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g l e da l i šče

Vodvil z dramatičnimi vložki

»Jean Cocteau je pravzaprav zaple-

ten avtor, saj ga lahko jemljemo

lahkotno ali pa zelo poglobljeno,«

pred nocojšnjo premiero njegove

igre S t ra šni starši na Mali sceni

MGL razmišlja direktorica B a r b a ra

Hieng Samobor. »Problemi, ki jih

obravnavajo njegove drame, so do-

kaj vsakdanji, na videz celo nevzne-

mirljivi, toda hkrati zelo resni – v

tem primeru gre za vprašanje, do

ko l i kšne mere je usoda mladih v

rokah starejših.«

Izzivalna kombinacija

Po drugi strani gre v predstavi po

njenih občutkih tudi za nekakšen

»eksperiment žanrov«, saj je Jean

Cocteau (1889–1963) povedal, da si

je želel napisati igro, ki bi bila kome-

dija z vodvilskim zapletom, vendar

bi obenem vsebovala dramatične

osebe in prizore. »Tako smo se tudi

mi trudili kombinirati resnost vsebi-

ne z lahkotnostjo forme,« je pristavi-

la dramaturginja predstave Pe t ra

Po go revc , ki je opozorila, da je Coc-

teau s to dramo zavestno kršil ta-

kratne konvencije – na primer to, da

so v bulvarski tip gledališča spadale

tudi jasno določene tematike in na-

čini njihovega podajanja.

Odstopanje od pravil je bilo ob

krstni uprizoritvi tega besedila leta

1938 v Parizu nemara še bolj tvegano

od njegove domnevne nemoralnosti,

zaradi katere je ob praizvedbi zaradi

ogorčenega plazu kritik izbruhnil

tudi krajši škandal, ki pa igri ni pre-

prečil, da bi postala uspešnica. V

njej Cocteau portretira precej nena-

vadno družino, zapredeno v še bolj

čudna razmerja: zakonca srednjih let

Georges in Yvonne živita z njeno

sestro in odraslim sinom, ki se zalju-

bi v dekle, s katerim je na skrivaj lju-

bimkal tudi oče, skratka, izpolnjeni

so vsi pogoji za absurdno komedijo

natančno stopnjevanih zmešn j av.

Večno zapleteni odnosi

Cocteaujevo besedilo je bilo pri nas

že uprizorjeno, leta 1964 v režiji Jo-

žeta Tirana prav na odru MGL. »Ko

sem pred časom prebiral to besedi-

lo v sicer slabem prevodu, me je

Cocteau znova začaral kot nekoč,«

pojasnjuje režiser Alen Jelen. »V be-

sedilu, starem 80 let, sem našel za-

res veliko povezav s sodobnim ča-

som, sploh kar se tiče medčloveških

odnosov, ki so danes morda še bolj

zapleteni. Pri tem pa se v besedilu

razkrivajo še druge patologije meš-

čanske drže, od nadutosti pa vse do

moralnega prepada, ki se skriva za

dostojnim videzom.« Med proce-

som so skušali slediti avtorjevi izja-

vi, da za to besedilo »ne ve, ali je

drama ali vodvil, zagotovo pa je

mojstrovina«, čemur so prilagodili

tako slog igre kot tudi sceno in ko-

stume. »Ker se predstava ves čas gi-

blje na robu med resnim in komič-

nim, je to od nastopajočih zahteva-

lo veliko znanja in spretnosti.«

Za tokratno postavitev je besedilo

na sveže prevedla Eva Mahkovic in

njen »poznavalsko čudaški« prevod

je po besedah lektorice Maje Cerar

ponujal zelo dobro osnovo za tip

uprizoritve, ki so si ga zamislili.

»Uporabili smo zborni jezik s pokraj-

šanimi nedoločniki in namenilniki, s

čimer smo dosegli nenavaden, neko-

liko afektiran tip govora, ki ustrezno

odseva čudnost likov v igri.« ×

V Mestnem gledališču

ljubljanskem bodo nocoj

premierno uprizorili igro

Stra šni starši francoskega

avtorja Jeana Cocteauja.

Absurdno komedijo v

prevodu Eve Mahkovic je

z režiral Alen Jelen.
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To so gadi so restavrirani

»Jok brate, odpade,« in druge domislice

iz filma Jo žeta Bevca To so gadi so v

sredo v Cankarjevem domu navduševa -

le nostalgično občinstvo, tako tiste, ki

so si film ogledali že tolikokrat, da so

replike naznanjali kar vnaprej, kot mla-

de, ki so film videli prvič. Vse skupaj so

ob koncu pozdravili tudi ustvarjalci in

ustvarjalke filma, med njimi Radko Po-

lič, Manca Košir in Ma t j a ž T u rk . To so

ga d i je četrti slovenski film, ki bo na vo-

ljo tudi v formatu blu-ray, ki omogoča

shranjevanje filmov v visoki ločljivosti.

