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V včerajšnji kolumni Janeza Janše z

naslovom Dejstvo JE! je bila pri ureja-

nju besedila pomotoma dodana na-

pačna informacija, da je avtor pred-

stave Republika Slovenija Janez Jan-

ša. Avtorju članka in avtorjem pred-

stave Republika Slovenija se za na-

pako iskreno opravičujemo.

Ur e d n i št vo

k r i t i ka

Demistifikacija ikone

hišni glasbeni festival

Umetnost v domači kuhinji

Jacqueline Kennedy je poznal ves svet:

kot ženo ameriškega predsednika Joh-

na F. Kennedyja, kot modno ikono, celo

kot predmet slike popartovca Andyja

Warhola. Ker o njej kot osebi ni veliko

znanega, daje to misliti, da medijska in

kulturna fascinacija z njenim likom os-

tajata na precej površinski ravni. Bio-

grafski film Ja ck i e , ki v ospredje posta-

vlja smisel, ki ga je Jacqueline Kennedy

imela za moč vizualnega, ter njeno ra-

zumevanje medijev, predvsem televizi-

je, in politične ikonografije, naj bi spre-

menil ravno to. Ja ck i e se dogaja v dneh

po Kennedyjevem atentatu: kljub tr-

pljenju in zapletenemu položaju, v ka-

terem se je znašla, je bistveno posegla

v organizacijo držav n i škega pogreba,

hkrati pa z eno samo premišljeno pote-

zo – z intervjujem za revijo Life – p ost -

humno ustvarila mitologijo svojega

moža in njegovega predsedovanja kot

mitičnega Camelota, pravljičnega

kraljestva kralja Arturja.

Če je doslej veljalo, da je Jacqueline

Kennedy sedela »poleg Kennedyja«, naj

bi v Ja ck i e torej za spremembo on sedel

poleg nje. Kljub temu se je težko znebiti

občutka, da Jackie v resnici ne izstopa

iz okvira svoje podobe žene, vdove, ele-

gantne prve dame, skratka, podobe, ki

je ključno definirana kot ženska. Zdi se

celo, da Jackie ni prava protagonistka

filma, temveč zgolj mašilo. Morda je

njen lik res v žarišču filmskega pogleda

– vendar se zdi, da pozornost ves čas

priteguje tisto, kar je v njegovem peri-

fernem vidu. Tam ni nikogar – a ravno

za to gre: film ves čas opozarja na praz-

nino. O Kennedyju se ves čas govori, vi-

dimo pa ga bolj malo: na arhivskih pos-

netkih slabše ločljivosti, včasih v hrbet

ali noge, le redko pa v obraz. Ko ga ni

več, vidimo prazen prostor, kjer bi mo-

ral biti. Na neki način film z izogiba-

njem in zastiranjem v zvezi z njim us-

tvari skrivnostnost, ki (morda nehote)

deluje veliko bolj zanimivo kot vse tis-

to, kar lahko jasno vidimo. Kljub dom-

nevni genialnosti Jacqueline Kennedy

pri nadzorovanju nastalega položaja še

zdaleč ne gre za film o njej kot o samo-

svoji osebnosti: morda je res odlična

strateginja, a kolikor nam je znano, to

udejanja le pri medijski podobi svojega

umrlega moža. Jackiejina zgodba brez

Kennedyja ne obstaja, še več, njena

zgodba je ravno to, da njega ni več.

Največji adut filma je tako nastop Na -

talie Portman. V Jackie je popolnoma

spremenjena in skorajda neprepoznav-

na. Njena Jacqueline Kennedy je shuj-

šana, cinična verižna kadilka, ki je divje

za ščitniška glede svoje zasebnosti in ki

kljub svojemu trpljenju vajeti ne izpus-

ti iz rok niti za trenutek. Čustvovanje si

dovoli le v najstrožje varovani zasebno-

sti in nato, hazardersko in skoraj ekshi-

bicionistično, še off the record pred no-

vinarjem, ki ne sme objaviti ničesar od

tega, kar je slišal in videl. Povsem ne-

prepoznaven je tudi njen glas, ki se

skozi poseben ritem govorjenja in da-

nes izumrli srednjeatlantski naglas, ki

je bil sredi dvajsetega stoletja prilju-

bljen med igralci in ameriškimi druži-

nami višjega sloja, pokaže kot bistven

določevalec osebnosti. Lahko bi rekli

celo, da njen nastop preseže okvire, ki

mu jih dodeli film s svojim scenarijem.

