zapisovalca tujih idej in lastnih
kilavih domislic. S tem tudi sam
odraža simptom
kvazipisateljevanja, o katerem ima
veliko povedati. S takšno, čeprav do
nekod utemeljeno, razporeditvijo
aktantskih razmerij med liki
zamudi predstava Jake Ivanca
priložnost za pomenski zasuk od
pavšalizacij družbenih vlog, ki ga
besedilo načeloma omogoča.

Težja uprizorljivost atmosfere
minevanja je razrešena s
situacijsko komiko, ki prikliče do
neke mere razposajen odziv, a brez
zveze z bistvom pomenov, ki jih v
besedilo vgradi avtorica. Nekaj
tega bistva je čutiti v
metarazmisleku, ki se dotakne

metod popravljanja in sposojanja
pri konstruiranju dramskih likov in
situacij, tudi soočenosti z dilemo, o
čem pravzaprav pisati za otroke;
kako jih na nekičast in
antičistunski način senzibilizirati
za svet. Brata kažeta namreč dva
temeljna modela odnosa do
stvarnosti: medtem ko piše prvi za
otroke, želi drugi ustvariti roman
po metodi kompiliranja sposojenih
idej in formulacij. Sklep je mogoče
razumeti kot svojevrstni status quo:
sveta ne gre iskati v milijonskih
prestolnicah, vse je že tukaj, ključen
je lastni odnos do sveta.

Po videnem sodeč, pa gre
predstava mimo mladega
občinstva, če ta ni deležna temeljite
pedagoške predpriprave. Za
osnovnošolsko mladino nižje
stopnje je Svetilnik odločno
prezahteven.

Mucini nežni krempeljčki
Andrej Jaklič

Petra Pikalo: Muca Copatarica,
prirejena po istoimenski zgodbi
Ele Peroci
Plesni Teater Ljubljana
5. 12. 2006

plesno-gledališka predstava
za otroke

P opolnoma drži, da se dobrih
zgodb ni mogoče nikoli
naveličati in se kot suho zlato

prenašajo iz roda v rod ter
osrečujejo vedno nove
radovedneže. Zato so junaki zgodbe
Muca Copatarica, ki jih je ustvarila
pisateljica Ela Peroci, dobrodošli
kadar koli in kjer koli. Tudi v
gledališki interpretaciji, ki je že pred
časom (7. 11.) doživela premiero v
Plesnem Teatru Ljubljana.

Avtorska zasnova in režija Petre
Pikalo ohranja vse bistvene
elemente izvirnika, prav tako mu
analogno sledi »prevod« v
strukturo plesno-gibalne forme.
Jezikovna partitura je okleščena na
esencialno in na pravih mestih
ohranja le tiste vsebine, ki zgodbi

zagotavljajo vedno nove narativne
vzgibe. Nadgrajevane so s
fonetičnimi vrinki – vzkliki, vzdihi
in smehi – torej duhovitimi mašili,
razumljivimi najmlajšim. Okorneje
pa učinkujejo ne ravno posrečeni
»kavlji« za starejšo, z aktualizmi
bolj domače občinstvo, kot je na
primer tisti o Kitajcih, ki prihajajo.

Vsi štirje junaki, Tonka (Nataša
Tovirac), Tinka (Petra Pikalo),
Špelca (Nina Meško) in Bobek
(Sabina Schwenner), so enako
glavni. Usklajeni tako v svoji
radovednosti in igrivosti so tudi
značajsko harmonizirani, zato pa
gibalno duhoviti in virtuozno
»infantilni«, prav takšni kot je
lahko le njihovo ciljno občinstvo.
Prevračanje kozolcev, igrarije,
spanje, iskanje copatov, plesno
kolobarjenje med večpomenskimi
scenografskimi elementi (delo
Alenke Vogelnik) ... vse se izteka v
isti skupni imenovalec – v idilično
skupnost, ki zagotavlja
nedotaknjenost in varnost. Še Muca
Copatarica (Sinja Ožbolt) je tako
gracilna in tako nežno prede, da je

