
Kultura Ponedeljek, 17. 10. 2016 29

Dnevnik 17. 10. 2016 ob 11.28 

h

CYMK st ra n 29

k r i t i ka

Ko n k re t n o st

zamenjala splošn o st

Uprizoritev Na še nasilje, vaše nasilje

re žiserja Oliverja Frljića ima pravza-

prav zelo očiten, morda celo banalen

razlog, da se ni razrasla v to, v kar bi

se lahko. Gre za veliko koprodukcijo

različnih evropskih gledaliških insti-

tucij in predstava je vnaprej zasnova-

na kot potujoča karavana. Na eni

strani različni ultimati producentov,

na drugi skrajno razpršeno ciljno ob-

činstvo so morda temeljni (prikriti)

vzrok, da se je siceršnja Frljićeva silo-

vita angažiranost ujela v zanko razpr-

šenega in presplošnega pogleda na

evropsko »(post)begunsko krizo«. Zdi

se, da je režiserjeva prepoznavna str-

nitev ostrine in senzibilnosti tokrat

klecnila, ker je konkretnost zamenja-

la splošnost, individualno se je umak-

nilo kolektivnemu in ožina morebitne

lokalne problematike se je razlegla

čez celotno evropsko celino (in še čez).

Nagovorjeni smo vsi in hkrati nihče.

Predstava je pravzaprav le pogojno

dokumentarna (kolikor je pač begun-

ska situacija resnična sama po sebi), v

njej so uporabljena realna imena, a

zgolj v obliki prototipa, ni koherentnih

individualnih zgodb, ampak njihovi

fragmenti, posamezni prizori, na pri-

mer ponižujoče zasliševanje prebežn i-

ka, so situacijsko pretresljivi, a ne do-

sežejo identifikacije in ne srhljivosti

bli žine (pričevanja), ki jo teater lahko

zada, zato vznikne pomislek, da bis-

tvene razlike med preostalimi mno-

žičnimi mediji in tokratnim gledališ-

kim dogodkom pravzaprav ni. Kolaž-

na estetika uprizarjanja skozi alegori-

jo zarisuje podobe žičnate ograje, va-

lovanje z arabsko pisavo popisanih

golih teles, zamolklo premešča meje

erotičnega in pornografskega, prepo-

vedano vstopa v kombinacijo burk in

razgaljenega telesa.

Uprizoritev se napaja v trikotnem

premo sorazmerju: krivda – cinizem –

provokacija. S krivdo poliva nas, gle-

dalce, nenehoma pogreva našo dvolič-

no sočutje/ignoranco do (vzhodnih in

evropskih) terorističnih žrtev in vsa-

kič, ko si bomo natočili bencin, naj na-

mesto cene ugledamo število na ta ra-

čun pomorjenih na Bližnjem vzhodu.

Skratka, krivda je vpisana mimo nas,

kot Evropejci smo izvršitelji zločina v

sami osnovi in rešitve ni, še najmanj v

gle dališču. A po vsaki tovrstni izjavi v

predstavi se misel ne izpelje v more-

bitno sintezo, ampak obstane v zraku,

česar pa ne moremo razumeti kot

svobodno interpretacijo, ponujeno

gledalcu, prej izmik kritično-analitič-

nemu premisleku o izrečenem.

Eden od alibijev takšnega koncepta je

tudi vnos dobršne mere cinizma, s ka-

terim se precej operira in v dinamiko

predstave vnaša dodaten sloj dojema-

nja (niz šovinističnih vicev in šale na

račun režiserja), ki naj bi nas zmehčal

in sprostil z namenom, da naj bi se ta-

koj za tem že zgražali nad našo pravo

naravo. Provokativnost se vpisuje v

akte, kjer se »zakonsko preseže« upo-

raba nacionalnih in verskih simbolov.

Vzajemno nevzdržno sobivanje kato-

lištva (Jezusa Kristusa) in islama (bre-

zimne muslimanke) se ponazori z nju-

nim »simbolnim združevanjem«, ki ne

more biti nič drugega kot posilstvo.

