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Dr užbenokr itični
Pogačnikovi filmi
Zdenko Vrdlovec

Po »novem češkem filmu« se je leta 1967 na puljskem festivalu s
Prebujanjem podgan Živojina Pavlovića, Ljubezenskim prime-
rom ali tragedijo uradnice PTT Dušana Makavejeva, Z b i ra l c i
perja Aleksandra Petrovića in Malimi vojaki Bate Čengića pojavil
tudi »novi jugoslovanski film«, ki je bil pozneje ožigosan kot
»črni val«. Na tem festivalu so bili prikazani tudi Grajski biki
Jožeta Pogačnika, ki jih »uradno« sicer ni zadela ta anatema, a so
se morali tedanjim slovenskim oblastem že zdeti dovolj »črni«,
saj režiser skoraj dvajset let ni prišel do drugega celovečernega
filma.

V tem dolgem razponu med enim in drugim celovečernim
filmom je Jože Pogačnik, letošnji dobitnik Badjurove nagrade za
življenjsko delo, snemal kratke in dokumentarne filme, s kateri-
mi je na začetku 60. let tudi začel svojo kariero. Z nekaterimi,
posebno s še danes osupljivim filmom Na stranskem tiru (1964),
ki je moral delovati kot »nož v srce« uradne ideologije in oblasti
v imenu delavskega razreda, pa se je uveljavil kot predhodnik
jugoslovanskega črnega vala in kot eden redkih slovenskih
avtorjev družbeno angažiranega filma.

V Grajskih bikih slišimo pesem Lepo je v naši domovini biti mlad,
toda film se začne skoraj tako, kot da bi šlo za Romerovo No č
živih mrtvecev, ne pa za slovenski film o mladini v vzgojnem
domu. Res je, na tabli piše, da je ta zanemarjena graščina
mladinski vzgojni dom, toda zakaj potem s temi fanti ravnajo kot
s kaznjenci? Mladeniča Petra Smrekarja, ki je pobegnil zgolj zato,
da bi našel staro mamo, upravnik doma kaznuje tako, da ga
zapre v temnico. Toda upravnik vseeno ni kakšna sadistična
svinja, marveč samo beden in posran tip, posran od strahu. Le
česa se tako boji? Gojencev, ki jih zapira, toda bolj iz strahu, da
ne bi izgubil službe? Miličnikov, ki se jim ponižno zahvaljuje in
opravičuje, kot da bi sam naredil še hujši prekršek kot pobegli
gojenec? Obeh politikov, »tovariša predsednika« in njegovega
sekretarja, ki ju tako priliznjeno vabi na večerjo? Verjetno vseh
po malem, še najbolj pa politike, režima, ki mu služi. V samem
vzgojnem domu niti ni toliko represije, kot je ta nevidno navzoča
v strahu pritlikavih »kadrov«, kakršni so upravnik in oba
politična funkcionarja.

Med gojenci doma so, kot kaže, tako sirote ali domnevne sirote,
kakršna je nebogljeni Peter, kot delinkventi, kakršen je mačistič-
ni Danny belmondovskega videza. Ni čisto jasno, zakaj si Danny
za svojega varovanca izbere prav tega ubogega in nesrečnega
Petra. Morda prav zato, ker je tako nebogljen in bi ga po
»očetovsko« rad poučil, kako postati mož, »mož dejanja«,
seveda. Pozneje se nakažejo še drugi motivi – ljubosumje, ker
ima upravnikova nečakinja (češka Hana Brejchova) rajši Petra
kot njega, morda pa tudi latentna homoseksualnost. Če pa se
držimo prvega, bi rekli, da Peter pač nima sreče z očeti. Ta, ki ga
hoče speljati na kriva pota, samozvani adoptivni oče Danny, je
delinkvent, ki konča kot truplo, njegov pravi oče (Stane Sever) pa
je ubogi pijanec, ki je rajši živel z ljubico (Olivera Marković) in
njenim domnevnim sinom in pravim ljubimcem (Lado Lesko-
var) kot s svojim sinom. Tako da Grajski biki niti niso toliko film
o izgubljeni mladini kot o izgubljenih očetih (ali o očetih kot
zgubah in pogubah).

