
22 Ku lt ura Torek, 13. 11. 20 1 8

Dnevnik 12. 11. 2018 ob 22.24 

h

CYMK st ra n 22

Film Vrh u n ec Gasparja Noéja je nez-

g re šljivo noéjevski film – v ro č i č e n ,

histeričen, demoničen, do obisti kine-

matičen vrtinec, ki se pred vašimi oč-

mi odvije kot najhujša nočna mora, se

vam kot vonj po gnilobi zažre v meso

in vam zavozla želodec. Saj veste, če

greste iz kina in vam ni vsaj malo sla-

bo, potem najbrž niste gledali Noéja.

Skupina profesionalnih plesalcev se

po skupni vaji prepusti zabavi v zapu-

ščeni šolski telovadnici, ne vedoč, da

jim je nekdo v pijačo podtaknil LSD,

nakar se večer sprevrže v pravo revijo

psihoze in najbolj pritlehnih človeš-

kih nagonov. Vsi Noéjevi običajni pri-

jemi za ustvarjanje peklenske gledal-

ske izkušnje so tu: narativna časovna

elipsa, hipnotično pulzirajoča elek-

tronska glasba, seks in nasilje, agre-

sivno obarvana svetloba, labirint nes-

končno dolgih hodnikov, nenavadne

postavitve kamere, mučni prizori, ki

jih je težko gledati, a je gledalec spri-

čo vsega, kar v temi kinodvorane na-

pada njegove čute, preveč paraliziran,

da bi odvrnil pogled. In rdeča, veliko

rdeče. Tipičen Noéjev film in za gle-

dalce, ki se z njegovimi deli še niso

srečali, morda najboljša izbira za

spoznavni večer z nepoboljšljivim fil-

mskim šo ka to r j e m .

Ob tem se seveda zastavlja vpraša-

nje: je šokantna ekstravaganca sama

sebi namen ali se za njo skriva še kak-

šno drugo sporočilo, morda celo poli-

tično? Dogajanje poteka pred ogrom-

no, bleščečo francosko zastavo in nek-

je ob začetku čez platno prileti napis

»francoski film in ponosni smo na to«.

Dejstvo je tudi, da so plesalci etnično

mešani, različnih spolov in spolnih

preferenc. Prav tako lahko opazimo,

da podtikanja droge obdolžijo musli-

manskega plesalca, ki ni pil alkohola.

Gre morda za podobo etnično in na-

cionalno mešane družbe, ki postaja

vse bolj kaotična in kjer je za vsak iz-

gred najlažje obdolžiti prvega musli-

mana, ki pride mimo? Morda, morda

pa tudi ne. V prvi vrsti je to še vedno

prvovrsten filmski udarec v trebuh. Vi-

zualno fascinantna, tehnično dovrše-

na, zagatna filmska izkušnja.

Visoka družba

V sekciji Kralji in kraljice smo videli še

en film, prepojen s krvjo, spermo, uri-

nom, materinim mlekom in drugimi

telesnimi izločki, še eno morasto, na

en sam utesnjujoč, mrakoben interier

omejeno kontemplacijo o ljudeh na

robu norosti, le da se dogaja v nedolo-

čeni prihodnosti v vesolju. Na vesolj-

skem plovilu spremljamo skupino na

smrt obsojenih zapornikov, ki kot pos-

kusni zajčki plujejo proti črni luknji,

da bi pridobili podatke o njeni rotacij-

ski sili kot možnem viru energije za

Zemljane, medtem ko poskuša zdrav-

nica dr. Dibs (Juliette Binoche) z

umetnimi oploditvami v vesolju ustva-

riti novo življenje. Čeprav je vedno

enigmatična francoska »auterka« Clai -

re Denis svoj prvi angleško govoreči

film Visoka družb a postavila v strašlji -

vo praznino vsemirja, jo še vedno za-

nimajo temeljni parametri človeško s t i .

Kaj ostane človeku, prisiljenemu v so-

bivanje s skupino neznanih ljudi v izo-

laciji, ko se ove, da je na poti v pogu-

bo? Ostanejo mu osnovne biološke

funkcije in vzgibi, kot kaže primer za-

pornika Monteja (Robert Pattinson)

in njegove hčerke, pa tudi imperativ

živeti za drugega, ki očitno edini moti-

vira življenje ne glede na okolišč i n e. ×
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Srhljivo tu doli in tudi tam v vsemirju

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

K Špela Barlič

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

g l e da l i šče zatiranih

Zakonodajno gledališče, kaj je to?

Z različnih področij so prišli udele-

ženci na 1. konferenco gledališča zati-

ranih v MSUM na Metelkovo – od tis-

tih, ki se borijo za enakost med spoli,

do tistih, ki v vrtcih in šolah po meto-

dah gledališča zatiranih opogumljajo

otroke, mlade. »Gledališče zatiranih

so metode, ki jih je razvil Augusto

Boal v Braziliji v šestdesetih letih

p re j šnjega stoletja, rečemo jim tudi

g l ed a l i šče za družbene spremembe.