Kaj slovensko »agnostično« občinstvo

doživlja ob tem in kaj poljsko ali hr-

v aško, je drugo vprašanje. Na še nasi-

lje, vaše nasilje, ki naj bi bilo navdah-

njeno po romanu Estetika upora P e-

tra Weissa, se obenem ne ozira na nuj-

nost gledalčevega poznavanja predlo-

ge, si pa iz nje sposoja temeljne iztoč-

nice o razmerju med politiko in umet-

nostjo, ideologijo in njeno reprezenta-

cijo. Na naslovnici gledališkega lista

nas že pričakajo izseki razkačenih

mednarodnih kritiških zapisov in ne-

nadoma pomislimo, ali nas (kritike in

občinstvo) ta projekt sploh še potre-

buje. ×

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

oder

Na še nasilje, vaše nasilje.

SMG, HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Wie-

ner Festwochen, Kunstfest Weimar,

Zürcher Theater Spektakel, Hrvatsko

narodno kazalište Ivana pl. Zajca.

*****

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

K Zala Dobovšek

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

intervju / Sara Kern, režiserka in scenaristka

Kot bi potoval skozi meglo

S

ari Kern je letos uspel veliki

met – njen kratki film S re č n o,

Orlo!, prvi, ki je nastal po nje-

ni diplomi na AGRFT, so pred-

vajali v tekmovalnem progra-

mu prestižnega beneškega fil-

mskega festivala. Mlada slovenska sce-

naristka in režiserka je že kot študen -

tka pobirala nagrade za scenarije in se

med drugim preizkušala tudi v lepos-

lovju. Srečno, Orlo! je ganljiva miniatur-

ka o dečku, ki bi rad postavil stvari na

pravo mesto in svojim staršem spet

narisal nasmeh na obraz.

Že kot študentka ste se izkazali kot

nadarjena scenaristka. Kako

pomemben del filmske ustvarjalnosti

je za vas pisanje scenarija?

Ključen. Zame je to na neki način

n a j te žji, a tudi najlepši del, ker je ta-

krat še skoraj vse mogoče. Kot bi po-

toval skozi meglo... Vsake toliko se

p okaže kak obris, megla se malo raz-

podi, veliko je hoje v neznano, am-

pak z nekim notranjim občutkom, ki

na koncu, če je vse prav, pripelje iz te

megle. Potem je treba iti nazaj in po

vsej poti še enkrat, dvakrat, trideset-

krat in pretehtati vsak centimeter

poti. Zame je pomembno, da je os-

nova za film dober scenarij, ki izhaja

iz neke nuje – iz nečesa, kar v tebi

besni in boli in mora ven.

Ste v tem smislu na domači fakulteti

dobili dovolj znanja?

Na AGRFT je bila scenaristika ves čas

zelo pomemben del predmetnika in

pisanju se je, po mojem mnenju, pos-

večalo dovolj časa. Zame osebno je bil

pomemben profesor Miroslav Mandić,

ki mi je dal ogromno. Zaradi njega je

bila scenaristika zame pravzaprav naj-

drago cenejši del šolanja na akademiji.

Tako v vašem študentskem filmu

M a ks kot v tem zadnjem imajo

glavno besedo otroci – otroci, ki se

na svoj način spopadajo s stisko

odraslih. Kako to, da vam je ta

perspektiva tako blizu?

Ne vem. Morda je ta perspektiva ne

-

kako najbližje mojemu osebnemu

pogledu na svet. Morda se bo to z le-

ti kaj spreminjalo, ampak za zdaj je

o t ro ški pogled to, kar moram naprej

raziskovati. Ta pogled čutim živo in

iskreno. Vse drugo bi se mi zdelo

malo prisiljeno.

V obeh filmih ste iz povsem

n e i z ku šenih otroških igralcev izvabili

presenetljivo naravno igro. Kako vam

to uspeva?

