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intervju / Matej Puc, nagrajenec Prešernovega sklada

Trenutek, ko te poboža nevidni prst

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

T Gregor Butala

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

M

ed letošnjimi nagrajenci

P re šernovega sklada je bil

zaradi svojih vlog v minu-

lih sezonah tudi igralec

Matej Puc, član ansambla

Mestnega gledališča lju-

bljanskega (MGL). Kot umetnik s pre-

poznavno večplastnim izrazom je v

tem času zaznamoval uprizoritve, kot

so bile denimo Iliada, Dunsinane, Le -

once in Lena, Vojna in mir, zlasti pa

Peer Gynt ali nazadnje Sen kresne noči.

V teh dneh bo stopil na oder kot Dan-

ton v Büchnerjevi drami D antonova

smrt, ki jo režira Aleksandar Popovski.

Pogovarjava se dober teden dni pred

va šo novo premiero. Običajno je to

najbolj napet čas študija predstave …

Res je, vendar niti ne zato, ker bi se

nam mudilo ali kaj podobnega: to je

tisti trenutek, ko se znajdeš v nekak-

šni megli in ne veš dobro, kje si oziro-

ma kje smo s predstavo – še posebno

izrazito je to pri tokratnem projektu,

ki smo se ga lotili na precej svojevr-

sten način. Na ravni besedila namreč

Dantonova smrt ne vsebuje poudarje-

no dramatičnega dogajanja, bolj gre

za filozofska razmišljanja, ki jim je

razmeroma težko poiskati učinkovito

g l ed a l i ško obliko; odločili smo se za

neki pristop, s katerim se poskušamo

zelo neposredno približati gledalcu,

ne vemo pa še, ali bo zares deloval.

Razumem, zdaj je prepozno, da bi to

zasnovo kaj dosti spremenili.

Tako je, ne preostane nam drugega,

kot da pri svoji zamisli vztrajamo do

konca procesa in upamo, da nam bo

uspelo, kar si želimo. To je pač upri-

zoritev, za katero smo si rekli, da bo-

mo šli v nekaj novega in ob tem ob-

stali ali padli. Saj takih predstav si

pravzaprav kot igralec želiš; tisti bolj

varni projekti, če tako rečem, ki se jih

lotiš po bolj ustaljenih poteh, včasih

prijajo, toda po drugi strani je treba

biti tudi pogumen, pripravljen na tve-

ganje in poskušati več – ne pa se že

vnaprej zadovoljiti z nekim predvide-

nim rezultatom. Podobno je bilo tudi

čer igral Peera Gynta, sem že v tre-

nutku, ko sem se zbudil, začel raz-

mišljati o predstavi, v meni je že vse

brbotalo in se naravnavalo na vlogo,

vse je bilo podrejeno temu – kaj bom

jedel, kdaj bom jedel …

Kako pomembno je, da igralec

verjame v predstavo, ki se je loteva?

Pri meni je to preprosto – od nekdaj

začenjam s točke, da v projekt verja-

mem in se mu povsem prepustim. Z

veseljem tudi sledim ekipi in režiser -

jevi viziji, kajti sodelovanje, trk naših

kreativnih svetov, je tisto, kar me naj-

bolj priteguje. In nasploh se mi zdi

pogled režiserja v tem smislu mnogo

z a n i m i ve j ši kot moj. Kajti če bi izhajal

le iz sebe in svojih premislekov, bi bil

nekako obsojen na že znano; raje se

pustim potegniti v neki nov svet, ki

mi omogoča, da stopim iz lastnih ok-

virov, ter me izzove k temu, da pre-

tehtam svoje meje, premislim svoj od-

nos do stvari in storim nekaj, česar si-

cer morda ne bi. Tak primer je bil

pred nedavnim Sen kresne noči, kjer se

ob koncu predstave slečem; do tega bi

bil navadno nekoliko zadržan, toda tu

sem čutil, da mora biti moj lik, Deme-

ter, nekako ponižan – zato, ker je bil

pred tem ves čas tako zoprn do dru-

gih. Skozi dialog s samim seboj sem

prišel do ugotovitve, da je prav, da se

zgodi nekaj takšne ga.

