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festival borštnikovo srečanje

V primežu hierarhije

festival dokumentarnega filma v jihlavi

Če ško povolilno pribežališče

V Jihlavi, mestecu na meji med Moravsko in Češko, se

v tem tednu že enaindvajsetič odvija največji dokumen-

tarni festival v vzhodni in srednji Evropi, ki je po vsem

svetu prepoznaven tako po filmskem kot po obsežnem

spremljevalnem programu.

Nacionalni gledališki festival

se je prevesil v zadnje dni,

med obilico programa pa

so včeraj na njem pripravili

simpozij in okroglo mizo,

ki sta bila posvečena razmer-

jem med gledališkimi institu-

cijami ter neinstitucionalnim

s e k to r j e m .
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Simpozij z naslovom ( Ne ) p reto č n o-

st: vprašanje institucije v sodobnih

scenskih umetnostih, ki ga je na

B o rštnikovem srečanju včeraj pri-

pravilo Društvo gledaliških kriti-

kov in teatrologov Slovenije v so-

delovanju z Radiem Slovenija, se je

skozi prispevke štirih razpravljal-

cev ozrl na večplastno vprašanje

»institucije« v sodobnih scenskih

umetnostih – kajti pri tem ne gre

zgolj za razliko med organizacijsko

obliko javnega zavoda in tako ime-

novanimi neodvisnimi producenti,

temveč tudi za način delovanja,

hierarhični ustroj in materialne

pogoje produkcije, ki se izkazujejo

tako na odru kot zunaj njega.

Nasprotovanje in oplajanje

O razmerjih, prepletanjih in »sivih

conah« med obema poljema, kot se

je izrazila vodja konference Vi l m a

Št r i to f , je skozi očrt zgodovine vča-

sih protislovnih, drugič plodovitih

odnosov med repertoarnimi gledali-

šči in različnimi eksperimentalnimi,

alternativnimi in pozneje neinstitu-

cionalnimi uprizoritvenimi praksa-

mi uvodoma spregovoril teatrolog

in profesor To m a ž Top orišič, ki je v

svojem prispevku pokazal, da je

vseskozi obstajala pretočnost med

obema področjema, vendar se je v

različnih obdobjih dogajala na ra-

zlične načine – denimo kot prehaja-

nje ustvarjalcev iz eksperimentalne-

ga gledališča v institucije (v 70. le-

tih), kot »prisvajanje« vsebin in es-

tetik neodvisnih odrov s strani usta-

nov, toda tudi v obliki zahtev po

enakovrednih pogojih produkcije za

neinstitucionalno sceno (v 80. letih

in pravzaprav vse do danes). Vseka-

kor pa se je v preteklih desetletjih

ta pretočnost povečala, kot kaže že

primer Borštnikovega srečanja, kjer

v 70. letih neinstitucionalna »ne-

dramska« produkcija ni bila zaže l e-

na, danes pa je povsem običajen del

njegovega programa.

Raziskovalec in publicist Rok Ve-

va r se je dotaknil zgodovinskih ra-

zlogov za neke vrste »hladno vojno«

med institucijami in nevladnim sek-

torjem, pri čemer je opozoril na po-

men kulturnih politik, ki vplivajo

na razmerja med producenti – rec i-

mo z različnimi vrstami podpore

(finančna, infrastrukturna) nevlad-

nim organizacijam, ki so lahko en-

krat bolj, drugič pa manj dostopne

oziroma ustrezne.

Pri denarju se vse konča

Kritik in teoretik sodobnih scenskih

umetnosti Nenad Jelesijević je pou-

daril neustreznost »čistega« ločeva-

nja med institucijo in neinstitucio-

nalnim poljem kot domnevnim pro-

storom neodvisnosti in svobode; in-

stitucija namreč normalizira hierar-

hični ustroj produkcije, ki v precej-

šnji meri določa tudi neinstitucio-

nalno polje, saj med temi producen-

ti prav tako obstaja določena hie-

rarhija, povezana z dostopom do

prostorov in produkcijskih pogojev.

