
Gola resnica je, da resnice ni – Vojko Anzeljc, Artur Štern, Jasmina Ržen in (sedanji poslanec) Franci Kek; avtorji do-
kumentarca so hkrati igralci, ki igrajo sami sebe, Kek in Rženova pa imata še dodatne igralske obveznosti.
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Od leta 1951 do zaposlitve leta
1953 ste začenjali svojo ustvarjalno
pot kot honorarni sodelavec Me-
stnega lutkovnega gledališča Lju-
bljana. Kako ste »zašli« med lutkar-
je?

K lutkarjem sem prišel leta 1951,
ko so z režiserjem Jožetom Pengo-
vom pripravljali Malikovo Žogico
Marogico. S Črtom Škodlarjem sva
bila tiste čase najtesnejša prijatelja

in sva ob nedeljah pogosto zahajala
na srednješolske plese. Nekega ve-
čera pa je Črt začel našo družbo ob
določeni uri zapuščati in skrivno-
stno nekam odhajati. Sam sem se po
nekaj nedeljah odpravil za njim in
ugotovil, da zahaja v t. i. šentjakob-
ski kotiček, lutkovni teater v tedanji
stavbi med cerkvijo in gimnazijo,
kjer je bila ravno pravšnja dvorani-
ca za lutke. Po nekaj nemih opazo-
vanjih lutkarjev s strani me je Jože
Pengov povabil, da tudi sam popri-
mem za vodila in za svojo prvo nalo-
go sem dobil oživljanje Bobenčka. Iz
gimnazijskih časov, ko so nas profe-
sorji spraševali, kaj bi kdo želel po-
stati, se dobro spominjam, kako sem
nekoč povsem spontano odgovoril,
da bom lutkar. Sošolci v razredu pa
so se ob tem tako zakrohotali, da mi
je postalo nerodno.

Najprej sem prihajal med lutkarje
kot nekakšen vajenec, saj me ura-
dno nihče ni »povohal« niti mi niso
dali za sodelovanje nobenega hono-
rarja. Po nekaj mesecih pa sem že
zaslužil nekaj dinarjev. Potem sem
dobival honorar od vsake predsta-
ve, pozneje pa celo pavšalni meseč-
ni honorar, dokler me niso leta 1953
sprejeli v redno delovno razmerje.

Danes bi rekli, da ste se v vrhun-
skega animatorja izmojstrili ob de-
lu.

Točno tako. Samo ob delu, saj te-
daj ni bilo nikakršnih tečajev ali
drugih oblik izobraževanja in uspo-
sabljanja lutkarjev. V svojo trdo »šo-
lo« lutkovne umetnosti me je vzel
Jože Pengov in danes lahko rečem,
da njegovo strogost, natančnost ter
temeljito vnaprejšnjo pripravo na
vsako postavitev zelo pogrešam pri
današnjih režiserjih. Njegova nepo-
pustljiva vzgoja je vplivala, da smo

postajali pri delu natančni, saj nas je
»za vsako figo« ozmerjal. Spomi-
njam se, da je nekoč Črt Škodlar za-
radi hude Pengovove kritike celo
zajokal.

Danes veljate med poznavalci za
doajena med slovenskimi anima-
torji in še posebej med mojstri ani-
macije marionete. Vam je ta še ve-
dno najbolj pri srcu?

Zagotovo. Starejšim lutkarjem ra-
di očitajo, da smo preveč enostran-
sko usmerjeni v tisto vrsto lutkar-
stva, pri kateri se človeka, animator-
ja, ne vidi, kar praviloma velja prav
za marioneto. Ob dolgoletni praksi

pa sem opazil, da tudi gledalce naj-
bolj očara lutka, ki oživi brez vidne-
ga animatorja. Sam sem v lutkarstvo
vstopil prav z marioneto, ki mi je se-
dla v srce. Pri ročnih lutkah sprva
niti nisem sodeloval, ker je bilo tam
potrebno animatorju tudi govoriti,
sam pa tega nisem bil dovolj vešč.

