
30 Ku lt ura Sobota, 16. 6. 20 1 8

Dnevnik 15. 6. 2018 ob 22.30 

h

CYMK st ra n 30

k r i t i ka

Spodletelost kot kreativnost

V zbirki Knjižnica MGL je iz-

šla študija raziskovalca so-

dobnih scenskih praks Ne-

nada Jelesijevića z naslo-

vom Performans-kritika.

V njej avtor premišljuje fe-

nomen kritike v perfor-

mansu, analizira pa tudi vr-

sto različnih primerov kri-

tičnih umetniških praks.

film

Šum Balkana.

Re žija Boris Petkovič.

Kinodv or.

*****
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K Ale š Ro jc

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

Film Šum Balkana re žiserja Borisa Pet-

kov i č a , ki se je z glasbeno (in natančne-

je hip hop) tematiko v preteklosti že

spopadel, dokumentira glasbeno poto-

vanje Toma ža Groma po ulicah Maribo-

ra, Zagreba, Tuzle, Novega Sada, Prišti-

ne, Tirane in Skopja. V ospredju sicer ni

toliko Grom, ta moščanski kontrabasist,

improvizator in organizator, pač pa pro-

jekt, ki je konec leta 2014 rezultiral v

koncertni predstavi Duša, šum, ventil in

ži ca . Sam dogodek žal (še?) ni dobil svo-

jega dokumenta, Petkoviča pa, temu

primerno, zanima bolj proces kot rezul-

tat. Kot smo sicer videli na četrtkovi

premieri filma, ki bo v okviru glasbe-

no-filmskega programa Kinodvora na

sporedu do srede, govoriti o rezultatu v

tem primeru zlahka zgreši samo pripo-

ved. Za premierno projekcijo so se na-

mreč v filmu (in predstavi) nastopajoči

glasbeniki pridružili na odru in pod njim

– seveda raje v zvoku kot besedi.

Ko je Grom pred leti, tako pripoveduje

sam, na beograjski ulici slišal igrati har-

monikarja, je po večdnevnem opazova-

nju pristopil do njega in mu predlagal

poljubno igranje na posnetek neke Gro-

move kompozicije. Temu je sledilo poto-

vanje po ulicah nekaterih drugih bal-

kanskih mest, sodelovanje z nekaterimi

– ne »narodnimi«, pač pa »iz naroda«,

kot se v filmu izrazi eden izmed njih –

glasbeniki, ki so na koncu skupno odi-

grali nekaj nastopov v Ljubljani. Fil-

mska kamera Borisa Petkoviča je spre-

mljala predvsem potovanje, ki ga v fil-

mu nekako povzamejo tri »ključne be-

sede«: nesporazumi, iskanja, živl j e n j e.

Skozi Gromove monologe, ki se v filmu

večinoma zgodijo v avtomobilu med is-

kanjem posameznih protagonistov, dru-

gi dve opišeta glasbeno improvizacijo,

pripoved o nesporazumih pa je postala

očitno priljubljen režiserjev poudarek.

Skozi ta poudarek v pripovedi okoli fil-

ma pronica splošna tema: meje, tako je-

zikovne in narodne, ter njihovo presega-

nje, ki je mogoče v univerzalni glasbi.

Temu se pridruži tudi Gromov komen-

tar, v katerem ljubljanski improvizator

sebe vidi kot ujetega v določene umet-

niške konvencije, hkrati pa verjame v

n e ka k šno avtentično spontanost nepro-

fesionalnih glasbenikov. A določen

dvom o slednji se pojavi med snovanjem

ljubljanskega koncerta, kjer je bilo tre-

ba sprejeti preprosto dejstvo – da ima

tudi glasbena improvizacija svoje para-

dokse, ti pa so vidni tam, kjer se odprto-

st lahko uveljavi kot zapoved tistim

igralcem, ki v svojem muziciranju enos-

tavno niso pripravljeni zapustiti tradici-

je posredovanega igranja. Odločitev, da

je v tem primeru najbolje pustiti ravno

to igranje tako, kot je, saj bo v skupin-

skem muziciranju že dobilo nov značaj,

je v tem primeru poučna, četudi njene-

ga udejanjenja v filmu žal ne vidimo.

Posnetek ljubljanskega nastopa v filmu

nastopajočih glasbenikov namreč daje

Film se uspešno izmakne

tako naivnim predstavam

svojega protagonista kot

romantičnemu slikanju

večinoma revnih glasbenikov.

t eo r i j a

O nemogoči gesti upora

»Knjiga je nastala na podlagi mojega

doktorata na temo kritične umetni-

ne in simbolnega kapitala, a je traja-

lo kar nekaj časa, da je dobila seda-

njo obliko, torej podobo nekakšne

sestavljanke teoretskih izhodišč in

različnih primerov performativnih

praks,« je o svojem delu Pe r fo r-

mans-kritika: zasuk v odpravo umet-

nosti, ki je te dni izšlo v Knjižnici

Mestnega gledališča ljubljanskega,

uvodoma pojasnil Nenad Jelesijević,

raziskovalec performansa in sodob-

nih scenskih umetnosti ter občasno

tudi performer. O skovanki iz nas-

lova pojasnjuje, da gre za hibridni

pojem, s katerim poskuša zajeti do-

ločen tip praks sodobne umetnosti,

ki izhajajo iz »nemogoče geste upo-

ra proti obstoječemu«, pri tem pa

p oskušajo iz prevladujočih vzorcev

vse pogosteje izstopati z nekakšno

(samo)ukinitvijo umetniškega po-

četja; simbolni kapital, ki ta dela

naredi za umetniška, je torej v

njihovem emancipacijskem poten-

cialu, v tem »nemogočem uporu«,

ne pa v discipliniranem sledenju

uveljavljenim umetniškim vzorcem.

