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Brez šminke

V svetu animacije

Dilema: več ali manj avtorja?
Tanja Lesničar Pučko

Opera ostala opera
........................................ .

Bertold Brecht: Opera
za tri groše; režija
Vinko Möderndorfer,
SNG Drama Maribor
........................................ .
Brechtova Opera za tri groše je zelo
nenavadna reč: je gledališče, ki sili
čez svoj rob v operno formo, in je
opera, ki to seveda nikakor noče biti,
je parodija opere, v kateri je Brecht
videl neznosno zlaganost pocukrane
iluzije, kjer se gledalci solzijo ob
petju div o trpečih dušicah, medtem
ko pred opero odvračajo pogled od
garjavih beračev. Brecht torej spre-
vrača okostenelo, mrtvo formo, s ka-
tero si (malo)meščanstvo zatiska oči
pred stvarnostjo, jo uporabi, a jo

zamakne v nekaj drugega, kar po-
stane njena kritika. Na vsebinski rav-
ni to pomeni predvsem družbeno-
kritično vsebino, na formalni ne-
nehno nihanje med petim in go-
vorjenim ter torej prekinjanje toka
»pripovedi«, na glasbeni zelo nee-
noten glasbeni material in nepro-
fesionalno petje – pojejo igralci in ne
pevci, ta njihova neveščost pa jim
seveda onemogoča identifikacijo, ki
jo je Brecht zavračal in jo nadomeščal
s potujitvami. Operne arije nado-
meščajo songi, ki so mešanica petega
in govorjenega ter vznikajo iz sub-
verzivnega, kabarejskega; tako so po
vsebini in formi klofuta pričakova-
nemu opernemu užitku gledalca ob
»lepih melodijah«.

Mariborska uprizoritev se je, tako
se zdi, posvetila predvsem Brech-
tovemu vsebinskemu premiku. Re-
žiser Vinko Möderndorfer je odloč-
no poudaril družbenokritično noto,
ki jo je še nekoliko pretirano ak-
tualiziral, kot bi že iz samega Bre-
chtovega besedila dovolj jasno ne

izhajala univerzalnost oblastnih
obrazcev. Ta težnja reči »dreku drek«,
ki pa, roko na srce, danes nima več
tako provokativnega naboja, kot ga je
imela v času nastanka opere, ga je
očitno oddaljila od tiste druge Bre-
chtove plati, namreč od postavljanja
pod vprašaj same operne forme, od
njegovega revolucioniranja te že te-
daj presežene odrske oblike, in tako
so se mu na oder prikradli natančno
tisti elementi, ki jih je Brecht skušal
spodkopati: opernost ali celo ope-
retnost, težnja po všečnosti in lah-
kotnosti, več muzike in manj besedi.
Že res, da so prav songi koncentrati
kritičnosti, a žal se je besedilo med
petjem večkrat izgubilo, popevkarsko
poplesavanje in čustvovanje pa je
bilo zelo daleč od drže distancirane,
neusmiljene »izjave«, kakršno naj bi
songi imeli – prav po tem se je
odlikovala Zupančičeva uprizoritev
pred nekaj leti v Drami. V tej opustitvi
Brechtovega radikalnega prevpraše-
vanja žanra, ki ga je nadomestil ne-
kakšen veselodecembrski ton, je

predstava, ki so jo igralci sicer dobro
izvedli, četudi jih je ves čas goltala
nekoliko premočna (bolj baalovska
kot trigroševska) scena Marka Japlja
(in jim ni bila v pomoč niti banalna
kostumografija), največ izgubila. Se-
veda je možno tudi takšno režijsko
branje, le da ne razumem, v čem bi
bil smisel tega rezanja specifik, s
katerim si postajajo predstave vse
bolj podobne, namesto da bi se vsaj
gledališče uprlo vsepreplavljajočemu
»more of the same«.

Igralci reševali
re žiserja
........................................ .