Delitev med animatorjem in go-
vornim interpretom v sodobnem

lutkovnem gledališču vse bolj izgi-
nja. Sami pa ste uspešno vztrajali
tako rekoč do današnjih dni pri čisti
in nemi animaciji.

Še vedno sem zagovornik lutkov-
nega gledališča, pri katerem se igral-
ca in animatorja ne vidi. Posebej me
moti, kadar vidimo ob lutki na pri-
zorišču animatorja kot nekakšno
silhueto ali le kot nekaj napol zakri-
tega in obenem napol vidnega. Za
marionete je potrebno neverjetno
veliko vaj in vsekakor je prej mogo-
če priti do predstave, kadar je tako
rekoč vse vidno na odru, in sicer z
lutkami, ki niso dovolj natančno vo-
dene, in njihovimi bolj ali manj za-
kritimi animatorji vred. Pri nas še
vedno primanjkuje pravih anima-

torjev, kar je najbrž tudi eden od ra-
zlogov, da nas, upokojene animator-
je, še vedno pogosto vabijo k sodelo-
vanju. Pogrešam zahtevnost in na-
tančnost današnjih režiserjev. Če se
ne bo našel režiser, ki bi bil pripra-
vljen tako temeljito in strokovno
delati z novinci, kot je delal Pengov
z nami, kmalu ne bomo več premo-
gli dovolj natančne animacije mari-
onet.

Katero obdobje slovenskega lut-
karstva se je vam vtisnilo v spomin
kot najbolj plodno in odmevno?

Opozoril bi na dve obdobji. Prvo,
v katerem sem tudi sam sodeloval s

kapitalnimi vlogami, je bilo tik pre-
den je Jože Pengov zapustil Lutkov-
no gledališče Ljubljana. Iz tistega ča-
sa bi opozoril na njegovi postavitvi
Maeterlinckove Sinje ptice (1964) in
Preusslerjeve Male čarovnice
(1967), pri obeh sem tudi sam sode-
loval. Takrat nas je bilo v kolektivu
malo in smo vsi delali vse. Drugo
obdobje pa se je fletno začelo z Jurči-

čevo, Makarovičevo in Herzogovo
Kozlovsko sodbo v Višnji gori (1981).
Z nami je tedaj začel sodelovati reži-
ser Miran Herzog, ki dotlej z lutka-
mi sploh ni imel izkušenj, a je bil
vnet za poglobljeno spoznavanje
novega medija. Prilagodil se je zako-
nitostim lutkarstva in pogojem
ustvarjanja v LGL ter je vedno bolj
tenkočutno skušal prisluhniti na-
šim pobudam in stališčem. Ob tem
se rad spominjam tudi množice go-
stovanj po Evropi in drugih celinah
sveta, posebej v času direktorja Aca
Šunjića, ki je imel izjemen dar za or-
ganizacijo in pridobivanje financ.

Krstna uprizoritev Šuška Svetla-
ne Makarovič v vaši režiji je nepo-
sredna spodbuda za naš pogovor.

Kaj bi lahko povedali o postavitvi
novitete naše najbolj priljubljene in
spoštovane književnice za otroke?

V izrazito kolektivnem procesu
soustvarjanja brez vnaprejšnjega
ostro zastavljenega režijskega kon-
cepta smo se odločili za uprizoritev
s klasičnimi ročnimi lutkami, ki pa
smo jim dodali Škrata Kuzmo v t. i.
vajang tehniki na paličkah ter mi-
mično lutko. Marionete namreč ne
ustrezajo ne vsebini pravljice in ne
uprizoritvenemu konceptu poto-
valne oziroma gostovanjske uprizo-
ritve, potrebovale pa bi tudi drugač-
ne prostorske pogoje, kot jih ponuja
Kulturnica LGL. K besedilu so nas
pritegnile vesele točke za otroke in
pikre duhovitosti za odrasle, zato
smo se trudili ustvariti pestro in ži-
vahno uprizoritev.

