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Ocena Likovna razstava

Izkušnja mističnega slikarstva
Vladimir P. Štefanec

Mitja Ficko: Mali svet
Galerija Equrna, Ljubljana
17. 3.–18. 4. 2009

P red skoraj natanko sedmimi leti sem o Mitji Ficku pisal kot o
obetavnem novem imenu. Medtem se je razvil v zrelega
slikarja, enega zanimivejših figuralikov v našem prostoru. Z
obsežno razstavo v Equrni (spremlja jo tudi knjižna

monografija) prepričljivo nadgrajuje svoj do zdaj znani, zvečine
mistično obarvani opus, ki v precejšnji meri korenini v
vzhodnjaškem dojemanju sveta.

Ficko se nam kaže kot slikarski popotnik, sanjavec »eksotičnih«
sanjarij na robu zavesti, ki nas, z barvami, blizu tonom naravnih
barvil, vodi skozi labirint simbolov, kot poročevalec o izkušnji,
prijatelj ptic in cvetov. Razvidno je njegovo stapljanje z naravo,
zraščenost s stvarstvom, pojmovanje človeka kot njegovega
neodtujljivega dela, čutenja kot najglobljega vedenja. Svetloba in
tema sta na njegovih velikih platnih neločljiva pola, prepleteni
komponenti univerzuma, tema je le druga oblika svetlobe in
obratno, ni grozeča, ampak radodarno ponuja »zavetje noči«,
skoznjo pa, namesto počivajočih ptic, letijo goyevski netopirji. Iz
naravnih in kozmičnih elementov Ficko bodisi tke harmonične,
»realistične«, četudi ne do konca spoznavne celote ali pa jih pomeša
med seboj in vzpostavlja nova, magična razmerja, ki pa le na drug
način govorijo o naravi (v najširšem pomenu besede), kot jo
poznamo. Na njegovih slikah zremo v nadčasovni tok časa, v svet
mitov in legend, ki ga držita skupaj mistična ljubezen in uglašenost
in se zdi zelo daleč od neprizanesljive sodobnosti zahodnega
človeka. Tudi posamezni vsebinski elementi (npr. kača) imajo
drugačno vlogo kot v zahodni, krščansko intonirani tradiciji, četudi
avtor na svoje slike umesti tudi nekatere elemente le-te, a ti so
interpretirani povsem odprto, nedogmatsko, nekako v duhu
zgodnjih kristjanov.

Nekatere podobe bi se nam sicer utegnile zazdeti kot plod
avtorjeve naivne zagledanosti v Vzhod, a od tega nas odvrača
vedenje, da za njimi tiči njegova osebna izkušnja poglobljenega
doživljanja (dela) tega prostora. Da pa svojega občutja ne izraža le s
slikanjem bolj ali manj domišljijskih »vzhodnih pejsažev«, ampak
ga zna prenesti tudi v prepoznavno domače okolje, dokazujeta
prepričljiva zimska prizora s podhodom v ljubljanskem Tivoliju,
napolnjena z nestvarno mehkobo in povzdignjena v metaforo
prehoda. Na obeh ima pomembno vlogo postava jelenčka
(upodobljena tudi na nekaterih drugih slikah), za katerega se zdi, da
tukaj nastopa v vlogi vodnika v svetlobo, posrednika med nebom in

zemljo, simbola mističnega daru, odrešenjskega razodetja, nauka,
askeze, vračanja v prvotno čistost, duše v iskanju večnega izvira,
skoraj vsega tistega torej, o čemer sugestivno spregovori odlična
Fickova razstava.