Grajskim bikom se je mestoma poznalo, da je Jože Pogačnik že
kot dokumentarist odkril podobno tematiko, toda v tem filmu ji
je dal širšo, predvsem družbenokritično razsežnost, pri kateri je
vztrajal tudi v obeh drugih celovečercih. V Našem človeku (1985)
se direktor (Boris Juh) uspešne tovarne znajde v skoraj »kafkov-
ski« atmosferi, saj ne more doumeti, zakaj ga nenadoma
odstavljajo; direktor pozna vse politike, ki jih je treba, je z njimi
celo prijatelj, pa vendar se mu politika nazadnje sprevrže v »čisto
mistiko«, čeprav ta ni nič drugega kot politična samovolja.
Kavarna Astoria (1989) pa prikazuje, kako je komunistični režim,
ki se je vzpostavil po vojni (z znamenitimi volitvami s kroglico, ki
je zaropotala, če niste volili »prave«, tj. »naše«, tj. komunistične
partije), med drugimi dobrimi stvarmi uničil tudi mariborsko
kavar no.

V itas kop

Jože Pogačnik, letošnji dobitnik Badjurove nagrade za
življenjsko delo Foto: dokumentacija Dnevnika

Sledimo čičkam in čačkam

LJUBLJANA – Zadnja letošnja
premiera Lutkovnega gledališ-
ča Ljubljana (LGL), ki bo hkrati
tudi uvod v najbolj razgiban
mesec za otroške predstave, je
Kre d a v režiji Barbare Bulato-
vić. Premiera predstave, ki je
primerna za otroke od treh let
dalje, bo nocoj.

»Bulatovićeva je naša najbolj
kompleksna lutkovna avtorica
in s sabo vedno prinaša dvoje:
profesionalen pristop in ekspe-
riment v dobrem smislu bese-
de,« pravi programska direkto-
rica LGL Barbara Hieng Samo-
bor. Za podlago predstave je
Bulatovićeva izbrala knjigo Ča -
rodejna kreda norveške pisa-
teljice Zinke Hopp, vendar se je
že med pisanjem scenarija za
predstavo zelo oddaljila od lite-
rarne predloge. »Drobna knjiži-
ca, ki je napol napisana in napol
narisana, je bila res le navdih,«

je povedala režiserka in pojas-
nila, da rada izhaja iz literarnih
predlog, vendar jih vselej tudi
močno predrugači. »Stvari se
spremenijo kar same od sebe,«
je dodala.

Pri Kre d i jo je zanimalo, kaj se
zgodi otroku takrat, ko nekaj
nariše, saj lahko »čečkarije« tudi
zaživijo. Po njenem mnenju se
najmlajši preveč ukvarjajo z le-
pljenjem, nimajo pa dovolj
spodbude za risanje. »V zgodbi
je glavna oseba fantek, ki ne zna
risati. Ko se tega vendarle loti,
ugotovi, da ni tako težko. Treba
je le slediti čičkičački,« pravi
Bulatovićeva. Predstava je ses-
tavljena iz različnih tehnik –
poigrava se s sencami, risbo,
lutkami javajkami... Tako scena,
ki jo je pripravil slikar Bo š t j a n
Franc Avguštin, kot glasba (zlo-
žila sta jo Jelena Ždrale in Nino
de Gleria) sta nastajali sproti,
med samimi vajami. (šm)

Predstava Kreda v režiji Barbare
Bulatović je namenjena najmlajšim

V predstavi Kreda režiserke Barbare Bulatović bodo
nastopili Gašper Malnar, Brane Vižintin, Sonja
Kononenko, Martina Maurič Lazar, Lučka Drolc, Slavko
Milošič in Andrej Slinkar. Foto: arhiv LGL

Le na pol odprta vrata
Na Prešernov rojstni dan bodo slovenske kulturne ustanove pripravile 140
brezplačnih prireditev – Večinoma ogledi razstav in ustvarjalne delavnice

Mojca Štrajher

LJUBLJAN A – Jutrišnji Dan
odprtih vrat slovenske kulture
(na rojstni dan našega največ-
jega pesnika Franceta Prešer-
na ga je ministrstvo za kulturo
v sodelovanju s kulturnimi us-
tanovami prvič pripravilo že
pred petimi leti) bo letos po-
nudil okrog 140 brezplačnih
kulturnih prireditev po vsej
Sloveniji. Ob seznamu dogod-
kov ne moremo mimo dejstva,
da je ponudba slovenskih kul-
turnih ustanov ob tej prilož-
nosti iz leta v leto slabša, izje-
ma so le galerije in muzeji, ki
poskušajo ta dan čim bolj iz-
koristiti za promocijo.