Morda ravno s tem postane edina izje-

ma v filmu, ki sicer v smislu medijske

podobe Jacqueline Kennedy ne ponuja

ničesar radikalno novega. ×

Etno Histeria subkulturni Kavč-festi -

va l vodi ideja, naj se glasba in umet-

nost osvobodita institucionalne obli-

ke, v kateri še najmanj služijo umet-

niki, hkrati pa naj se jima ponudi al-

ternativni koncertni prostor v las-

tnem stanovanju (s klobukom za pro-

stovoljne prispevke vred), pa četudi

je to »samo« dnevna soba, kuhinja ali

delovna soba.

dobne ideje, pred časom denimo sli-

karska razstava pri slikarju Arjanu Pre-

glu doma ali pa toast & jam večer, kjer

so eni zadolženi za organizacijo jam

sessiona, gostitelji pa pripravijo toaste.

Mimo prvih zadreg

Solce zdaj že nekaj časa živi in ustvarja

na Češkem. Pravi, da se tam ljudje dru-

žijo izključno po lokalih, medtem ko v

Ljubljani vidi potencial za njihov festi-

val ravno v tem, ker se ljudje več druži-

jo po stanovanjih. »Najprej sem k festi-

na obisku. Obiskovalec si prek klika na

internetu rezervira vstopnice za dogo-

dek in šele nato dobi podatek, kje je

lokacija stanovanja in kateri bend bo

igral. Kot še pravi Solce, se v dobri uri

navadno bivališče spremeni v oder, v

iluzijo, katere akterji so tako nastopa-

joči kot gledalci. »Že dejstvo, da ne veš,

v kakšno okolje se spuščaš, samo po

sebi požene nekaj adrenalina.«

Program za druženje in ples

Nastopajočim je skupno, da se ljudske

glasbe lotevajo avtorsko, kot recimo

Brencl banda; ta glasba ima zraven tu-

di akustični pečat in se zdi najbolj od-

prta za druženje, za ples. Ta n z ge i ge n

Smakh, ki nastopijo prvi dan festivala,

vključujejo v svoj performans avstrij-

sko jodlanje, švedsko ljudsko glasbo,

malo country glasbe, ljudi pa dobesed-

film

Umrl snemalec in direktor fotografije Žaro Tušar

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

film

Ja c k i e .

Re žija Pablo Larraín.

Kinodv or.
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K Tina Poglajen

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

Organizatorji 2. etno Histeria subkulturnega Kavč-festi-

vala, ki se bo dogajal po ljubljanskih stanovanjih, so po

facebooku pozvali: “Ljudje! Odprite duri svojih prebiva-

lišč!” Odzvalo se je 30 tistih, ki bodo od sobote do sre-

de gostili naključne koncerte, predstave in goste.

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

T Ingrid Mager

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

V začetku tedna je pri 89 letih umrl

filmski snemalec in direktor fotogra-

fije Žaro Tušar, ki si je snemalne iz-

ku šnje že kot mladenič nabiral pri fil-

mih Na svoji zemlji, Kekec in Ves n a .

Film Františka Čapa Ne čakaj na maj

je pomenil začetek Tušarjevega sode-

lovanja s fotografom Janezom Kališ-

nikom in poskrbela sta za sliko v sko-

raj vseh Čapovih jugoslovanskih fil-

mih. Do začetka šestdesetih let prej-

šnjega stoletja je kot snemalec med

drugim oplemenitil filma Ka l a in Mi -

nuta za umor, njegov zadnji »snemal-

ni« celovečerec pa je bil Grajski biki

re žiserja Jožeta Pogačnika.