Novosti

Oče naš
Kriminalna drama. 2007. ZDA, Ar-
gentina. Režija: Christopher Zalla.
Scenarij: Christopher Zalla. Fotogra-
fija: Igor Martinović. Montaža: Aa-
ron Yanes, David Leonard. Glasba:
Brian Cullman, Glenn Patscha. Igra-
jo: Jesus Ochoa, Armando Hernan-
dez, Eugenio Derbez, Jorge Adrian
Espindola, Paola Mendoza. Premie-
ra danes ob 21.30 v Kinodvoru, Lju-
bljana.
Mlad mehiški migrant Pedro v iska-
nju izseljenega in menda uspešnega
očeta, ki ga ni še nikoli videl, s skupi-
no nelegalnih priseljencev prečka
mejo in se odpravi v New York. Na
poti se spoprijatelji s Juanom in mu
pokaže pismo, v katerem mu je zdaj
že mrtva mati razkrila očetovo iden-
titeto. Ko prispejo v New York, se
Pedro zbudi in ugotovi, da je ostal
brez svojih stvari in da je njegov no-
vi »prijatelj« izginil. Znajde se sam v
tujem okolju, medtem ko Juan uspe-
šno naveže stik z njegovim očetom.
Film je prejel veliko nagrado žirije za
najboljši film na festivalu Sundance,
kjer je pred dvema letoma doživel
mednarodno premiero v tekmoval-
nem programu. K. R.

Modri abonma
Orkester Slovenske filharmonije. Di-
rigent: Loris Voltolini. Solist: Janez
Podlesek (violina). Spored: P. I. Čaj-
kovski, U. Krek, L. van Beethoven.
Klasični koncert. Ljubljana, Cankar-
jev dom, Gallusova dvorana. Danes
in jutri ob 19.30.
Na osmem koncertu Modrega abon-
maja bo gost dirigent Orkestra Slo-

venske filharmonije hrvaški mae-
stro Loris Voltolini. Z orkestrom so-
deluje že od leta 1994, v svojem širo-
kem repertoarju pa ima več kot 50
opernih in mnogo koncertnih del.
Violinist Janez Podlesek, diplomant
in podiplomant ljubljanske Akade-
mije za glasbo, veliko nastopa na re-
citalih in komornih koncertih, redno
deluje v triu Clavimerata, od sep-
tembra 2004 pa je koncertni moj-
ster Orkestra Slovenske filharmoni-
je in Komornega godalnega orkestra
SF. Tokrat se bo predstavil v vlogi
solista v Inventiones ferales Uroša
Kreka. Skladba ni samo eno najbolj-
ših Krekovih del, temveč je tudi kla-
sika slovenske sodobne ustvarjalno-
sti. Posvetil jo je očetovemu spomi-
nu, napisal pa za violinista Igorja
Ozima, ki je delo krstil leta 1963 na
zagrebškem bienalu. Uvodoma bo
zazvenela Serenada za godala Petra
Iljiča Čajkovskega, koncert pa bo
sklenila Osma simfonija Ludwiga
van Beethovna. S. G.

Bobek in barčica
Avtorica besedila: Anja Štefan. Reži-
serka: Barbara Bulatović. Avtorica
likovne podobe lutk in scene: Andre-
ja Peklar. Avtorja glasbe: Jelena
Ždrale in Nino de Gleria. Lektorica:
Tatjana Stanič. Oblikovalec luči: Bo-
židar Miler. Nastopajo lutkarji pripo-
vedovalci: Asja Kahrimanović, Mar-
tina Maurič Lazar in Brane Vižintin.
Krstna uprizoritev, premiera nocoj
ob 19. uri na velikem odru Lutkovne-
ga gledališča Ljubljana (LGL).
Uveljavljena raziskovalka slovenske-
ga ljudskega pripovedništva ter dol-

goletna voditeljica pripovedoval-
skega festivala Pravljice danes Anja
Štefan je za lutkovno uprizoritev na-
pisala zgodbo o Bobku, ki živi ob je-
zeru in se vsak dan igra ob njem. »Po
vodi spušča male barčice in sanjari,
da je kapitan. Rad bi imel čisto pravi
čoln: če bi ga imel, si misli, potem bi
odplul čez vodo in prišel na drugo
stran. Pa se zgodi, da res dobi pravi
čoln. Pogumno sede vanj, a takoj ko
zapluje, že je tu miška. Potem ga kli-
če žabica, za njo zajček, lisica, med-
ved. Jih ni za čolniček malo preveč?«
Priznana lutkovna režiserka Barbara
Bulatović je v sodelovanju z avtorico
celostne likovne podobe, akadem-
sko slikarko Andrejo Peklar, tokrat
za oživitev živahnega dogajanja iz-
brala – namizne lutke z njihovimi
ploskimi pomanjšanimi dvojniki ter
v prizoru brodoloma senčne lutke.
S. Pe.