izgubljanje copatov pravzaprav
vrlina, ne napaka. Prav takšna,
odeta v vato nežnosti, je tudi
radoživa atmosfera, ki barvo
dolguje praktično neprekinjeni
avtorski glasbeni podlagi pri nas že
dodobra uveljavljenega avtorja
Davorja Hercega. Dramaturgija
(Matjaž Pikalo) zavestno ne ostri
konfliktov in jim daje obliko
neusodnih zadreg, rešljivih z
naivnim otroškim optimizmom.
Preverjeni triki motiviranja in
nagovarjanja občinstva so položeni
na prava mesta, kredibilno je
izpuščen v knjigi sklepni del zabave,
zato enostaven in učinkovit konec
ustvari že kar veselje ob na novo
sešitih copatih.

Če že, potem gre didaktično
podčrtavanje in hkrati elementarno
idejo iskati v točki, enaki literarni
predlogi; treba je biti skrben in
odgovoren, treba je kdaj kakšno
zapoved tudi zaobiti. Da se
domišljija lahko razcveti, izkušnje
pa brez večjih nevarnosti nabirajo
same od sebe. Živeti ne nazadnje
namreč pomeni kršiti.

Kako naj Jenny umre?
Peter Kolšek

Linhart, človek razsvetljenstva
scenarij in režija Helena Koder
TVS, 13. 12. 2006

televizijski
dokumentarno-igrani film

K oncept preizkušene avtorice
Helene Koder je jasen:
povedati o Antonu Tomažu

Linhartu in njegovem času »vse«,
razen tistega, kar je obče znano – to
pa je avtorstvo Županove Micke in
Matička, kar spada k šolski
modrosti, da je bil Linhart »prvi
slovenski dramatik«. Scenarij ga je
torej želel izvleči iz zaprašenega
kulturnozgodovinskega
redukcionizma in pokazati nanj kot
na najpopolnejši primer
slovenskega razsvetljenca.
Priložnost je prava (250. obletnica
rojstva) in se do popolnosti ujema s
tisto na drugi strani hribov,
Mozartovo; čeprav primerjava v
filmu ni vzpostavljena, je skoraj
jasno, da je projekt Linhartovega
leta tekel v znamenju tihe
kompeticije; tudi dostojne, to je že
treba reči.

Več kot dostojen je tudi igrani
dokumentarec. Prinaša vse bistvene
vidike: biografskega, kulturno- in
nacionalnozgodovinskega, prinaša
filozofsko in sociološko osvetljavo
razsvetljenstva, poskuša približati

socialno podobo Ljubljane s konca
18. stoletja. »Ali smo zmožni misliti
tisti čas,« se je vprašal eden od
številnih in kompetentnih
linhartoslovcev, kot bi preslikal
temeljni avtorski napor Helene
Koder. Vse te metodološko različne
vstope v snov in zelo različna
tematska področja (od
radovljiškega grajskega in trškega
gnezda do prostozidarjev) je
avtorica prepletla v koherentno
pomensko mrežo, ki sporoča, da je
bil »človek razsvetljenstva« zares
univerzalna figura, ampak zelo
specifične lokalne razsvetljenske
scene.

Linhart je bil prvi, ki je živo
občutil problem slovenstva in
slovanstva. Glede obeh vprašanj je
bilo v njem veliko neizražene
potencialnosti, ki bi morda prišla
na dan, če bi uspel nadaljevati svoj
zgodovinopisni prikaz. Vse, česar se
je lotil, je bilo nenačeto in veliko,
kamor se je obrnil, je bila na
preizkušnji njegova
svobodomiselnost – in to stisko je
dobro zaznal tudi film. Zato imamo
občutek, da »vidimo« tudi tisto, kar
bi v njem hotelo biti, a je spričo
časovne mere dokumentarca pač
moralo ostati zunaj. Čeprav so te
mere (po svetu) lahko zelo različne –
in 90 minut (takšnega) Linharta bi
gledalci mirno prenesli!