Toda najbrž se vendarle primeri, da

igralcu ideja uprizoritve ni blizu – al i

pa da predstava kljub trudu ne uspe.

Vedno pridejo tudi trenutki negoto-

vosti ali dvoma, toda to je del vsake-

ga procesa. Kadar ne gre drugače, si

zabičam, da preprosto moram verje-

ti v to, kar počnem; kajti o tem, kaj

res menim o neki predstavi, lahko

laže premišljujem pozneje in z dolo-

čene časovne distance. Zato se vselej

trudim na vso moč. Takrat, ko se

včasih vendarle že izkaže, da pred-

stava ni najbolje uspela, pa se mi zdi

še pomembneje, da v njej najdem

nekaj tehtnega. Pri svojem delu na-

mreč izhajam iz lastne izkušnje gle-

dalca oziroma tega, kar je meni všeč

v gledališču – ko dobiš tisti občutek,

kot da se je z odra stegnil neki nevi-

dni prst in te malo pobožal v notra-

njosti. Takrat se v meni nekaj zgodi,

premakne; in ker vem, kako prijetno

je to, si želim, da bi zmogel kot igra-

lec nekaj podobnega ponuditi tudi

sam. Kadar se mi zdi, da med mano

in občinstvom v dvorani ni pravega

stika, ne morem biti zadovoljen. In

vsi, ki stopimo na oder, delamo za

isti cilj: da bi ta zid podrli.

Koliko pa ste pri

tem odvisni od soigralcev?

Smo in nismo. Če se ne potrudiš dovo -

lj, pač ne moreš iskati opravičila v

tem, da drugi niso bili dovolj dobri.

Seveda pa je veliko lepše, če smo vsi

na odru uigrani, ubrani na skupno no-

to; in če komu ne gre, lahko navsezad-

nje drug drugega potegnemo naprej.

Tako, kot se ti zgodijo predstave, ki ti

odprejo novo razsežnost tega, kar

p očneš – t a kšna izkušnja je bila zame

na primer Ne v i h ta , ki smo jo prav tako

pripravljali z Lorencijem –, ti lahko

neko novo perspektivo ponudi tudi

soigralec, s katerim stojiš na odru.

Sam sem na primer potreboval kak-

šnih deset let, da sem se naučil vaditi,

četudi se to na prvi pogled najbrž ne

zdi nič takega – s to j i š pač na odru in

va d i š besedilo … Ampak če ne veš do -

bro, kako oblikovati in gnesti neko

snov, ki si pravzaprav ti sam, si v dose-

ganju učinka omejen. Prek sodelova-

nja z različnimi režiserji in s pomočjo

igralskih kolegov sem postopno spoz-

nal, da je mogoče vlogo ustvarjati na

sila raznovrstne načine. Pa tudi, da te-

ga gnetenja ni nikoli zares konec. ×

»Že od nekdaj začenjam s točke, da v projekt verjamem in se mu povsem prepustim. Z veseljem sledim ekipi in
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pri prejšnji predstavi, Snu kresne noči

v režiji Jerneja Lorencija, kjer prav ta-

ko nismo mogli biti prepričani, ali ne-

kaj deluje; nam se je seveda zdelo do-

bro, ampak dokler ne stopiš pred ob-

činstvo, ne moreš ved e t i .

V zadnjih letih imate v večini

uprizoritev dokaj izpostavljeno nalogo.

Vam odgovornost ustreza?