StrojMachine
Rock koncert, Cvetličarna, Ljublja-
na, ob 21. uri.
Člani (razpadle) skupine The Stroj so
nadaljevali delo in ena od frakcij de-
luje pod imenom StrojMachine. Ta
bo nocoj izvedla spektakularno pro-
mocijo nove kratke plošče Vacuum
in premierno predstavila videospot
njihove uspešnice Let's Went. Poleg
novih elektrificiranih generatorjev
zvoka bodo predstavili fantazijsko
mašino Orgle, ki jo napaja zrak pod
tlakom izpod batov kompresorja ter
je nekakšen mutant metalca raket in
Frankensteinove mize za oživljanje.
Z. M.

Z odprtjem likovne razstave Življenj-
ske pokrajine v slikah – Gemalte Le-
benslandschaften so se v torek zve-
čer začeli sedmi koroški kulturni
dnevi v Ljubljani. Razstavo, ki je na-
stala v okviru avstrijskega zveznega
projekta v izvedbi Koroške kmetij-
ske zbornice in Kmečke izobraževal-
ne skupnosti lani in predlani, med
avtorji pa je tudi akademska slikarka
keramičarka Nežika Novak, so odpr-
li v Galeriji Družina. Prireditve bodo
trajale do prihodnjega petka, ko bo
v kazinski dvorani Slovenske filhar-
monije koncert Koroškega deželne-
ga mladinskega zbora. Vmes se bo-
do zvrstili pevski, gledališki in zalo-
žniški dogodki: v petek ob 18. uri bo-
do v dvorani Škofijske gimnazije v
Šentvidu v koncertu z naslovom
Zvočnost koroške govorice v pesmi
in besedi zapeli pevci iz vseh treh ko-
roških dolin, Zilje, Roža in Podjune; v
ponedeljek ob isti uri bodo v dvorani
Svetovnega slovenskega kongresa
predstavili knjižne in zvočne izdaje
Koroške kulturne zveze in Slovenske-
ga narodopisnega inštituta Urban
Jarnik iz Celovca (ob stoletnici rojstva
Pavla Kernjaka bodo predstavili mo-
nografijo o njem, prav tako Tischler-
jev zbornik in zvočne posnetke ro-
žanskih ljudskih pesmi, in ponudili na
ogled vse publikacije, ki so pri Krščan-
ski kulturni zvezi izšle v zadnjih letih),
v sredo, 22. aprila, ob 19. uri pa bo v
Šentjakobskem gledališču še plesno-
gledališka predstava GUERRnicA –
Propad Evrope mlade gledališke
skupine iz Šentjanža v Rožu. M. Vo.

Koroški
kulturni dnevi

Razstava bo podnaslovljena Im-
presionizem in simbolizem, kar po-
meni, da bodo dela z domicilom na
Poljskem – 77 jih bo – v programu NG
pravzaprav kar lepo nadomestila z
razstavnih zidov pravkar snete izdel-
ke protagonistov razstave Slovenski
impresionisti in njihov čas
1890–1920, sodeč po napovedih pa
bo tudi vtis razstave dokaj podoben.
Poljaki so namreč, podobno kot nji-
hovi slovenski kolegi, ki so izhodišča
impresionizma izkoristili za izobli-
kovanje lokalne in simbolistično, k
domači prosveti ter mednarodni

prepoznavnosti orientirane šole, za-
vzeli držo, ki je bila usmerjena k dvi-
gu splošne ravni narodne umetnosti
in manifestacije njene drugačnosti v
mednarodnem prostoru. Izraz prav
take drže je bila, denimo, pobuda za
ustanovitev Društva poljskih ume-
tnikov Sztuka (Towarzystwo Arty-
stow Polskich Sztuka) leta 1897 v
Krakovu. V skupini njenih ustanovi-
teljev in poznejših članov je bila tudi
večina avtorjev, napovedanih na raz-
stavi, katere avtorica je Ewa Micke-
Broniarek iz Narodnega muzeja v

Varšavi, osrednjega partnerja NG pri
njeni organizaciji.