Odpiramo prostor temam, o katerih

se navadno ne govori, in dajemo glas

tistim, ki običajno nimajo glasu ozi-

roma se njihovega glasu ne sliši. Po-

govarjamo se o resničnem ži vl j e n j u ,

stvareh, ki se dogajajo tukaj in zdaj,«

je povedala ena od organizatoric kon-

ference, pedagoginja ter soustanovi-

teljica Zavoda Bob in KUD Transfor-

mator Metka Bahlen Okoli.

Z odra v skupnost

Metka Bahlen Okoli pojasnjuje: »V

g l ed a l i šču zatiranih nimamo igralcev

in gledalcev, ampak smo vsi

gled-igralci, ker na neki točki vsi

vstopamo v procese predstave.« Me-

tod je kar nekaj, med njimi slikovno

g l ed a l i šče, kjer se upodablja s telesi;

estetika gledališča zatiranih je meto-

da za izražanje z zvoki, ritmi, pišejo

se pesmi, pisma; v časopisnem gleda-

lišču se tekste iz medijev na novo ra-

zumeva. Najbolj popularna pa je me-

toda forumsko gledališče, kjer skupi-

na, ki pripravlja gledališki dogodek,

predstavi probleme skozi kratke pri-

zore, nato pa joker v vlogi komunika-

torja spodbudi gledalce k razpravi, s

čimer tudi oni vstopajo v prizore ter

spreminjajo situacijo. »To so neke vr-

ste laboratoriji, vaje za realnost, kjer

p re i z ku šamo strategije, ki bi jih po-

tem lahko uporabili tudi v vsakda-

njem življenju. O njih razpravljamo,

Gle dališče zatiranih so gle-

dališke metode, ki jih upora-

bljajo umetniki, pedagogi,

terapevti. Prostor dobijo

ljudje brez slišanega glasu v

družbi in zamolčane teme.

Metode pri nas poznamo že

nekaj let, o njih so sprego-

vorili tudi na 1. konferenci

gle dališča zatiranih v MSUM.

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

T Ingrid Mager

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

Gle dališče zatiranih pozna tudi Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ), kjer usposabljajo trenerke in trenerje za uporabo teh gle daliških metod. F Erik Školib er

Gre v Vrhuncu morda za podobo etnično in nacionalno mešane družbe, ki postaja

vse bolj kaotična in kjer je za vsak izgred najlažje obdolžiti prvega muslimana, ki

pride mimo? Morda, morda pa tudi ne.F arhiv Liffa

iščemo potenciale, s tem potem oza-

ve ščamo ljudi, kako se lahko odzove-

jo v neki situaciji,« je še povedala

Bahlen- Okolijeva.

V zadnjem času je zelo popularna

metoda zakonodajno gledališče. Gre

za angažirano »predstavo«, ko je z

odra mogoče vplivati tudi na zako-

nodajne procese v skupnosti, na

odločevalce. Z gledalci najprej raz-

pravljajo, kakšna zakonodaja bi bila

pravična (letos je bilo v posebnem

fokusu prekarno delo), na konferen-

ci pa sta Jaka Andrej Vojevec in To -

maž Po db evšek iz Pekarne Magda-

lenske mreže govorila tudi o prime-

rih dobre prakse v tujini. Pri nas je

bil tak primer projekt Status quo na

trgu dela pri Zavodu Bob, ko je gle-

dališka skupina Vse ali nič opolno-

močevala mlade pri reševanju vsako-

dnevnih stisk.

Antiavtoritativni prostori

Z mladimi se ukvarjajo tudi v kultur-

no -izobraževalnem društvu PiNA v

Kopru. Ema Weixler je predstavila

projekt FHOFIJ, kjer so gledališču za-

tiranih dodali nekaj drugih metod in

ra z m i šljali o antiavtoritativnosti; us-

tvarili so prostor preizpraševanj, raz-

mišljali o aktivni drži posameznika, s

tem pa ponudili prostor za dialog in

tudi kontfrontacijo.

V gledališču skupnosti LGBTQ+ so

pred leti z metodo nevidnega gleda-

lišča na mestnem avtobusu uprizorili

performans ter odprli vprašanja

transfobije in homofobije. »Vedno

črpamo iz osebnih zgodb, nato pa

smo sami igralci – in od tega ne od-

stopamo,« je povedala Katja Sešek.

»Ni veliko varnih prostorov, kjer smo

videni takšni, kakršni smo.« Naučijo

se recimo odziva, kadar slišijo ho-

mofobno izjavo, specifično je tudi

delo s telesom, ki je v naših primerih

»patologizirano«, »nepravo«.«

Del konference so bile tudi popol-

danske praktične delavnice z M i-

chaelom Wrentschurjem iz graške

organizacije InterACT, med gosti pa

je bila tudi Ana Alhadi iz Inštituta za

afriške študije, ki je predstavila iz-

ku šnje s forumskim gledališčem,

kjer so sodelovali prosilci za medna-

rodno zaščito. ×

Zagatni film “nemogoče ga”

francoskega režiserja Gas-

parja Noéja Vrhunec udari

gledalca v trebuh, Visoka

družba Claire Denis išče

motiv življenja v vesolju.

Metka Bahlen Okoli, p e dagoginja

V gledališču zatiranih nimamo

igralcev in gledalcev,

ampak smo vsi gled-igralci,

ker na neki točki vsi

vstopamo v procese predstave.