Ana Lasić: Za zdaj
nikjer; režija
Aleksandar Popovski,
SNG Drama Ljubljana
........................................ .
Za zdaj nikjer je zanimivo besedilo, ki
spretno preobrača vprašanja ljube-
zenskega trikotnika, v katerem ni
čisto jasno, kdo vara in kdo plača, in
kjer se v nekakšni asociativni logiki
analogij in nasprotij nizajo prizori

brez kronološkega ali vsebinskega
reda, številna ponavljanja ali pa mi-
nimalno zamaknjeni prizori v novih
kontekstih pa nam vse bolj razkrivajo
kompleksnost občutij, ki se jim reče
ljubezen, sovraštvo, ljubosumje, sa-
mota, strah, pogum. Tej paradok-
salnosti besedila je dobro sledil tudi
režiser Aleksandar Popovski, ki je z
izvrstno igralsko ekipo (Eva Kraš,
Uroš Fürst in predvsem izjemna Ba r -
bara Cerar z najtežjo vlogo) na us-
trezno ogoljenem prizorišču (sceno-
grafija Branko Hojnik) nizal razpo-
loženjske in situacijske premene vse
tja do polovice predstave. Tam nekje
pa se je zadeva začela lomiti.

Ponavljanja, nianse, nihanja med
tragičnim in komičnim, nagli obrati,
vse, kar se je dotlej kazalo kot odlika
predstave, se je proti koncu spre-
vrnilo v mukotrpno predolgost in
nikakršne nove teme (tujstvo) in ne
novi prijemi (glasbeni vložki, »so-
dišče«, erotika) niso mogli več za-
držati upadanja gledalčeve pozor-
nosti. Škoda. Tri krepke črte čez tekst
in ob igralski zavzetosti, ki smo ji bili
priče, bi dobili zelo zanimivo, svežo
p re d s t a vo.

Presežki širših
razsežnos ti
Gregor Butala

ŠKOFJA LOKA – Sinoči so na Loškem odru, tokrat že 35. po vrsti,
slovesno podelili tradicionalne nagrade Sklada Staneta Severja za
igralske dosežke v tem letu in za življenjsko delo na področju
ljubiteljskega gledališkega delovanja. Ugledno stanovsko priz-
nanje sta za dosežke v poklicnem gledališču dobili igralki
Veronika Drolc in Maruša Geymayer Oblak, študentski Severjevi
nagradi sta si prislužila Eva Kraš in Rok Matek, za življenjske
dosežke na področju ljubiteljskega gledališča pa jo je prejel L o j ze
Ma t j a š i č . Strokovna komisija v sestavi Mojca Kreft (predsednica),
Jožica Avbelj, Alenka Bole Vrabec, Janez Starina in Alen Jelen je
izbirala med skupno 18 vlogami, odločitev o nagrajencih pa so
sprejeli soglasno.

Veroniki Drolc, članici SNG Drama Maribor, so Severjevo
nagrado namenili za vlogi Matere v uprizoritvi Cankarjevega
besedila Hlapci.pdf, ki jo je v njeni matični hiši zrežiral Samo M.
Strelec, ter Gertrude v uprizoritvi Koltesove zgodnje drame D an
umorov v zgodbi o Hamletu, ki jo je Ivica Buljan režiral v
koprodukciji ljubljanskega Mini teatra, Gledališča Glej, Novog
kazališta iz Zagreb ter ARL Dubrovnik. Po mnenju žirije je
Drolčeva v obeh predstavah »izpričala svojo subtilno igralsko
moč« in obenem »izrisala poglobljeno igralsko študijo v umet-
niško dorečenih stvaritvah različnih ženskih dramskih likov«.
Maruša Geymayer Oblak, članica Slovenskega mladinskega gle-
dališča, je Severjevo nagrado dobila za vlogo Katarine Medičejske
v predstavi Kraljica Margot (tekst Alexandra Dumasa je priredil
Srečko Fišer) režiserja Diega de Bree; igralka v njej »natančno
odstira tančice Katarinine duše in vladarske moči, razpete med
materinsko ljubezen do svojih sinov in hčere ter žensko kot
oblastniško vladarico in manipulantko«. Kraljičina »razbolelost,
ljubezen in ničevost, gnus in vznesenost so stanja sveta, ki
pomenijo Marušin predirljiv igralski presežek širših pomenskih
razsežnosti«, je še med drugim dodala komisija.

