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intervju / Nika Autor, Andrej Šprah, Beneški bienale

Pravica do vpisa v filmsko zgodovino

N

a 57. bienalu v Benetkah, ki

se bo za javnost odprt 13.

maja, bo v slovenskem pa-

viljonu predstavljeno naj-

n ove j še delo umetnice Ni -

ke Autor in kolektiva Ob-

zo r n i ška fronta (Andreja Hribernik,

Ciril Oberstar, Andrej Šp ra h ), ki z

naslovom Novicam se ne odpovemo

raziskuje zgodovino filmske podobe

in kritično analizira aktualne družbe -

no-politične pojave v Evropi. Film in

publikacija se tako nanašata na stvar-

nost trenutne situacije na stari celini,

ki se srečuje s prihodom beguncev iz

vojnih žarišč in ekonomsko opustoše-

nih dežel in proti njim izvaja izjemno

restriktivne ukrepe. Izhodišče so zato

nemočni prišleki, ki po zaprtju zuna-

tako ni v ospredju skupna vizija, am-

pak se posamezne ideje sestavljajo kot

mozaične kocke, ki so povezane s po-

dročji, na katerih intenzivno delujemo.

Nikakor pa ne gre za strogo delitev

vlog ali celo kakršno koli obliko hierar-

hije, ampak za povsem svobodno iz-

menjavo izkušenj, vizij in mnenj.

Omenila sta, da umetnostni ustroj

vedno išče velikega Avtorja in tudi pri

projektu Novicam se ne odrečemo se v

prvi vrsti pojavlja ime Nike Autor. Je ta

princip tako težko preseči?

Nika Autor: Ne vem, kako bi lahko to

drugače izpeljali. Knjiga, ki smo jo pri-

pravili, je plod delovanja Andreje Hri-

bernik, Cirila Oberstarja, Andreja

Špraha in mene ter seveda številnih pi-

scev in umetnikov, ki so prispevali

krasne vsebine. Obzornik 63 je prav ta-

ko plod razmišljanja v podobah, ki je

nastalo v sodelovanju z omenjeno eki-

mentarno-esejistično) filmsko prakso.

Na eni strani so to vprašanja o fil-

mskem mediju kot takšnem, na drugi

strani pa vprašanja o družbeni stvar-

nosti, v kateri se dogajajo številne ano-

neposredne propagande se poslužujejo

va ši obzorniki?

Nika Autor: Obzornik ima zelo razpr-

šeno in heterogeno zgodovino. Upora-

bljali so ga tako za propagando kot za

informiranje, izobraževanje in promo-

viranje, a ima tudi zanimive in intri-

gantne obrate. To je denimo pojav an-

ti-obzornika, ki se je vselej postavljal

na stran zatiranih in utišanih. Kljub

p re živetosti in odvečnosti forme se ve-

dno znova pojavlja, še zlasti v prostoru

in času, kjer se začnejo dogajati druž-

beni premiki. To se je dogajalo v 60. in

70. letih in se dogaja tudi danes. Že de-

set let lahko sledimo anti-obzornikom,

ki vznikajo na obrobju družbenih bo-

jev. Ti pa tudi v svoji formi poskušajo

iskati nova izrazna sredstva in se ne-

nehno transformirajo.

Andrej Šp ra h : Ravno teksti, ki se

pojavljajo v zborniku, premišljujejo

obzornik skozi določeno zgodovinsko

k r i t i ka

Iskanje poti

do bližnje ga

Uprizoritev Virginija Volk bi lahko uvr-

stili med tako imenovane problemske

predstave, torej takšne, ki na mlajšemu

občinstvu bolj ali manj primeren način

obravnavajo zahtevnejšo (in zanj morda

tudi manj običajno) tematiko, v tem pri-

meru melanholijo oziroma depresijo. Re-

žiser Fabrizio Montecchi je v naši osred-

nji lutkovni hiši pred leti že pripravil poe-

tično mojstrovino Račka, smrt in tulipan,

ki se je na pretanjen način ozrla na vpra-

šanje (tudi našega) minevanja; z Virgini-

jo Volk se je s podobno rahločutnostjo lo-

til priredbe istoimenske slikanice Ky o

Macle ar z ilustracijami Isabelle Arse-

nault. Ta se v svojem osnovnem motivu

navdihuje pri odnosu med angleško pisa-

teljico Virginio Woolf in njeno sestro, sli-

karko Vanesso Bell, četudi seveda ne gre

za kako biografsko delo, temveč bolj za

zaris neke vzorčne situacije in podrobno-

sti realnih človeških usod.