Na koncu bi rad izrazil splošno
spoznanje, do katerega sem prišel
skozi desetletja odrske prakse, da je
namreč z lutko mogoče narediti ozi-
roma izraziti na odru čisto vse – in
to s kakršno koli vrsto oziroma teh-
niko lutk. Sicer pa z LGL še vedno
dovolj redno sodelujem pri klasič-
nih marionetnih uprizoritvah, kot
so Žogica Marogica, Sapramiška,
Zvezdica Zaspanka … in to sodelo-
vanje me zelo veseli, saj tako še ve-
dno lahko prihajam med ljudi.
Slavko Pezdir

Krstno uprizoritev Šuška Svetlane Makarovič v režiji Petra Dougana ter
po likovni zasnovi Jožeta Lašiča bo Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL)
premierno predstavilo nocoj in jutri ob 19. uri v Kulturnici LGL. Avtor in
izvajalec glasbe je Nino de Gleria, ples je prispevala Nina Skrbinšek,
lektorica pa je bila Tatjana Stanič. Nastopajo Polonca Kores, Irena
Zubalič Žan, Ana Ruter in Miha Arh.

Pogovor z mojstrom lutkovne animacije Petrom Douganom

Zakrohotali so se, dami je postalo nerodno
Pred premiero Šuška Svetlane Makarovič smo se pogovarjali z uglednim lutkarjem Petrom Douganom,
Severjevim nagrajencem 1978 ter Klemenčičevim nagrajencem 1997 za življenjsko delo z lutkami

Vrhunski mojster animacije marionet ter vsestranski lutkovni umetnik Pe-
ter Dougan (r. 1935, Ljubljana) je tudi po upokojitvi leta 2000 in vse do da-
nes nadvse priljubljen, cenjen in spoštovan soustvarjalec ter soizvajalec ne-
katerih uprizoritev Lutkovnega gledališča Ljubljana. V letošnji sezoni je ta-
ko z marioneto ponovno mojstrsko oživil naslovno Zvezdico Zaspanko Fra-
neta Milčinskega Ježka in Jožeta Pengova v rekonstrukciji režiserja Matjaža
Lobode, nocoj pa se bo v Kulturnici LGL predstavil kot režiser krstne uprizo-
ritve z ročnimi lutkami za otroke – Šuška Svetlane Makarovič.

Peter Dougan s škratom Kuzmo iz Šuška – »Škrat Kuzma, to sem jaz; siten starec in kadilec, v katerega življenje se vtikajo ostale živali, ki jim Kuzma kot
kadilec smrdi,« je na predstavitvi svoje najnovejše lutkovne uprizoritve za 3, 4 … letne otroke povedala avtorica besedila Svetlana Makarovič. In dodala, da
je besedilo, ki je sicer otrokom že na voljo v obliki slikanice, napisala z namenom, da bi gostovalna izvedba in komorna zasedba s to »predstavo v kombiju«
lahko obiskala tudi najbolj oddaljene in zakotne kraje po Sloveniji.
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Ocena Film

Trnek v medijski mlaki
Peter Kolšek

Gola resnica
scenarij Franci Kek in Vojko Anzeljc
režija Vojko Anzeljc
produkcija Mangart

»K omični dokumentarec«, za kar se ta film
dveh avtorjev po pravici ima, je zasičen z
različnimi sporočili, eno od
pomembnejših pa je prav to, da je svet

onesnažen z nepotrebnimi (no, odvečnimi)
informacijami. Ta paradoks, ko film, ne da bi hotel, med
vrsticami »kritizira« tudi samega sebe, svoje
neustavljivo naletavanje semantičnega drobiža, ni
posledica pomanjkljivega premisleka, ampak nujna
strukturna lastnost izdelka, ki naskakuje medijsko
manipulacijo. Pravzaprav globoko, kar fiziološko
utemeljeno logiko, po kateri ta manipulacija deluje.
Povejmo takoj, poglavitna vrednost Gole resnice je v
tem, da manipuliranje prikazuje v živo, in to na
različnih socialnih nivojih, hkrati pa teoretično in
praktično.