Kajti Helena Koder je podobo
Linhartovega časa skušala
reanimirati tudi z intervencijami
igranega filma. Ne zato, da bi z
njimi ilustrirala dokument, pač pa
zato, da bi »nad njim« vzpostavila
estetsko objektivizacijo, ki morda
ustreza našim predstavam o
zunanjem, baročno-rokokojskem
ustroju našega razsvetljenstva.
Glede na to, da je gostota
pričevanjskega gradiva omogočala
le bežne »igrane« reminiscence, te
delujejo kot posamezni estetski
znaki (gugalnica, kostumski tek
skozi park) ne pa kot celovitejša
informacija o stilskem duhu časa. A
za privzdignjeni esprit filma je, se
zdi, takšna količina znakov dovolj.

Pač pa v tej kompleksnosti (in
pravzaprav tudi harmoničnosti)
vsega deluje nekoliko zamotano
metafora o Linhartovi viharniški
igri Miss Jenny Love, ki velja za
njegovo mladostno »nezrelo« delo.
Film se s to nezrelostjo inteligentno
poigrava, kot bi hotel reči, da je
Linhart dovolj velika figura, ki ima
vso pravico do svoje lastne – ne zgolj
slovenske – umetniške svobode in
usode. Zabavno prašanje, kako naj
Jenny na odru umre, da ne bo
(dandanes) izpadla smešno, je torej
treba prevesti v vprašanje: Ali smo
sposobni ugledati velikega Linharta
– mimo Micke in Matička?

Pravih pesniških zbirk, ki so iz-
šle v zadnjih dveh letih in ki jih je
žirija vzela v obravnavo, je bilo
okrog 30. V ožji izbor so poleg Ko-
meljeve in Ostijeve knjige uvrstili
še pesniške zbirke Pokrajina s sen-
co Marjana Strojana, Jesensko li-
stje Uroša Zupana in Budnost Ju-
reta Jakoba. V nasprotju od lani se
letos žirija ni odločila za javno
objavo nomirancev, saj jih, kot
pravi Majda Kne, pravilnik o pode-
ljevanju nagrade k temu ne zave-
zuje.

Žirija se je za dva nagrajenca
odločila sporazumno in ne zato,
ker bi v žiriji pri glasovanju bil ne-
odločen rezultat, je povedala pred-
sednica. Ker gre za stanovsko na-
grado, ki jo podeljujejo pesniki pe-

snikom, so žirijo sestavljali štirje
poeti: Majda Kne, Lucija Stupica,
Milan Jesih in Alojz Ihan. Pravil-
nik o podeljevanju nagrade dolo-
ča, da je peti član žirije Jenkov na-
grajenec iz prejšnjega leta, vendar
se je lanska nagrajenka Maja Vid-
mar žiriranju odpovedala.

V obrazložitvi nagrade za zbirko
Hipodrom Miklavža Komelja je
žirija zapisala, da gre za precej ra-
zlične pesmi, ki s številnih točk
oboda prizadeto zasekujejo globo-
ko k središču podobe sveta. Govo-
rica je trda, jedrnata, pogosto elip-
tična, nepolikana; ko izpostavlja
aporije človeške medsebojnosti,
pogosto neusmiljena, vendar vse-
skozi sočutna, pač po zlatem pra-
vilu, da česar ne prepoznajo čuti,

tega tudi um ne zaobseže. Z druge
strani lahne, neulovljive, vendar
nikakor naivne impresije tvegano,
a uspešno uravnotežujejo pole-
mične ali celo protestne nastavke.
To je knjiga, ki presega vsakršno
všečnost: resna in odločna knjiga
pesnika, ki o njem že nekaj časa ne
govorimo zgolj kot o obetu, mar-
več ga je treba upoštevati kot ure-
sničeno in trdno pesniško ime.