Dela, ki bodo na ogled, sicer priha-
jajo tudi iz muzejev v Plocku in Lod-
žu ter iz zasebnih zbirk. Kronološki
uvod v izbor bodo predstavljala dela
predstavnikov realizma Jozefa Chel-
monskega in Aleksandra Gierym-
skega, ki so že blizu simbolizmu, sle-
dile pa bodo slike Wladyslawa Pod-
kowinskega in Jozefa Pankiewicza, ki
veljata za prva predstavnika impresi-
onizma v Varšavi, ter krajinske štu-
dije Juliana Falata in Leona Wyczol-
kowskega iz Krakova. To mesto je bi-
lo tudi prizorišče simbolistične
ustvarjalnosti Jacka Malczewskega,
avtorja zagonetnih kompozicij, sim-
bolistične težnje v Varšavi pa bodo
kazala dela ustanoviteljev in prvih
profesorjev na tamkajšnji Šoli lepih
umetnosti Konrada Krzyžanowske-
ga, Kazimierza Stabrowskega in Fer-
dynanda Ruszczyca. Sledile bodo im-
presionistične pleneristične študije
Jana Ciaglinskega, edinega Poljaka,
ki je bil povezan z rusko skupino Mir
Iskustva, in intimna dela Olge Bo-
znanske ter Wladyslawa Šlewinske-
ga, edinega Poljaka v skupini Pont-
Aven, zbrani okoli Paula Gauguina.
Oba sta delovala v Franciji, kjer je
ustvarjal tudi Ludwik De Laveaux,
kronološki zaključek razstave pa bo
pripadel umetnikoma zadnje gene-
racije Mlade Poljske Wojciechu We-
issu in Witoldu Wojtkiewiczu; njuni
skrajno subjektivni, že ekspresioni-
stično obarvani ustvarjalnosti.
Vojko Urbančič

Poljsko slikarstvo okrog 1900

Po slovenskem
impresionizmu še poljski
V NG bodo nocoj odprli razstavo del 23 umetnikov, tudi iz zasebnih zbirk

Skoraj natanko stoletje za prvim razstavnim nastopom slovenskih slikarjev na Poljskem, namreč tistim leta 1908 v
varšavskem Društvu za spodbudo lepih umetnosti (Towarzystwo Zachety Sztuk Pieknych), v katerem se je pred-
stavil klasičen kvartet našega impresionizma – Jakopič, Jama, Grohar in Sternen, a s sopotnikom, slikarjem Petrom
Žmitkom –, bodo obisk naposled v Narodni galeriji vrnili tudi Poljaki.

Wladyslaw Podkowinski (1866–1895): Otroka v vrtu, 1892, iz zbirke
Narodnega muzeja v Varšavi

Ocena Dokumentarni film

Čvrsta freska na krhki risbi
Peter Kolšek

Otroci
avtor Vlado Škafar
produkcija Gustav film
Kinodvor, Ljubljana
10–22. 4. 2009

Osebnoizpovedni dokumentarni film, lirična študija o življenju
od rojstva do groba, melanholična meditacija, izvirna
variacija na obrabljeno temo otroštva, lep dosežek in
presežek filmskih intervjujev kot dokumentarističnih

postopkov, najbolj kompleten primer filma-metafore v slovenski
kinematografiji – je nekaj formalističnih oznak, ki za silo pokrijejo to
hibridno in nenavadno, hkrati pa navdihujočo filmsko strukturo.
Zamejena ni z logiko gradiva, ki je po naravi življenjskih stvari pač
neskončno, pač pa z logiko celovečerca, ki ima svojo časovno normo, to
pa narekuje občutek za preizkušanje gledalčeve potrpežljivosti. Z
drugimi besedami, Škafarjev film je ravno prav dolg (100 minut), da se
je njegova struktura razvila skladno z notranjo kronologijo
prikazovanega življenja. V tej navzven neopazni usklajenosti, ki sledi

strategiji počasnega, a sočasnega napredovanja vseh segmentov, od
predšolskih otrok do starcev, je polovica njegove privlačnosti.