Eva Kraš in Rok Matek sta si razdelila Severjevo nagrado za
študentsko stvaritev; prva jo je dobila za vlogi Filaminte v
Molierovih Učenih ženskah in Lady Macbeth v Shakespearjevem
Ma c b e t h u , ki ju je odigrala »izjemno precizno in studiozno«,
Matek pa za vlogo Krizalda (prav tako v Molierovi komediji
Učene ženske), ki jo je »opravil natančno in disciplinirano ter s
tem dosegel zanimive komične učinke« in še tri med seboj sila
različne vloge v Shakespearjevih dramah.

Severjev nagrajenec za življenjsko delo v slovenskem lju-
biteljskem gledališču Lojze Matjašič, sicer član Prosvetnega
društva Ruda Sever iz Gorišnice, je šestdeset let ves svoj prosti
čas namenjal gledališču. V mladosti je bil nekaj časa zaposlen
kot poklicni gledališki igralec v Gledališču Ptuj, po njegovi
ukinitvi leta 1958 pa je nadaljeval z vsestranskim gledališkim
delovanjem. Do danes je ustvaril 162 različnih vlog in 125 režij,
znan pa je tudi kot humorist in avtor dramskih priredb.

Avtorski potočki animacije
Zdenko Vrdlovec

Odkar tako imenovani celovečerni igrani filmi vse bolj upora-
bljajo računalniško grafiko, ki lahko ne le potencialno, ampak
tudi dejansko nadomesti žive igralce, je tako, da je veliko več
animacije (kot filmske tehnike, seveda) prav v teh celovečernih
igranih kot pa v animiranih filmih v pravem pomenu. Kar ni brez
posledic, ena od njih je ta, da se v animiranem filmu že dolgo ne
dogaja nič posebnega in pomembnega, vsekakor pa nič takega,
kar bi ne nujno preseglo, marveč bi bilo vsaj primerljivo delom
nekdanje zagrebške šole risanega filma ali kakšnega Te x a
Aver yja, Waleriana Borowczyka, Jana Lence, Georgea Dunnin-
ga, Jana Švankmajerja, Ralpha Bakushija in Jodžija Kurija.

Animirani film danes poteka v dveh tokovih, prvi je glavni ali
»mainstream«, ki ga predstavljajo »hollywoodski« celovečerni
animirani filmi (pa naj nastajajo v Hollywoodu, na Japonskem, v
Koreji ali kjer koli že), drugi pa sestoji iz potokov in potočkov
tako imenovanih avtorskih poskusov, ki so v glavnem delo
mlajših ustvarjalcev, študentov filmskih in likovnih akademij ter
avtorjev stripov.

Seveda tudi v teh avtorskih »potokih in potočkih« animiranega
filma še vedno nastajajo zanimiva dela (vendar je bolje, če so
krajša kot daljša), kot se je pokazalo tudi na letošnji Animateki ali
2. mednarodnem festivalu animiranega filma v Ljubljani, le da
jih mednarodna žirija, vsaj po mojem, ni znala opaziti. Ko je v
soboto zvečer v Kinodvoru objavila svoje nagrade, je uvodoma
pojasnila, da je odkrila toliko dobrih filmov, da ni mogla priti do
soglasja o najboljšem. Tako je vsaj član žirije predstavil svoj izbor
petih najljubših filmov, nato pa so vsi skupaj izbrali še pet filmov,
ki so jim namenili posebna priznanja. Med njimi je tudi
imenitna »glinasta« poema Jam Session poljske avtorice Iz a b e l e
Pl u c i n s k e , pogrešam pa Pa rk avstrijskega avtorja Ma h l e r j a , film,
ki je s svojo preprosto risbo, življenjsko zgodbo, prestavljeno
med drevesa, ptico, psa in klop v parku, ter s skopim, toda zelo
natančnim in ironičnim komentarjem, še najbolj ustrezal pro-
klamiranim kriterijem žirije. A ta je ne le popolnoma spregledala
takšno mojstrovino, kot je Nosilec svetlobe Vaclava Švankama-
jerja, marveč je z večino glasov za najboljši film izbrala poljsko
risanko Po jabolkih Marte Pajek, ki bi si v najboljšem primeru
zaslužila le nagrado za pomanjkanje vsake ideje.