O pesniški zbirki Vse ljubezni so
nenavadne Josipa Ostija je žirija
zapisala: pred nami se nenehno, z
vsako pesmijo znova, iz vsakda-
njih, znanih slik ali izjav luščijo
presenetljivo drugačna, komple-
ksna, mnogolika občutja in dou-
metja človeškega žitja, povečini v
območju tistega osmišljanja, kjer
najbližje bitje pomeni vsa bitja in
ves svet, in je zato ljubezen v poe-
ziji nezamenljiva prva in večna te-
ma. Tek posameznih pesmi je čist,
jasen, lapidaren, brez digresij, ves
usmerjen k izpostavitvi končnega
paradoksnega zaviha, praviloma
uslikan z eno samo potezo, in ven-
dar za njimi pri vsej malobesedno-
sti ves čas stoji malone romane-
sken fundus govorčeve, se pravi
slehernikove pozicije. V tej duho-
viti knjigi pesmi govor ekvilibrira
na tenki ostrini med bolečino in
veščino; zmaga poezija.
Valentina Plahuta Simčič

Jenkovi nagradi

Različni, a močni poetiki
Stanovsko pesniško nagrado sta dobila Miklavž Komelj za zbirko Hipodrom in
Josip Osti za zbirko Vse ljubezni so nenavadne – Žirija soglasno za dva nagrajenca

Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let so sinoči v Društvu slovenskih pisateljev podelili
enaindvajsetič, dobila sta jo pesnika: Miklavž Komelj in Josip Osti. Žirija je namreč ugotovila, da sta njuni poe-
tiki tako različni in hkrati močni, da se ne morejo izreči le za eno, je pojasnila predsednica žirija Majda Kne.

Josip Osti
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Na razstavi U3 se bo predstavil
skupaj z nizozemskim umetni-
kom Daanom Roosegaardom, ki
sodeluje na pobudo projekta In-
korporacija podobe, zaradi izved-
benih možnosti, ki mu, pravi Ka-
mnik, v domačem okolju – zaradi
neurejene kulturne politike in s
tem posledično neprofesionalno-

sti umetnostnih praks – niso da-
ne. Razstavila bosta svoji deli in
njuno medsebojno komunikacijo
v obliki odprtega modela, ki je iz-
hodišče za proučevanje dinamič-
ne relacije med sliko in arhitektu-
ro (med 2D- površino in 4D-za-
znavo v gibanju). Cilj projekta je
interakcija med gledalcem, izku-

šnjami dvodimenzionalnih ome-
jitev slikarskih del in dvodimen-
zionalne površine arhitekture.

Umetnik deluje tudi v medijih,
kot so video, animacija in video-
grafika. Njegova zadnja slikarska
dela so aplikativni modeli, ki so
rezultati posamičnega slikovnega
sistema, narejenega po načrtu.
Slike so tako vezane na projekt,
hkrati pa so avtonomne celote z
lastno likovno logiko.
Maja Megla

Fokus v umetnosti – »S svojimi
slikarskimi projekti, kot sta
Inkorporacija podobe in
Slikovni sistem, raziskujem sliko
in njene konstitutivne dele. S
tremi glavnimi izhodišči (načrt,
inkorporacija in podoba)
raziskujem možnosti
arhetipskih sprememb slike kot
objekta in njenih podob kot
iluzije. S projektom
Inkorporacija podobe
proučujem možnosti
inkorporiranja podob v
strukturo sodobne
arhitekture.«

Trienale sodobne slovenske umetnosti (7)

Andrej Kamnik
in Daan Rosegaard
Na peti izdaji U3 v MG sodeluje z raziskovanjem odnosa
med površino in zaznavanjem v gibanju

Andrej Kamnik (1975, Ljubljana) je magistriral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Od leta 1997 do
2005 je bil član multimedijske skupine Grejpfrut, ki se je ukvarjala z različnimi mediji, kot so video, strip, spletna
televizija ipd. Doslej je razstavljal v Sloveniji (Equrna, na mariborskem mednarodnem festivalu računalniških
umetnosti) in na 50. beneškem bienalu v okviru razstave študentov ljubljanske ALU.