Zato je mogoče »težave z instituci-

jo« odpraviti le skozi spremenjene

produkcijske modele. Simpozij je

sklenil raziskovalec in profesor A l-

do Milohnić s predstavitvijo nas-

tanka sodobne gledališke institucije

iz »narodnega gledališča«, ki je kot

proizvod 18. oziroma 19. stoletja te-

meljilo na razsvetljenskih idejah,

vzponu meščanstva in oblikovanju

Odprtje letošnjega jihlavskega festi-

vala je potekalo v znamenju parla-

mentarnih volitev, ki so na Češke m

potekale minuli teden. Organizatorji

prireditve – z gledališkim režiserjem

Jiříjem Havelko na čelu – so si ga

zamislili kot parodijo resničnosti, ki

bo nastopila po tem, ko bo vlado

sestavil zmagovalec, populist A n d re j

Babiš s svojo stranko Ano. Zaradi

njegovega milijardnega premoženja

(Babiš je drugi najbogatejši Čeh),

nastrojenosti proti priseljencem in

dejstva, da ima v lasti dobršen del

največjih medijev v državi, so ga ne-

kateri mediji poimenovali kar »češki

Trump«. Njemu na čast je bilo odpr-

tje tako uprizorjeno kot češki nacis-

tični shod, ker pa so to organizatorji

napovedali že pred festivalom, se

nekaj časa sploh ni vedelo, ali bo

glavni medijski partner festivala,

češka nacionalna televizija, odprtje

sploh prenašala ali ne.

Kako priti k sebi po volitvah

Medtem ko so se pod sloganom

»Češka radost« v ozadju odra vrteli

idilični prizori svetlolasih čeških

nuklearnih družin, so med odpr-

tjem napoved filmskega programa

pospremili z igranimi točkami: »ka-

ko opraviti s prevratniškimi ele-

menti« (odgovor: s pestmi ali orož-

jem, skratka, »z bolečino in obu-

pom, kot se to dela po češko«); kaj

je »pravi, pošteni češki način ži-

vljenja« (poplesovanje v folklornih

opravah, tradicionalna moškost in

nadlegovanje žensk) ter slavnos-

tnim prihodom princa Venčeslava.

Če se tovrstna parodija sliši kot ne-

kaj iz prejšnjega stoletja, potem v

Jihlavi sporočila na volilnih plaka-

tih, ki so ostali še od prejšnjega ted-

na, pričajo o tem, da je še kako rele-

vantna tudi za današnji čas.

Kakor koli, če verjamemo direk-

torju festivala, Mareku Hovorki, je

festival v Jihlavi idealno povolilno

prib ežališče. »Vsi si bomo opomogli,

ne glede na to, ali svojo žalost uta-

pljamo v pivu ali pa še vedno žaluje-

mo.« In res, festival je z odličnim fil-

mom postregel že takoj na začetku:

z Les Dépossédés (Brez vsega) kanad-

skega režiserja Mathieuja Roya,

triurnim dokumentarnim agrikultur-

nim trilerjem, v katerem so posnetki

kmetovalcev po svetu in intervjuji z

ljudmi, ki se tako ali drugače ukvar-

jajo s kmetijstvom, nanizani brez ko-

mentarja – saj so dovolj močni, da

govorijo sami zase. Uvodoma smo

priča nizu statičnih posnetkov afriš-

kih obdelovalcev polj, ki hrano pri-

delujejo vse življenje, sami pa živijo

v lakoti, ker njihove države vse izvo-

zijo drugam; naslednji je predstavnik

svetovne trgovinske agencije za stike

z javnostmi, ki udobno nameščen v

poslopju v Ženevi, ki ga krasijo vod-

njaki v neoklasicističnem slogu, ra-

zloži, da ima trgovina svoja pravila,

prosti trg pa ne krepi le gospodar-

stva, temveč tudi duha. »Kmetijstvo

pa je občutljiva tema tako ali tako

praktično v vsaki držav i . «

Ohranjanje suže n j stva

Morda je v nekaterih državah vsee-

no bolj občutljiva kot v drugih –

Brez vsega je odličen odgovor vsako-

mur, ki se je že kdaj v življenju vpra-

šal, zakaj revnejše države kar naprej

»zaostajajo«; je uvod v politično

ekonomijo, podkrepljeno s prvoo-

sebnimi pričevanji. Odličen primer

je bombažna industrija, ki je še da-

nes tesno povezana s suženjstvom –

le da se temu zdaj reče »pravila tr-

govanja«: cvetenje industrije na se-

veru Anglije v 19. stoletju je bilo

močno odvisno od bombaža, ki so

ga pridelali ameriški sužnji, ko pa

se je pridelava zaradi državl j a n s ke

vojne ustavila, je Velika Britanija v

izvoz bombaža prisilila Indijo – č e-

prav je ta do tedaj izvažala oblačila,

ne pa surovine. Podobno kot v Egip-

tu so to dosegli z nevzdržnim viša-

njem davkov na kmetijska zemljiš-

ča, ki niso pridelovala in izvažala

b ombaža; s takšnimi ukrepi je v In-

diji naglo padla pridelava hrane, dr-

žavo pa so začele pestiti lakota, rev-

ščina in visoka smrtnost.