Najbolj so razočarala gleda-
lišča; zamisel »odprtih vrat« je

uresničilo le pet hiš: v SNG
Maribor so ponudili na ogled
balet Labodje jezero ( b rez p l a č -
ne vstopnice so že pošle), SNG
Opera in balet Ljubljana glas-
beno komedijo Zvedave žen-
ske, SNG Nova Gorica predsta-
vo Carla Gozzija Zeleni ptiček,
Mini teater lutkovno predsta-
vo za mladino in odrasle Sk o p i
vitez, Prešernovo gledališče
Kranj pa bo (sicer večer poz-
neje) pripravilo javno general-
ko nove premiere. Če se je v
prejšnjih letih vselej vila vrsta
brezplačnih vstopnic željnih
gledalcev pred blagajno SNG
Drama Ljubljana, letos najbrž
ne bo tako. Veliki oder bo
zaradi gostovanja v soboto
prazen, v Mali drami pa bo
zastonj na ogled doslej nič kaj

obiskana predstava An y w h e re
out of this world. Prav tako se
niso posebno izkazali v Mes-
tnem gledališču ljubljanskem,
kjer tudi ponujajo proste
vstopnice le za mali oder: tam
bo na sporedu izobraževalna
Gledališka ura ali kako nasta-
ne gledališka predstava, vstop-
nice za predstavo na velikem
odru pa je treba kupiti. SLG
Celje bo svojim obiskovalcem
namesto brezplačne gledališ-
ke predstave ponudilo ogled
dokumentarnega filma o igral-
cu Janezu Bermežu, medtem
ko druga (tudi lutkovna) gle-
dališča ponujajo svoje pred-
stave po običajnih cenah.

Tudi kinooperaterji ne po-
nujajo brezplačnega ogleda
projekcij, izjema je le Kinod-

vor – za dokumentarni film o
angleškem slikarju Dereku Jar-
manu je še mogoče dobiti bre-
zplačne vstopnice. So pa na
široko in zastonj vsem obisko-
valcem odprli vrata muzeji in
galerije po vsej Sloveniji. Poleg
stalnih zbirk si bo v njih mogo-
če ogledati še sveže razstave,
nekateri pa so organizirali tudi
posebna vodstva in ustvarjal-
ne delavnice. Prav tako so za
pestro dogajanje poskrbele
knjižnice (nekatere, recimo ši-
šenska, bodo ponudile brez-
plačen vpis) in razni kulturni
domovi, ki so pripravili kon-
certe, delavnice, oglede, raz-
stave... Ves seznam dogodkov
je na voljo na spletni strani
ministrstva za kulturo
w w w. k u l t u ra . g ov. s i .

V Domu kulture Novo mesto bodo jutri pripravili dan
lutk. Brezplačno bodo na ogled kar tri predstave: za
najmlajše ob 10. uri Egon Lutkovnega gledališča TRI, ob
16. uri priljubljena Sapramiška (na sliki) v izvedbi LGL, ob
20. uri pa še predstava za odrasle Kalejdoskop
Lutkovnega gledališča Koruzno zrno.

V Prešernovem gledališču Kranj so se odločili, da dan
odprtih vrat slovenske kulture združijo z občinskim
praznikom, zato bodo obiskovalcem ponudili brezplačno
predstavo v nedeljo, ko si bodo lahko ogledali javno
generalko komedije Gospod Chance, ki bo premiero
sicer doživela v sredo.

Slovenska filharmonija se dnevu odprtih vrat slovenske
kulture pridružuje s koncertom Komornega godalnega
orkestra Slovenske filharmonije, ki bo ravno jutri praznoval
deseto obletnico glasbenega poustvarjanja, kot solistka pa
bo nastopila prva dama črno-belih tipk Dubravka Tomšič
Srebotnjak. Brezplačne vstopnice so na voljo na recepciji
SF. Program: W. A. Mozart, A. Kumar in J. Suk.

Za likovni poslastici so poskrbeli v Moderni galeriji in
Mednarodnem grafičnem likovnem centru. V prvi bodo
danes zvečer odprli razstavo del Janeza Bernika, jutri pa
bo ob 17. uri po njej že prvo brezplačno javno vodstvo. V
MGLC bodo jutri ob 18. uri uradno odprli razstavo del
Jožeta Ciuhe (zgoraj detajl z njegove slike Sat), ki pa bo že od
11. ure brezplačno na ogled vsem obiskovalcem.