Andrej Kamnik
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Mlada portugalska ustvarjalka
Regina Pessoa je Tragično zgodbo
s srečnim koncem ustvarila kot re-
zidenčna umetnica v francoskem
studiu za animacijo Folimage, kjer
je nastal tudi celovečerec Prerok-
ba žab, ki ga letos prav tako pred-
stavljajo na Animateki. To je zgod-
ba o dekletu s ptičjim srcem in člo-
veškim telesom, ki le stežka spre-
jema svojo drugačnost in nečlove-
ško bitje srca. Ko končno ugotovi,
da zlitje z nevidno množico ljudi
ni mogoče, sprejme ptičje srce in
začuti krila. Podobno kot v prven-
cu Noč se je Pessoa tudi tokrat
odločila za kontrastno črno-belo
šrafirano risbo, ki mestoma preha-
ja v rezbarjenje mavčne podlage.
Ritem poetične in čustveno subtil-
ne zgodbe, s katero se gledalec
zlahka poistoveti, poleg lepo izri-
sanih ekspresivnih podob sou-
stvarja tudi zvokovna oprema, ki
je pravzaprav bitje dekličinega sr-
ca.

Sanje in želje
Drugačno vrsto razpoloženja pa

ustvari film britanske veteranke
Joanne Quinn Dreams & Desires-
Family Ties, ki je prejel številne
nagrade, med drugim tudi letošnjo
nagrado cartoon d'Or, evropsko
nagrado, namenjeno animiranim
filmom. Zadnji film Dreams & De-
sires je nastajal 18 mesecev, v njem
avtorica združuje klasično anima-
cijo in sodobno postprodukcijo.
Ustvarila je zabavno animirano
mojstrovino. Ko junakinja Beryl
dobi v roke digitalno videokame-
ro, se odloči, da bo postala vsaj ta-
ko dobra kot njeni kinematograf-
ski vzorniki. Najprej začne snema-
ti videodnevnik, ki mu zaupa vse
svoje sanje in hrepenenja, sčaso-
ma vedno bolj zaupa tudi v svoje
filmarske sposobnosti in obljubi,
da bo posnela prijateljičino poro-
ko. Podobno kot v nekaterih prej-
šnjih filmih Quinnova tudi v tem
povsem vsakdanje zaplete poda s
precejšnjo mero humorja in preti-
rano samozavestjo junakinje ter
posledičen neuspeh prikaže kot
zabavno polomijo.

Solo dueti
Prav tako realno, a v drugačnem

razpoloženju poustvarjeno zgod-
bo, ponuja film mladega ustvarjal-
ca Josepha Feltusa Solo Duets. Po-
dobno kot v prvencu Haphazard
Symphony se Feltus tudi tokrat lo-
teva čustev, ki nekontrolirano pri-
vrejo na dan. Vse, kar naj bi bilo
normalno, pričakovano ali celo
potrebno, postane izkrivljeno in
posledično uničujoče. Lutkovna
animacija Solo Duets poustvari se-
nilnost, občutke obžalovanja,
skrušenosti in končen propad ju-
naka. Zgoščena zgodba poteka na
ozadju do najmanjše potankosti
izdelane scene (lutke in scena so
narejeni v razmerju ena proti
šest), glavni junak pa s spomini in
konfrontacijo z mlajšim jazom
spoznava, da je v življenju »zamo-
čil« vse zares pomembne preizku-
šnje. Vizualno se je avtor zgledo-
val pri Balthusovih slikah, nostal-
gijo je navdihovala tudi italijanska
glasba, nastala med letoma 1918 in
1940.