Kot obetaven direktor fotografije

se je dokazal že v filmih Druži n sk i

dnevnik in Po isti poti se ne vračaj. Le-

ta 1967 se je zaposlil na nacionalni

televiziji in približno trideset let

soustvarjal dela, kot so B ra tov ščina

Sinjega galeba in Cvetje v jeseni. Leta

1974 je za kamero v tem filmu prejel

nagrado Prešernovega sklada, lani pa

mu je Združenje filmskih snemalcev

Slovenije podelilo nagrado za ži-

vljenjsko delo. × šumŽaro Tušar F Slovenska kinoteka

Nastop Natalie Portman v filmu Jackie preseže okvire, ki jih njenemu liku

dodeli scenarij. F
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Odprti za vsakogar

Umetniški vodja festivala Matija Solce,

glasbenik in lutkar, je na lanski prvi

festival povabil glasbenike iz domačih

in tujih logov, to je bilo približno pol

mednarodnega orkestra Etno

Hist(e)ria, ki se sicer vsako leto znova

sestavi za festivala HistEria in P l ava jo č i

g ra d . Letos so bili odprti za vse glasbe-

nike, ki so želeli sodelovati. Kavč-festi -

va l ima tokrat na programu kar 50 do-

godkov, poleg koncertov pa so s po-

močjo Hiše otrok in umetnosti dodali

še gledališke oziroma lutkovne pred-

stave za odrasle in otroke.

»Koncerti so dolgi kakšno uro, vsak

pa je, ne glede na nastopajočega, svoj-

stvena in drugačna izkušnja,« pravi

Solce. Trideset ljubljanskih stanovanj

se je tako lani kot letos pridružilo fes-

tivalu, potrebovali pa bi jih še več, saj

je bendov tokrat dvakrat več. Tudi zato

bosta na kakšnem koncertu tudi po

dva benda. »Ljudem se zdijo hišni kon-

certi odlična zamisel, so pa še zadrža-

ni, ker je to zanje nekaj novega,« pravi

Solce. So se pa pri nas že pojavile po-

valu povabil ljudi, ki jih osebno poz-

nam, potem pa je šlo od ust do ust.

Gostitelji so zelo različni, niso samo

umetniki in kulturniki. Nekatera sta-

novanja so luksuzna in povabijo le ne-

kaj ljudi, so pa tudi stanovanja v kak-

šnem bloku na mestni periferiji, kjer

živijo študenti, in tam brez problema

sprejmejo tudi 30 ljudi. Tako prizoriš-

ča kot tudi percepcije gostiteljev so ze-

lo različni,« se smeje.

Zanimivo je tudi, da se običajni ljud-

je prelevijo v organizatorje svojega do-

godka, ki nato sami komunicirajo z do-

deljenimi umetniki, obiskovalci pa se

znajdejo pri nekom doma, tako rekoč

no pripravijo do plesa. Zato so jim na-

menili malo večjo pisarno v Tobačni,

kjer se bo dalo tudi plesati.

V programu se bo znašel tudi belgij-

ski cirkus, kontrabasovski recital Ži ge

G oloba, rockovsko obarvani Ma r t i n

R amoveš, nekaj lutkovnih predstav ter

obilica akustičnih skupin, kot je deni-

mo Američan Old Salt. Solce še pravi,

da je Kav č - fes t iva l zastavljen drugače

od denimo Pineline dnevne sobe, kjer

vedno v istem stanovanju gostijo kon-

certe. »Naši koncerti so za enkratno

uporabo, vsakič znova je situacija ne-

konvencionalna – vsaka soba je dru-

gačna,« dodaja. ×

Prijave še sprejemajo

Ob intimnih koncertih v ljubljanskih

stanovanjih, na katere se še vedno

lahko prijavite prek interneta

(co.x/kavcfestival), so organizatorji

poskrbeli tudi za večerne dogodke za

ši ršo javnost, umetnike in jam sessio-

ne: v soboto v klubu ZOO, v nedeljo

in torek v Vili Veselovi, v ponedeljek

v Hostlu Celica, v sredo pa še v Baru

Anika na Eipprovi, vsakič ob 20.30.

Koncerti na Kavč-festivalu so lahko odigrani tudi v intimnem vzdušju. F arhiv Kavč-festivala