Po drugi strani pa je vsebino tega

pojma težko enoznačno zajeti, opo-

zarja teatrolog Blaž L u ka n ; lahko

se namreč nanaša na kritični per-

formans kot tak, na kritični naboj v

performativnem ali na kakšen drug

tip razmerja med obojim.

Lukan v svoji spremni besedi Jele-

sijevićevo knjigo označi kot »radi-

kalno«, četudi ne toliko v smislu po-

zivanja k nekemu dejanju kot pa v

tem, da nič v njej ni samoumevno,

saj nenehno misli in premišljuje –

tudi samo sebe oziroma ustreznost

lastne misli. »Ena od glavnih potez

tega besedila je ta, da vselej išče tis-

to, kar je 'zadaj', ne le v ideološke m

pomenu, ampak tudi tisto, kar je v

ozadju tako imenovane kritične in

angažirane umetnosti. To je nekak-

šna knjiga v gibanju, ki se ne zausta-

vi na nobeni določeni točki,« ugota-

vlja. Delo po njegovih besedah

vzpostavlja »kritičen odnos do kri-

tične umetnosti oziroma do umet-
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nosti, ki hoče biti kritična«, pri če-

mer dobiva bralec občutek, da je bil

pri svojem dosedanjem razumeva-

nju že kanoniziranih kritičnih umet-

nin (med njimi morda najbolj znan

primer je Duchampova Fo n ta n a , ki ji

avtor nameni posebno pozornost)

kar nekako naiven, ko je preprosto

»verjel, da je nekaj kritično in alter-

nativno, čeprav morda v resnici ni«.

Primeri, ki jih obravnava Jelesije-

vić, segajo od postdramskega gledali-

šča do vizualne umetnosti in v ob-

dobje bolj ali manj bližnje preteklosti

– od že omenjene Duchampove »per-

formativne geste upora« ali razvpite-

ga performansa Marine Abramović v

n ew yo rškem MoMA (»Koliko odvečne

navlake je potrebno, da bi se zgodil

pretresljiv umetniški dogodek, kot si

ga predstavlja Zahod,« med drugim

komentira Jelesijević) do performan-

sov tandema The Yes Men, akcij ne-

katerih aktivističnih skupin ter pre-

mislekov različnih dogodkov in

umetniških del zadnjih (de-

set)let(ij), na primer performansa

T r i g l av , posegov v galerijske prosto-

re Aleksandra Brenerja ali uprizorit-

ve Kompleks Ristić re žiserja Oliverja

Frljića. »O tem, kar poimenuje per-

formans-kritika, Jelesijević razmiš-

lja kakor o gesti, ki na način uporne

d rže posega v prostor vsakdanjega z

neko alternativo,« je menila teoreti-

čarka Barbara Orel. »Omenjene pri-

mere kritičnih gest natančno anali-

zira in umešča v prostor in čas, pri

tem pa se nehote vprašaš, na kakšen

način in kje je danes resnična kritič-

na gesta še mogoča.« ×

slutnjo neke povsem nove celote, ki pa ji

film nameni le nekaj zaključnih minut.

Film Šum Balkana omenjenim zagatam

skozi zvok, monologe in ulični kaos

spretno dodaja nemi komentar, ki

omenjenih splošnih tem ne vsiljuje, pač

pa prej omogoča pogled mimo njih. Glas-

ba ni univerzalni jezik tam, kjer v naivni

podobi seže čez meje, pač pa prej tam,

kjer vzpostavljenim identitetam spodle-

ti – tako, kot večkrat spodletijo Gromova

iskanja določenih lokacij ali poskusi ko-

munikacije med lokalnimi govoricami.

Tam namreč šele nastane prostor za iz-

najdljivost in kreativnost, ki se glede na

končni rezultat kažeta le kot nekakšen

neželeni stranski produkt. Moč tega fil-

ma je, da se izmakne tako naivnim pred-

stavam njegovega glavnega protagonis-

ta kot romantičnemu slikanju večinoma

revnih glasbenikov, ki so v filmu pred-

stavljeni skozi lastne pripovedi v šumu

domačega okolja. ×

Film Šum Balkana režiserja Borisa Petkoviča dokumentira glasbeno potovanje kontrabasista Tom aža Groma po ulicah različnih

mest nekdanje Jugoslavije. F

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

Urednica zbirke Knjižnica MGL Petra Pogorevc, avtor knjige Nenad Jelesijević ter recenzenta Barbara Orel in Blaž Lukan na

predstavitvi dela Performans-kritika: zasuk v odpravo umetnosti F Peter Giodani