Vanesa ima sestro Virginijo, ki se zač-

ne nekega dne počutiti volčje. Kar pome-

ni, da je silno slabe volje; vse ji je odveč,

celo njen dragi kanarček ji gre na živ ce,

ni ji do pogovora ali druženja, v odgovor

samo nekaj zarenči. In ko njena potrtost

kar traja, se Vanesa odloči, da bo našla

način, kako vendarle razvedriti sestro;

naposled ji tudi uspe, pa čeprav se Virgi-

nija temu kar nekako upira… To razme-

roma preprosto zgodbo Montecchi, sicer

tudi avtor scenografije, pazljivo oblikuje

v nekakšno večplastno prispodobo, ki

marsikatero izmed svojih sporočil ponu-

ja zgolj skozi sugestivne vizualne in sim-

bolne elemente, v natančno odmerjenem

ritmu, ki ga dograjuje nevsiljiva klavir-

ska glasba Mitje Vrhovnika Smrekarja.

Likovna podoba predstave, ki jo je zasno-

vala Federica Ferrari, pri tem vsaj na-

rahlo sledi estetiki izvirnih ilustracij Ar-

senaultov e.

Predstava, ki kombinira tehnike dram-

skega in senčnega gledališča, gledalca že

na začetku povsem neposredno povabi v

svet dveh sester –medtem, ko obiskoval-

ci vstopajo v dvorano, sta namreč igralki

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

oder

Kyo Maclear: Virginija Volk

Re žija: Fabrizio Montecchi

Lutkovno gledališče Ljubljana
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Nika Autor in Andrej Šprah bosta s projektom Novicam se ne odpovemo zastopala Slovenijo na 57. bienalu v Benetkah. FMatja ž Ru št

njih meja iščejo najrazličnejše načine

za vstop v Evropo. Novo delo O b zo r n i k

63 je zgolj nadaljevanje večletnega us-

tvarjanja hibridnih dokumentarno-fil-

mskih izdelkov, pripadajoči zbornik

pa je prva tovrstna publikacija.

O bzo r n i ška fronta deluje kot

neformalni kolektiv. Kako so razdeljene

va še vloge?

Nika Autor: O b zo r n i ška fronta je res

neformalen kolektiv. Preprosto smo se

v nekem prostoru in času našli ljudje,

ki na zelo različnih področjih oblikuje-

mo vsebine, ki se dotikajo perečih

družbenih pojavov. Danes se umetniš-

ko delovanje še vedno dojema kot pro-

ces posameznika, kljub temu da je več-

ji del sodobne umetnosti produkt so-

delovanja in dela mnogih. Prevečkrat

se zgodi, da delo posameznikov, ki

prav tako oblikujejo vsebine, ostane

nevidno in brezimno, saj se v ospredje

potiska enega avtorja. A morda kolek-

tiv ni pravilno poimenovanje, saj Ob-

zo r n i ška fronta nima določenih pravil,

ampak išče možne točke sodelovanja

in angažmaja različnih posameznikov.

Andrej Šp ra h : Ne gre za formalno

delitev vlog, ampak za preference, ki

jih ima vsak izmed nas v svojem delu.

Proces dela se dogaja skozi pogovore

in skupne oglede filmov. Pri projektih

Zbornik se ukvarja tudi z

v p ra šanjem podobe vlaka, ki

je bila nosilna ideja

celotnega projekta – vl a ka

kot medija potovanja

normalnih potnikov in hkrati

zgodovine slepih potnikov.

malije, katerih žrtve niso le posamez-

niki, ampak cela vrsta ljudi in ljudstev.

Zbornik pa se ukvarja tudi z vpraša-

njem podobe vlaka, ki je bila nosilna

ideja celotnega projekta – vlaka kot

po. Nanaša se – podobno kot vsi prej-

šnji – na aktualna družbeno -politična

v p ra šanja, povezuje pa tudi preteklost

in sedanjost.

Kaj je tokrat v ospredju?

Nika Autor: Na Beneškem bienalu se

predstavljamo z dvema enakovredni-

ma deloma: zbornikom in obzorni-

kom. Zbornik ni katalog ali spremlje-

valni tekst, ni publikacija, ki sledi raz-

stavi ali umetniškem delu, ampak je

povsem samostojen in enakovreden

del projekta. Za zbornik smo zbrali 24

krasnih prispevkov, teoretskih, literar-

nih, esejističnih, in tudi vizualnih. Ob-

zornik 63 pa se naslanja na tradicijo in

formo esejistične, eksperimentalne in

o b zo r n i ške filmske zgodovine, skozi

katero skuša misliti presunljivo podo-

bo oz. video fragment – kratek posne-

tek, narejen z mobilnim telefonom na

nekoč slavni železniški progi Beo-

grad-Ljubljana, kjer danes begunci

često potujejo v podvozju vlaka.