Dantonova smrt naslovnega lika dra-

me niti ne potiska v ospredje; dela-

mo v ekipnem duhu, vsi smo ves čas

na odru, kot en sam organizem. Zato

je tudi odgovornost bolj razpršena –

vsekakor bolj, kot je bila denimo pri

uprizoritvi Peer Gynt, kjer je bilo pač

jasno, da če ne bom dobro deloval

jaz, ne bo delovalo nič. (S m eh . ) Tak-

šnega pritiska torej tukaj ne čutim in

v predstavo grem lahko zato bolj

s p ro ščeno, kar je po svoje v redu; ve-

lika odgovornost prinese tudi precej

neprespanih noči in načetih ži vcev,

čeprav te hkrati žene v posebne vr-

ste trud, ki ti lahko veliko tudi da. A

vseeno ne moreš imeti ves čas zah-

tevnih nosilnih vlog, to ti pobere

preveč energije, tudi priprave na

nastop so drugačne – kadar sem zve-

Če ne veš dobro, kako

oblikovati in gnesti neko snov,

ki si pravzaprav ti sam,

si v doseganju učinka omejen.
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Na Zagrebdoxu

slavil Talal Derki

Najb oljši film mednarodnega tekmo-

valnega programa letošnjega festiva-

la dokumentarnega filma Zagreb dox

je med 21 produkcijami postal O oče-

tih in sinovih (Of Fathers and Sons)

sirskega režiserja Talala Derkija. V

regionalnem programu je posebno

priznanje končalo tudi v rokah slo-

venskega režiserja Ma t j a ža Ivanišina

za film Playing Men, v katerem po

mnenju žirije »razburljivo in na dru-

gačen način obravnava moškost, ri-

valstvo in prehod iz nedolžnosti v

strupenost v igrah, ki jih igramo«.

Derki je prejel glavno nagrado veli-

ki pečat za dokumentarec, ki ga je

posnel v družini islamskih skrajne-

žev, ki se ji je predstavil kot džihadu

p r i v rženi fotoreporter. Sirski reži s e r,

ki je bil tudi gost festivala, je kar dve

leti spremljal odraščanje mladoletnih

fantov, ki sta se pripravljala za borca

skrajne skupine Islamska država. Do-

bil je tudi nagrado za film, ki je naj-

bolj zagovarjal človekove pravice.

»Žirija je podelila glavno nagrado fil-

mu, ki je predstavil, kako neki oče

oblikuje svoje sinove iz otrok v izur-

jene morilce. Velikansko tveganje,

kateremu se je avtor izpostavil, je

prineslo napeto kombinacijo ljubez-

ni in ekstremizma, ki se prenaša iz

roda v rod,« je zapisala žirija.

V regionalnem programu je glavno

nagrado pobral srbski dokumentarec

Druga stran vsega avtorice Mire Tura-

jlić, ki je osvojil tudi občinstvo letoš-

njega Zagrebdoxa; film skozi zgodo-

vino beograjske družine, ki živi v raz-

deljenem stanovanju, ponuja meta-

foro nekdanje in sedanje oblasti v

Srbiji. Med 17 regionalnimi doku-

mentarci je posebno priznanje dobila

tudi hrvaško-slovenska koprodukcija

Dnevi norosti avtorja Damiana Nena-

dića. Na letošnjem Zagrebdoxu, ki se

je končal v soboto, so v tednu dni

predvajali skupno 125 filmov v različ-

nih festivalskih programih. × nr, sta

javni zavodi

Objavljen razpis

za direktorja SF

Ministrstvo za kulturo je v minulih

dneh objavilo javni razpis za delovno

mesto direktorja Slovenske filharmo-

nije (SF). Minister za kulturo bo iz-

branega kandidata – po predhodnem

mnenju sveta in strokovnega sveta

javnega zavoda – imenoval za direk-

torja javnega zavoda za obdobje pe-

tih let. Vršilka dolžnosti direktorja SF

po dokončni razrešitvi Damjana

Damjanoviča je od začetka tega leta

Marjetica Mahne.

Kandidat mora med drugim imeti

univerzitetno ali visoko strokovno

izobrazbo, najmanj pet let delovnih

i z ku šenj, poznati mora področja dela

zavoda in imeti sposobnost organizi-

ranja in vodenja dela. Priložiti mora

tudi vizijo poslovanja zavoda za ob-

dobje svojega mandata, piše v razpi-

su, ki je bil objavljen v petek. Kandi-

dati morajo prijave poslati v roku 21

dni po objavi razpisa. × sta

Re žiser Matjaž I va n i šin je v Zagrebu

prejel posebno priznanje. F
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