Na avdicijah se hitro vidi, ko ima kdo

talent in je hkrati dovolj zrel in sen-

zibilen. So pa to posebni mali ljudje,

ki jih je težko najti. Pri delu z otroki

je zame pomembno predvsem to, da

se z njimi povežem na poseben na-

čin in potem nekako komunicira-

mo... Težko razložim, kako to gre. Je

pa pomembno tudi to, da se jim pri-

lagodita vsa ekipa in sam način sne-

manja. Ekipa mora biti senzibilna in

tehnično pripravljena ujeti dragoce-

ne, žive trenutke – tudi tiste nepriča-

kovane. Obstajati mora prostor za

določeno mero improvizacije, za tre-

nutek, ki se zgodi.

Za zdaj smo delali brez velikega fi-

lozofiranja in velikih besed: otroci

niso brali scenarija, niso vedeli veli-

ko o zgodbi. Na vajah smo vadili iz-

mišljene prizore, ki so zahtevali po-

dobna čustvena stanja kot tisti, ki so

bili zares v scenariju. Navodila otro-

kom navadno dam tik pred snema-

njem določenega prizora in pustim,

da se zgodi. Zame je pomembno, da

se ohrani živost otrok in da se jim ne

polaga v usta besed, ki jih je napisal

nekdo, ki je desetletja starejši od

njih. Alergična sem na filme z lepo

počesanimi otroki, ki polikano reci-

tirajo in pazijo, da ne stopijo iz lu-

či...

Raz m i šljate morda tudi o otroške m

ali mladinskem celovečercu?

Tudi v celovečercu, ki ga trenutno

pišem, bodo v glavnih vlogah otroci,

vendar to ne pomeni nujno, da bo

film mladinski. Blizu so mi filmi, ki

se otroških tem lotevajo na zelo re-

sen način in gredo v tem do konca. V

prvi vrsti je zame pomembno, da de-

lam iskren film, prvenstveno za

odrasle. Na koncu drugi presodijo,

ali je primeren tudi za otroke. Filmi,

ki so izključno otroški oziroma mla-

dinski, me ne zanimajo.

Kako gradite film? Zdi se, kot da v

prvi vrsti izhajate iz nekega čustva…

Po navadi je prvi občutek, ki ga no-

sim nekje globoko. Po navadi tudi

ka kšna slika ali pa nekaj slik. Težko

ra z l o žim. Najprej je proces zelo nera-

cionalen. Potem, v kasnejših fazah,

se vklopi razum, ampak navadno ni-

ma prav posebne vloge. Včasih mi ni

čisto jasno, kaj nastaja. Pogosto vi-

dim nekatere pomene šele, ko me

nanje opozorijo drugi.

Že nekaj časa živite v Avstraliji. Kaj

vas je odneslo tja?

Ljubezen. Moja partnerka Jess je Av-

stralka in trenutno živiva tam, za na-

prej bova pa še videli, vse je še odpr-

t o.

Pripravljate tudi že kak nov projekt?

Trenutno pišem celovečerni scenarij

z delovnim naslovom I va n a , pripra-

vljam pa tudi nov kratki film. Gre

dokaj počasi, ampak nekaj nastaja. ×

Že na naslovnici

gle dališkega lista nas

pričakajo izseki razkačenih

mednarodnih kritiških

zapisov in nenadoma

pomislimo, ali nas (kritike in

občinstvo) ta projekt sploh

še potrebuje.
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Potujoči biznis

Tokratna koncertna dogodka nista po-

nudila glasbenih spoznanj, temveč skrb

vzbujajoče znake. Sadovi umetnostne

glasbe so danes izpostavljeni štev i l n i m

abortusom, za kar so odgovorni pro-

gramsko -umetniški pristopi, ki zamenju-

jejo muzikalne dobrine s fantazmami

duhovno razbitega sveta. V modrem in

srebrnem ciklu je bilo razbrati različni

pojavni obliki tovrstnih zmot.