Kot je povedala Nerina T. Kocjančič,

vodja promocije in distribucije pri Slo-

venskem filmskem centru, se je zgodba

o restavriranju slovenskih klasikov za-

čela pred desetimi leti, ko so bili pos-

topki še precej dražji kot danes. »Med-

tem ko so filmsko ozaveščene držav e

takoj začele pripravljati prednostne sez-

name filmov, smo pri nas lep čas raz-

pravljali o tem, kaj naj bi sploh bila

prioriteta. V tem času je večina televizij

p re šla na tehnologijo HD, kar je pome-

nilo, da vsa slovenska filmska klasika ni

bila več primerna za predvajanje, saj ni

več ustrezala novim tehničnim parame-

trom.« Prednostni seznam celovečernih

filmov pa smo dobili šele leta 2016.

Poleg filma To so gadi so bili doslej

restavrirani in v zbirki SI-FI Klasika iz-

dani še filmi Dolina miru Franceta Šti -

glica iz leta 1956, Sedmina Ma t j a ža

Klopčiča iz leta 1969 in Na svoji zemlji

Franceta Štiglica iz leta 1948. Letos ima

Slovenski filmski center na razpolago

20.000 evrov, kar zadošča za en film,

tako kot v zadnjih štirih letih, še dodaja

Nerina T. Kocjančič.

Malce zelenkasti gadi

Po besedah Bojana Mastilovića iz za-

voda Iridium film, ki je vodil restavri-

ranje filma To so gadi, Slovenija na po-

dročju restavriranja filmov precej zao-

staja za drugimi evropskimi država m i ,

saj tudi samemu postopku namenja

manj denarja kot v tujini. »V vzhodni

Evropi restavracija celovečernega fil-

ma stane od 35.000 do 40.000 evrov,

pri nas pa smo bili za delo, ki v pov-

prečju traja tri mesece in pol, plačani

približno 17.000 evrov. Veliko dela pri

obnovi tako niti ni plačanega, ampak

mi smo se obnove lotili z ljubeznijo, z

višjim ciljem, da ohranimo filmsko de-

diščino.« Da je šlo za delo iz ljubezni,

govori tudi podatek, da se je restavra-

cija prav tega filma precej razpotegni-

la, na kar sedem mesecev.

»V običajnem času smo izpolnili po-

goje Arhiva Republike Slovenije, a sami

z rezultatom nismo bili povsem zado-

voljni, zato smo se mu še dodatno pos-

vetili.« Težava so namreč barve, ki so

nekoliko neskladne. »Korekcija barv

praviloma poteka glede na predmet v

filmu, za katerega vemo, kakšne barve

bi moral biti. V filmu To so gadi je pri-

zor v kuhinji, v katerem je na omari

porcelanasti prašiček. Če smo želeli, da

imajo igralci kožo normalne barve, je

bil prašiček zelen, če smo želeli, da bi

bil prašiček bele barve, pa so bili obrazi

igralcev vijolični,« je postopek barvne

korekcije opisal Mastilović. ×

Kljub desetletju pozivov in

debat nam je doslej uspelo

digitalizirati zgolj pet fil-

mov, za kar je država na-

menila 100.000 evrov. Za-

dnji je komedija To so gadi

iz leta 1977, ki so jo barvno

in kontrastno izpopolnjeno

v sredo prikazali v Cankar-

jevem domu.
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Po premieri restavriranega filma To so gadi so gledalce pozdravili tudi ustvarjalci in ustvarjalke filma, med njimi Radko Polič, Manca Košir in M at j až Tu r k . To so gadi je

četrti slovenski film, ki bo na voljo tudi v formatu blu-ray, ki omogoča shranjevanje filmov v visoki ločljivosti.F S FC

Re ko rd e r

v gledanosti

Prednostni seznam

slovenskih filmov

za digitalizacijo

1. Na svoji zemlji, 1948, France Štiglic

2. Tistega lepega dne, 1962, France

Štiglic

3. Na klancu, 1971, Vojko Duletič

4. Pastirci, 1973, France Štiglic

5. Idealist, 1976, Igor Pretnar

6. Veselica, 1960, Jože Babič

7. Nasvidenje v naslednji vojni, 1980,

Živojin Pavlović

8. Rdeči boogie, 1982, Karpo Godina

9. Opre Roma, 1983, Filip Robar Dorin

10. Hudodelci, 1987, Franci Slak

To so gadi je nizkoproračunska kome-

dija scenarista in režiserja Jožeta Bev-

ca, ki pa je več kot presegla pričako-

vanja. Film je bil namreč kar 15 let

eden najbolj gledanih slovenskih fil-

mov, saj si ga je ogledalo okoli

280.000 ljudi.