Danes podobno nalogo opravljajo

ekonomske politike, ki jih določajo

velesile. »Današnje kmetijstvo je na

steroidih,« reče eden izmed govor-

cev v filmu – pridelava je maksimi-

rana, vendar uničujoča za okolje. Še

en primer: ker je v Indiji po letih in

letih intenzivnega kmetovanja in

škropljenja s kemičnimi strupi prst

povsem nerodovitna in neprimerna

za pridelavo hrane, je tarča korpora-

cij iz ZDA, Kitajske in Indije danes

Afrika. Les Dépossédés, ki je poln tak-

šnih in podobnih strašljivih pričeva-

nj z vsega sveta, je eden izmed tistih

filmov, ob katerih se spet jasno za-

vemo, da še malo ni vseeno, od kod

prihaja hrana, ki jo kupimo, ali na

ka kšen način je pridelana, pa tudi,

kako zelo nujno je spremeniti tre-

nutni sistem pridelave hrane, ki je

škodljiv za naravo, živali in ljudi –

razen za pešč i co. ×

Uvodna slovesnost festivala v Jihlavi je imela podobo češkega nacističnega shoda, zato je bil prenos odprtja na nacionalni

televiziji kar dolgo vprašljiv. F Jan Hromadko

Film Brez vsega je triurni agrikulturni triler, ob katerem se spet jasno zave m o,

da še malo ni vseeno, od kod prihaja hrana, ki jo kupimo, ali na kakšen način

je pridelana. F
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Nagrada bert Borisu Cavazzi

Društvo slovenskih režiserjev je na-

grado bert za življenjsko delo na po-

dročju filmske igre letos namenilo

igralcu Borisu Cavazzi, sicer že do-

bitniku številnih nagrad na področju

g l ed a l i šča in igralske umetnosti, tudi

B o rštnikovega prstana, ter Prešerno-

ve nagrade za življenjsko delo. Kot

piše v utemeljitvi, »Cavazzi maske

veličine ni bilo nikoli treba nadevati

ali odlagati, ker je nikoli ni potrebo-

val«, podeljevalci pa so izpostavili

tudi njegovo »neverjetno senzibilno-

st, s katero blesti na platnu« ter

spomnili na nekaj filmov, v katerih

je zaigral (Vdovstvo Karoline Žašler,

To so gadi, Primer Feliks Langus, Kra t -

ki stiki, P i ra n , Osebna prtljaga). Slav-

nostna podelitev nagrade bert bo 23.

novembra v Slovenski kinoteki. × nr

Delitev na institucije

in nevladne organizacije

bi bilo treba preseči

ter za doseganje ustrezne

kakovosti zagotoviti

zadostno podporo

za oba sektorja.

nacionalnih držav. S tem povezani

paradoks nacionalnega gledališča

je, da je njegov »najvišji cilj ta, da

vzpostavi tisto, kar bi ga šele omo-

gočilo, torej narod«, zaradi česar je

danes pravzaprav izgubilo svojo os-

novno nalogo. Delitev na institucije

in nevladne organizacije bi bilo tre-

ba preseči in za doseganje ustrezne

kakovosti zagotoviti redno in zado-

stno podporo za oba sektorja.

Vendar smo od tega še zelo da-

leč, kot se je izkazalo na popoldan-

ski okrogli mizi pod vodstvom Alje

Lobnik, kjer so o svojih izkušnjah

spregovorili nekateri ustvarjalci, ki

prehajajo med obema poljema. Ta-

ko je Marko Bratuš, umetniški

vodja SNG Nova Gorica, ki je pred

tem vodil Gledališče Glej, kot eno

bistvenih razlik med institucional-

nim in nevladnim sektorjem nave-

del finančni položaj, saj je »imel v

Gleju za celo predstavo na voljo to-

liko denarja, kot v instituciji znaša

honorar za enega igralca«. Na nev-

zd ržne razmere, v katerih delujejo

samostojni ustvarjalci, je opozorila

tudi scenografka Petra Veber. »In-

stitucija nahrani le zaposlene, to-

rej igralce, ne pa tudi vseh zuna-

njih sodelavcev, kot so scenografi,

kostumografi, oblikovalci luči …

Denar je le še za plače, za produk-

cijo kot tako pa ne. Jaz pa ne mo-

rem narediti scenografije tako re-

koč iz nič, kaj šele, da bi ostalo za

spodoben honorar! Pred leti smo

se pogovarjali o idejah, zdaj se le

še o tem, koliko denarja je sploh

na voljo.« Številni pomembni po-

klici zaradi tega že izginjajo. ×