Abonma Slovenske filharmonije je naslo-

vljen Stravaganze; zaželeno osveži tev

naj bi prinesle »skrite« posebnosti zakla-

dnice. A skladatelj Bernhard Romberg se

je zdel v zvodenelosti med mozartovskim

zgledom in czernyjevskim polnilom izvle-

čen iz kabineta čudes. Njegov Koncert,

poln solističnega ornamenta (z nespre-

menljivim filigranskim tonom ga je na-

drobil flavtist Michael Martin Kofler), je

postranski zastopnik postranske (bri-

ljantne) podzvrsti. Pomenljivo se je ujel z

Vilinskim detetom – navsezadnje se je

tudi to rodilo za sprotno, pač glasbeno-

gle dališko porabo. Mihevčev preprosti

odsev Webrovih uvertur je spodobna

skladba, imitativno razkazovanje njene

tematike pa so izvedbeno kazile ritmične

ohlapnosti orkestra.

Ta je ob sklepu večera zašel v pretirano

spodobnost, v nivelacijo stavka, iz kate-

rega bi moralo v naraščajočih vrhuncih

švigati radostno občutje. Od Uro ša Lajov-

ca tudi sicer nismo dočakali prenosa par-

titurne celote v čutno napeto arhitekto-

niko. Vrtela se je pedagoško skrbna Eroi-

ca brez Beethovna (njegovih izostrenih

ritmičnih sporočil, boja med drznim

upom in bolečino, zmagovitega končne-

ga izbruha) – kot da bi tudi njo ustvarila

Romberg ali Mihevec, obenem pa bi

poustvarjalski duh in gon obtičala v ka-

kem cesarsko-kraljevem času oziroma

deželnem središču. Skratka, »stravagan-

tni koncept« bi nemara obstal, če bi ga

nadgradil izvedbeno živi Beethoven; tako

pa je deloval kot starinarna.

Po drugi strani ni nič manj umesten od-

por do programiranja, ki ni bilo zmožno

spregledati »inovativne« sprevrženosti ,

ka k r šno globalno uteleša Cameron Car-

p enter. Kar je bilo ponujeno ob odprtju

srebrnega cikla, utegne (p)ostati največji

spodrsljaj sezone – kaj slaba je tolažba ,

da se »orgelski mag virtuoznega spekta-

kla« (prirediteljeve besede) prodaja tudi

v veliko pomembnejši centrih, kot je Can-

karjev dom. Ta je tokrat v želji po prenovi

tradicionalnih oblik muziciranja povsem

za šel: glasbo in »stroko«, ki iščeta preseč-

no lepoto med idejo in enkratnostmi raz-

p oložljivega svetovnega sklada (da ne

za p i šem zapuščine), je prepustil proti-

glasbeni skrajnosti – kibernetsko podprti

frankensteinovski zvočni pošasti .

Ob basovskem rohnenju, neštetih efek-

tih, ondulacijah in umetnih dodatkih, v

katere je Carpenter drugega za drugim

potapljal svoje komade (brez posebne ra-

zlike med Bachom in Souso), s pedalnim

ekserciranjem, ki je delno zasenčilo nje-

govo ročno spretnost, sem se počutil kot

na obnovi kakega »gotskega« filmskega

hororja. Posvetilo se mi je, da je Carpen-

terjeva osebna prisotnost ob računalniš-

ko-sintetizatorskem superstroju (ki bi

lahko najbrž igral tudi sam) nujno po-

trebna za učinek predstave, namenjene

egu nastopajočega. Pa še izplača se takle

potujoči oziroma – novodobno zapisano

–mobilni biznis. ×

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

gl asba

Modri abonma.

Orkester Slovenske filharmonije (diri-

gent Uroš L ajovic).

Cankarjev dom, 7. 10.

*****

Srebrni abonma.

Cameron Carpenter, orgle.

Cankarjev dom, 9. 10.

*****
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K Jure Dobovišek

.....................................................................
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T Špela Barlič

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