Zbornik je verjetno prva publikacija

tega tipa v okviru Obzorniške fronte?

Andrej Šp ra h : Prva, vendar se ne na-

naša na konkretno delo, saj je nastaja-

la vzporedno s filmskim obzornikom.

Zbornik tako proizvaja tekste in kon-

tekste, vezane na obzorniško (doku-

medija potovanja normalnih potnikov

in hkrati zgodovine slepih potnikov.

Kaj je izvorna intenca tega filma?

Nika Autor: Obzornik 63 se naslanja

na filmsko zgodovino, na podobo vla-

ka v njej, in s pomočjo teh referenc po-

stavlja vprašanje, kako bi lahko takšen

posnetek (posnetek vožnje beguncev v

podvozju vlaka) dobil pravico do vpisa

vanjo. Film se deli na pet poglavij, ki

gledalca vodijo vse od Lumièrovega fil-

ma Prihod vlaka na že l ez n i ško postajo

do Bulajićevega Vlak brez voznega reda,

ki na neki način kaže optimizem jugo-

slovanskih železnic, od Papićevega

Č vo ra in Specialnih vlakov, ki prikazuje

migrantske delavce, kako odhajajo na

delo v Nemčijo, do Pavlovićevega Za -

daha telesa. V zadnjem poglavju se Ob-

zornik osredotoči na glavno železniško

postajo v Beogradu, ki je v preteklih

dveh letih postala paradigmatičen pri-

mer razpadanja. Na enem mestu so

zbrani vlaki, turisti in potniki, nepos-

redno poleg njih nevidni in brezimni

begunci, hkrati pa je to lokacija, kjer se

gradi najbolj ekskluzivna korporativna

investicija – Beograd na vodi.

Forma obzornika je dokaj arhaična in

je bila pogosto izkoriščena v

propagandne namene. Koliko te

linijo s poudarkom na angaži ra n e m

anti-obzoniku, ki predstavlja sestavni

del upora s filmskimi sredstvi. Ta for-

ma običajno vznika v kriznih trenut-

kih. Zadnji obzorniški pogoni so zelo

pogosto vezani na pereče družb ene

situacije, denimo begunska kriza v

Franciji ali gibanje Occupy. Oba imata

svoje obzorniške seriale. Bistvenega

pomena pa je, da se obzornik ni nik-

dar povsem držal svoje zgodovinske

forme, ampak jo je izrabljal na način,

ki je bil zanj relevanten. Lakmusov

papir ni forma ali vsebina, ampak iz-

java in zavzemanje. V zgodovinski

konstelaciji je spet napočil trenutek,

ko se lahko nek filmski angažma de-

klarira kot obzornik.

Obzornik 63 bo prvič prikazan na

Beneškem bienalu. Kako se bo njegova

distribucija nadaljevala, kje bodo lahko

ljudje še videli ta film?

Nika Autor: To je bilo zelo pomem-

bno vprašanje, o katerem smo raz-

mišljali od vsega začetka; kako pri-

bližati ta izdelek ljudem, ki iz različ-

nih razlogov ne zmorejo obiskati

bienala. Takoj ko se vrnemo iz Be-

netk, bomo zbornik in film brezplač-

no prikazali na različnih koncih Slo-

venije, predvsem v galerijskih in mu-

zejskih prostorih. ×

Uprizoritev po eni strani

spretno spregovori o občutkih

in rečeh, ki jih je včasih težko

ubesediti, po drugi pa mehko

priča o nujnosti, da kljub

morebitnim oviram poiščemo

pot do drugega.

že na odru, kot Vanesa (Maja Kunšič) in

Virginija (Martina Maurič Lazar) zato-

pljeni v svoja vsakdanja razvedrila. Tudi

sicer je prizorišče shematizirano kot so-

ba, prostor intime, ki se postopoma zgoš-

čuje okoli postelje, postavljene na središ-

ču odra, kjer sčasoma občemi vsega na-

veličana Virginija. Omenjeni kos pohiš-

tva obdaja še polovična vrtljiva stena, ki

lahko služi tudi kot podlaga za projekcije

(recimo pisanih cvetličnih poslikav v

odre šilnem Rožnem parku), predvsem

pa ponuja primerno površino za senčno

igro podob, s katero se iz (načelne) barvi-

tosti življenja selimo v sploščeno, čr-

no-belo krajino Virginijinega mračnega

razp oloženja, predstavljenega tudi z vol-

čjo masko, ki jo nosi. Uprizoritev tako po

eni strani spretno spregovori o občutkih

in rečeh, ki jih je včasih težko ubesediti,

po drugi pa mehko in s svojevrstno ele-

ganco priča o nujnosti, da kljub morebit-

nim oviram poiščemo pot do drugega. ×

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

TMiha Colner

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