Norveška animacija
Posebna pozornost je namenje-

na norveškim animiranim fil-
mom. Pionir animiranega filma
na Norveškem je bil karikaturist
Sverre Halvorsen, ki je leta 1913
svoje risbe prenesel na filmski
trak. Ključno ime norveške ani-
macije je zagotovo Ivo Capri, čigar
lutkovna animacija Tim in Tøffe je
bila končana leta 1948, posvečal se
je tudi animiranim priredbam
norveških pripovedk in pravljic H.
C. Andersena. V zadnjih letih so
norveški avtorji animiranih krat-
kih filmov Anita Killi, Piotr Sape-
gin in Toril Kove prejeli vrsto me-
dnarodnih nagrad ter opozorili na
potencial norveških animatorjev.
Letos je premiero dočakal tudi ra-
čunalniško animirani celovečerec
za odrasle Free Jimmy, katerega
avtor je animator in stripovski
ustvarjalec Christoffer Nielsen.
Film je bil sprejet z navdušenimi
kritikami in za zdaj velja za enega
najdražjih in največjih norveških
filmskih projektov vseh časov.
Špela Štandeker

Animateka 2006

Meje animacije
so meje domišljije
Svetovni jagodni izbor letošnjega mednarodnega festivala animiranega
filma prinaša najboljše kratkometražne animirane filme iz držav, ki ne
morejo sodelovati v tekmovalnem programu, in ker je pri nas v zadnjih
letih skorajda nemogoče spremljati razvoj avtorskega animiranega filma,
je ta izbor še posebno pomemben.

Kulturaža

Avtor idejne zasnove in glasbe
ter (skupaj z Rokom Vevarjem) tudi
besedila uprizoritve Tristan Vox,
Prilika o izgubljenem glasu Peter
Kus se je v svojem večmedijskem
podvigu (v produkciji Ops! zavoda
Ljubljana in Društva za razvoj gle-
dališča v izobraževanju) lotil nena-
vadne teme o posamezniku, ki ga
družbeno okolje prepoznava le po
delu njegove osebnosti (priljublje-
nega radijskega napovedovalca le

po žametnem glasu), ter kaj se zgodi
potem, ko to svojo najbolj splošno
priznano kvaliteto nenadoma izgu-
bi (oz. dobesedno obmolkne).

Pravzaprav imamo v okvirni
zgodbi opraviti s prepoznavnim ra-
dijskim veteranom nočnih progra-
mov in sobotnih pogovorov na Valu
202, ki mu »vzame glas« samozvana

Izolda, ko v enem od njegovih slad-
kobno vsevednih in moralizirajo-
čih nočnih razgovorov (tudi z mul-
tiimitatorskim tehnikom, kadar ni
zunanjih klicev) nepričakovano
javnosti razkrinka porazno razliko
med njegovim zasebnim ljubezen-
skim polomom in lažno javno ble-
ščavo. V jedru uprizoritve pa še s
fiktivno ameriško zgodbo o podob-
no očarljivem Tristanu Voxu, ki mu
postajajo lastne besede vse bolj tuje,
dokler ne obmolkne, ko prepozna
po telefonu tudi z druge strani svoj
lastni glas. Tedaj se preseli na obro-
bje mesta, kjer ob skrbnem in zve-
stem služabniku le še pasivno in ne-
močno prisluškuje dogajanju okoli
sebe.

Na prizorišču scenografa Andreja
Štularja (najprej v stiliziranem ra-
dijskem studiu in nato v notranjosti
povečanega stiliziranega arhaične-
ga radijskega aparata) sta v vlogah
našega napovedovalca s »priraslo«
kapo in radijskega tehnika ter na gi-
bljivo uho zreduciranega Tristana
Voxa in njegovega ustrežljivega slu-
žabnika nastopila (in animirala) Vi-
tomir Rožej in Boštjan Gorenc Pi-
žama. Uho je oblikoval Zoran S. Ja-
nežič, njegovo animacijo zrežirala
Nina Skrbinšek, animirani film pa
prispeval Matej Lavrenčič. Izoldin
glas je prispevala Alenka Kozolc, v
uprizoritvi pa sta domiselno upora-
bljena še avizo nočnega programa
Radia Slovenija (The Long Road
Marka Knopflerja) in videospot Vi-
deo Killed the Radio Star ansambla
The Buggles. Slavko Pezdir
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Tristan Vox, zreduciran na uho
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