Druga polovica visoke gledljivosti je povezana z izborom ustreznih
intervjuvancev, pravzaprav pričevalcev, ki so vsi po vrsti uspeli pred
kamero zadržati svojo avtentiko. To je tisto, zaradi česar
dokumentarec, ki temelji predvsem na monologih izjavljalcev, stoji ali
pade. Škafar je pred kamero pripeljal otroke iz vrtca, ki se pogovarjajo o
ljubčkanju; najstniške fante in punce (ločene po spolu in, kakor slišimo
iz njihovega govora, tudi pokrajinsko), ki jim po glavi rojijo naslednje
stopnje; samsko dekle, ki se neodločno poigrava z mislijo na otroka in
družino; mlad par, ki je videti konsolidiran in ravno prav srečen, da se
lahko začne nesreča; mlad družinski trojček, pred katerim je še vse, tudi
marsikaj nejasnega; starejša zakonca, ki sta v nesreči izgubila oba
odrasla otroka in zdaj živita v vsakdanjem dialogu z njima; starčevski
par, ki se je našel šele na stara leta in zdaj v domu oskbovancev
ugotavlja, da preživlja najlepše trenutke svojega življenja; nazadnje pa
še starca, ki se ne spomni več obraza svoje davno umrle žene, skoraj v
celoti pa zna zrecitirati Prešernov sonet Memento mori. Tako je Škafar
(ki svojim pričevalcem le tu in tam zastavi kakšno bistveno vprašanje,
večinoma pa govorijo sami) zgradil biološko-socialno lestvico od
otroštva do smrti, naravno hierarhijo življenjskih ciklov, katerih
vertikalno os predstavlja otroštvo v svojih poglavitnih bioloških in
socialnih položajih.

Za meditacijo o življenju bi bilo to pravzaprav dovolj, film namreč
stoji že s premišljenim strukturiranjem avtentičnih izjav. Toda Škafar je
film podložil še z izrazito intimno, avtorefleksivno, lirsko dimenzijo, ki
se sklicuje na sentenco Milana Puglja Samo naše čustvo v prsih je
resnica. To je »nevaren« subjektivistični obrat. Rečeno skozi likovni
slovar: čvrsto fresko je postavil na krhko risbo. S tem je film bistveno
zmehčal, ga prepojil s subjektivnostjo emocije (najuspešneje gotovo z
interpolacijo starih filmskih posnetkov, na katerih je avtorjeva mlada
mama) in ga (predvsem z oblikovanjem literarnega zapisa, ki naj bi ga
fingiral mehki, onirični glas) poetiziral. Tako ima ta že tako ali tako
večpomenski film še dodatno razsežnost, ki ni čisto nujna, toda
bistveno je to, da ne le ni moteča, ampak deluje kot harmonični
kompendij.

Otroci, ki so že starši, in otroci, ki so še otroci – Mlad družinski trojček,
pred katerim je še vse, tudi marsikaj nejasnega.
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Popravek

Pod fotografijo Žige Koritnika, ki
smo jo objavili na včerajšnji kulturni
strani, smo objavili napačen podpis
– v objavljenem prizoru s predstave
Zločin in kazen v SMG namreč na-
stopajo (z leve) Daša Doberšek (Av-
dotja Romanova Raskolnikova),
Željko Hrs (Pjotr Petrovič Lužin), Ma-
tija Vastl (Rodion Romanovič Ra-
skolnikov) in Marinka Štern (Aljona
Ivanovna). K. R.

Direktor SGM Ivo Svetina je po-
vedal, da so za pomemben korak na
poti dostopnosti muzejskih zbirk in
informacij pridobili dodatna sred-
stva ministrstva za kulturo, ki v za-
dnjem času tudi finančno močno
podpira digitalizacijo ter povečano
dostopnost muzejskih in arhivskih
zbirk. Pomembna pa je bila tudi
spodbuda in dosedanja pomoč di-
rektorja zavoda Novi Zato Sama M.
Strelca s sodelavci, ki so že pred
dvema letoma ustanovili spletno
stran sigledal.org ter ji pred letom v
sodelovanju s SGM dodali Rep s po-
datki o gledaliških repertoarjih iz
novejših baz podatkov SGL.