Mojca Štrajher

LJUBLJANA – Me d n a ro d n i
festival animiranega filma Ani-
mateka, ki se je v soboto iztekel
v Kinodvoru, je v svoji letošnji,
drugi izdaji s podnaslovom
Hanging around ponudil ob-
širen in raznolik izbor avtor-
skega animiranega filma. Poleg
obilice filmov v tekmovalnem
programu, kamor so se uvrstili
tako študentski filmi kot filmi
starejših ustvarjalcev (med nji-
mi je bilo tudi šest slovenskih
filmov), so pripravili tudi bogat
spremljevalni program.

Da animirani film ni le ri-
sanka, ampak ima mnogo
plasti (od 3D-animacije, plas-
telina, kolaža...), smo se lahko
prepričali še zlasti na spremlje-
valnih prireditvah, kjer so pri-
kazali zmagovalne projekcije
mednarodnega festivala ani-
miranega filma Holland Ani-
mation film festival (prispeval
jih je član žirije, sicer direktor
nizozemskega festivala Er ik

van Drunen), ki ima 20-letno
zgodovino, in izbor sodobnih
švedskih animiranih filmov.
Tudi druga člana žirije, britan-
ska umetnika in predavatelja,
Nicole Hewitt in Tim Webb, sta
prišla na festival s svojimi re-
trospektivami in izdelki njunih
študentov. Poleg tega je bila na
ogled še zgodovinska retros-
pektiva madžarskega animira-
nega filma, ki nas je popeljala v
svet legendarnega Gu s t a va , z
oskarjem nagrajenega filma
Mu h a ter mnogih drugih iz-
delkov nekoč enega največjih
studiev animacije Pannonia, ki
se danes le še bori za pre-
ž i ve t j e.

Pod ogromno množico fil-
mov, ki smo si jih lahko ogle-

dali v petih dneh festivala, je
klonila tudi žirija (njen četrti
član je bil madžarski režiser
Tamás Patrovits), ki ji je bilo

zelo težko podeliti le eno na-
grado, zato so se odločili še za
posebne omembe in jagodni
i z b o r.

Letošnje Animatekine nagrade
Sony velika nagrada žirije:
Po jabolkih , režija Marta Pajek, Poljska, 2004
Sony nagrada občinstva:
Ic h t h y s , režija Marek Skrobecki, Poljska, 2005
Pet posebnih omemb žirije:
Ose, goske in hruška, režija László Csáki, Madžarska, 2005
Padla umetnost, režija Tomek Baginski, Poljska, 2004
Jam Session, režija Izabela Plucinska, Poljska/Nemčija,
2005,
Mi z a , režija Jelena Girlin, Marii-Liis Basskovskaja, Ur mas
Jo e m e e s , Estonija, 2004
Te l e v i zo r , režija Tomasz Siwinski, Poljska, 2005

Preddverje Kinodvora so spremenili v svet stripovskih junakov švicarskega
ustvarjalca M. S. Bastiana (enega od članov žirije), ki je poskrbel tudi za celostno podobo
fes tivala.

Drugi festival
Animateka je
ponudil pogled
v sodobnost in
z g o d ov i n o
a n i m i ra n i h
f i l m ov

Letošnji Severjevi nagrajenci so (z leve proti desni) R ok
Matek, Maruša Geymayer Oblak, Lojze Matjašič,
Veronika Drolc in Eva Kraš. Foto: Jaka Adamič