Urednik SGL Štefan Vevar je do-
dal, da so v SGM ponosni na prenos

podatkov o 140 letih gledališkega
razvoja na Slovenskem na svetovni
splet, saj so ti po eni strani prikaz
dosedanjega delovanja muzealcev
in doslej doseženega, po drugi stra-
ni pa tudi spodbuda pri uveljavlja-
nju razvojnih možnosti, ki jih omo-
gočajo nov medij in nove tehnolo-
gije. Ker je to digitalizirana teatro-
grafija slovenskega gledališča, so ji
po analogiji s Cobissom dali tudi
ime: Teatris oziroma Rep-teatris.
Kljub mnogo hitrejšim možnostim
posredovanja podatkov pa se v
SGM do nadaljnjega ne bodo odre-
kli že uveljavljenim tiskanim izda-
jam SGL, saj ga pravkar tiskajo za
sezono 2007/8.

Gregor Matevc, ki je poskrbel za
programsko opremo spletne baze
podatkov Teatris, je demonstriral
možnosti iskanja in najdevanja po-
datkov po predstavah, sezonah, so-
delujočih osebah in celo navzkri-
žnih poizvedbah (npr. v katerih
uprizoritvah režiserja Mileta Koru-
na je sodeloval Polde Bibič?) ter
opozoril na možnosti, ki jih bodo
pridobili posebej pooblaščeni zuna-
nji strokovni sodelavci SGM oz.
SGL v gledališčih, saj bodo lahko sa-
mi neposredno prek spletnih vme-
snikov oz. obrazcev odpravljali

ugotovljene napake ter sproti doda-
jali vse pomembne nove podatke, v
okviru zgodovine in aktualne de-
javnosti »lastne« ustanove, seveda.

Direktor zavoda Novi Zato Samo
M. Strelec je poudaril, da je glavni
namen digitalizacije razpoložljivih
baz podatkov in njihove dostopno-
sti na svetovnem spletu predvsem
občutno skrajšanje iskanja in zbira-
nja podatkov ter s tem sproščanje
razpoložljivega časa za strokovno
zahtevnejše in kreativnejše inter-
pretiranje. Po njegovem prepriča-
nju pa tudi s prenosom podatkov o
140 gledaliških sezonah ne bomo
dosegli dovolj, če ne bodo že jutri
zaživele povezave s pooblaščenimi
sodelavci vsaj v večjih gledališčih,
ki bodo sproti dodajali nove podat-
ke na splet neposredno iz živih vi-
rov. V svojem imenu in v imenu
okrog tisoč bralcev, ki vsak dan kli-
knejo na spletni portal sigledal, si je
zaželel, da bi v bližnji prihodnosti
ob kliku na posamezno izbrano
uprizoritev ali osebo lahko nadalje-
vali elektronsko sledenje tudi s pre-
biranjem kritik o njej ali njem,
predvajanjem fotografij, morebi-
tnih zvočnih in video posnetkov,
gledaliških listov, plakatov ipd.
Slavko Pezdir

Digitalizacija repertoarjev slovenskih gledališč

Sto štirideset sezon zdaj na spletu
Leto uspešnega delovanja zavoda Novi Zato s Ptuja so včeraj zaokrožili v Slovenskem gledališkem muzeju (SGM) v
Ljubljani, kjer so javnosti predstavili prebojno uresničitev velikega skupnega projekta »prehodne faze digitalizacije
Repertoarja slovenskih gledališč (RSG) in Slovenskega gledališkega letopisa (SGL)«, po zaslugi katere bodo odslej
tudi po svetovnem spletu dosegljivi vsi zbrani in objavljeni podatki o produkciji slovenskih gledališč od leta 1867
(od ustanovitve Dramatičnega društva) do zadnje sezone, obdelane v SGL, 2006/7.

Mitja Ficko: Nenapovedani gost III., 2008, olje na juto

Ocena Gledališka uprizoritev

Intima nadigrá ludizem
Primož Jesenko

Dušan Jovanović: Znamke, nakar še Emilija
režija Jaka Ivanc
Gledališče Koper
prva ponovitev, Kulturni dom Srečko Kosovel
Sežana
4. 4. 2009

Znamke, nakar še Emilija, tretje dramsko
besedilo Dušana Jovanovića, ki je leta 1969
so-utemeljil Kermaunerjev pojem ludizma, je
štiri desetletja pozneje mogoče presojati kot

mejnik, ki podčrta igro navideznosti, naključij in
semantične zmuzljivosti. Ali pa tudi ne oziroma le
nekoliko. Zmagovitost ludistične struje se zdi 1969.
sicer na dlani, prauprizoritev Žarka Petana je
uspešnica Male drame (s prvo golo igralko na
profesionalnih gledaliških odrih v povojni Jugoslaviji)
– po nizu slovitih Korunovih režij klasike v ljubljanski
Drami v letih 1963–1968 ponudijo Znamke
(kultivirani) užitek in v humor nagnjeni »igrasti« slog
kot vizijo, s tem pa razprejo duhovni kontekst.
Predstava Jake Ivanca pa se odvrne od predpisane
tradicije uprizarjanja (in mišljenja) Znamk in jo
mahne v svojo smer.

Koprska predstava teče skozi isti tekst, a pravzaprav
mimo ludizma, nese jo v prisebnost generacije, za
katero stvarnost ni niti pogrošna komedija. Ivanc se
loteva resnic človeškega. Pojem igre kot globalne
perspektive prestopi na vprašanje moderne usode,
hrepenenjski princip nastopi kot samoumevna kulisa
in preseže vohunsko zavozlane situacije, vpete v ritual
sklepanja pogodbe. Suspenz še vedno izhaja iz polja
pinterjevske neopredeljivosti (učinkuje klavirska
zvočna slika Saša Kalana in Davorja Hercega), toda
režiser bere igro s posluhom 21. stoletja (asistent režije
je Luka Martin Škof). Absurdistična retorika se zdi
priročna, saj zaseda govorico sodobnosti, kjer se celo
najbolj fantastične transakcije (kot »največja
filatelistična zbirka za najlepšo žensko na svetu«) ne
zdijo nemogoče – le da spektakel ne presunja več. Kaj

je za videzom, ki simulira resnico? Kako je s tem v
družbi, kjer sta pomnoženost resnic in igranje javnih
vlog splošna konvencija, tako kot je tudi Albertova
homoseksualnost v času politične korektnosti
legitimna in kredibilna (1969. je bila pospravljena v
predal 'izmuzljivega' ali 'neopredeljivega'). Liki
taktizirajo, po tem pa jim ostane malo, niti nekdaj
sočni 'ludizem skozi absurdizem' (»nič se ne da razen
igrati in za/je/bavati se«) ne olajša ničesar. Občuten je
lahko kvečjemu kot anahronizem.

Zato se zdi vsebina zraščena s formo, njun
povezovalec pa so številni estetizirani detajli.
Posredovanost odrske slike, ki temelji na zamikih med
vizualnim elementom nadzornih kamer, verbalnim in
slušnim, sili gledalca, da sam polni vmesne prostore
fantazije. Videoprojekcije Nejca Sajeta ob kablovju, ki
prepreda oder, kostumi Ane Matijevič in bele srajce na
obešalnikih kot elementih scenografije, in
koreografski gegi Branka Potočana. Digitalno
množenje kalejdoskopskih podob v odrsko globino
vrača spomin na razvoj videoumetnosti v
sedemdesetih. Preostane trio mrtvih ob nevarni
(razočarani) Emiliji, ki je opravila tajno akcijo.

Albert Gregorja Zorca, naslednji Ivančev, v
melanholični 'onkraj' zazrti protagonist s porezanimi
krili, nosi predstavo z izmerjeno prezenco in gestami.
Filatelist Primoža Pirnata vstopi na oder z ogromnim
kovčkom z znamkami, ob realnem skrušen na zadržan
način. Podoba je daleč od gejevskega klišeja, gre za
stvarno bližino dveh ljudi, ki se najdeta in za to ne
potrebujeta tuje verifikacije (tretji je Danijel Malalan
kot Možakar). Emilija Milene Zupančič je nekakšen
reificirani ideal zunaj časa, profesionalka med močjo
prezence in krhkostjo obraza, njene oči so velike in
mlade, a s črno obrobo; menjavajo se le generacije
fantastov, ki gredo skozi njo v svoj konec.

Transformirana matrica Znamk generira subtilno
in hkrati kuriozno intimo. Ivančev najbolj kompakten
dosežek doslej.