Kar zadeva »teoretičen« okvir, je film nekoliko
naporen. Udaril je silen diskurz o možganih, ki da so
ustvarjeni tako, da se vanje vtiskavajo ne forme zavesti,
ampak forme senzacij (kako antikantovsko!), kar
pomeni, da nam pred posiljevanjem medijev že v
biološkem smislu ni pomoči. Seveda se na koncu izkaže,
da je tudi ta »ruska teorija« o delovanju možganov čista
manipulacija (zabaven je zaključni kader, ko Franci
Kek pospravlja kuliso sončnega zahoda z drevesom, ki
je prej služila za dokazovanje »senzacionalističnega«
delovanja možganov), toda ves ta kvaziznanstveni
instrumentarij, »edukativno« podprt celo z animacijo,
pretirano obremenjuje zračno, lahkotno linijo filma.
Čeprav je njegova parodična vrednost nedvomna.

Veliko bolj je dokumentarec v skladu s svojim
komičnim žanrskim zastavkom, ko demonstrira oblike
medijske manipulacije. Prikazuje to, kar sicer vsi vemo,
da obstaja, toda eno je vedeti, drugo pa je videti, in to
razliko sta avtorja odlično vnovčila. Njun model
razkrivanja je uporaben za ves globalizirani svet, toda

če sta vanj položila slovensko zgodbo, je ta pač na
komičen način izpostavila Slovenijo. In njene
predsedniške volitve jeseni 2007. Vedeli smo, da se je
obešenjaška kandidatura Arturja Šterna iztekla v
potegavščino s snemanjem filma, nismo pa (vsi) vedeli,
kako učinkovita je bila. Že samo dejstvo, da so medijske
hiše tako sistematično pošiljale novinarje (resda v
glavnem mlade in razpoložene za neumnosti) na
njegove teatralične tiskovne konference, govori o
zmešnjavi kriterijev (pravzaprav o zatajeni sli po
senzacionalizmu), ko pa vidimo, kako resno je POP TV
poročala o slehernem Šternovem vnaprej zrežiranem
prdcu (da ne govorimo o joških Jasmine Ržen, ki pridejo
v dokumentarcu prav na različne načine), je to lep
primer razkrivanja strukturne bede komercialnih
televizij.

Keku in Anzeljcu se je na trnek, ki sta ga vrgla v
medijsko mlako, vsekakor ujela dovolj velika riba, da je
njuna bistra domislica bogato poplačana in film
dostojno argumentiran, za Arturja Šterna pa je treba
reči tole: če je svoj strašni inteligenčni kvocient (menda
156) kdaj porabil za kaj pametnega, je bil to trenutek, ko
je pristal na ponudbo, da odigra predsedniškega
kandidata. Po zaslugi vseh treh (tudi omenjena Jasmina
in Sašo Đukić sta prispevala po neskromnih močeh) je
Gola resnica prvovrstno gradivo za študij novinarstva
(in v tem smislu identičen s filmom Češke sanje izpred
štirih let, ki se na enako duhovit način ukvarja z
medijsko manipulacijo).

Avtorja sta osnovno raziskavo o tem, kako nevarno
podrto je razmerje med medijsko produkcijo resnic/laži
in njihovo kupljivostjo v pretirano zaupljivi, se pravi
medijsko preparirani javnosti, podprla še z testiranjem
na terenu, med »ljudstvom«, spet seveda s skrito
kamero. Za osnovno sporočilo ta dodatek ni več nujen,
je pa seveda zabaven (in Franci Kek je imel, v policijski
uniformi in brez nje, še eno priložnost, da je razgrnil svoj
dar za komiko) – kolikor ni tudi žalosten. Kar vidimo v
Goli resnici, seveda ni priložnost za slabo voljo, za
dobro pa tudi ne. Gre za zabavno domislico, ki
zabavnost neopazno prerašča.

Vsi so jedli suši Eve Petrič
Evo Petrič smo pred meseci spoznali
na samostojni fotografski razstavi v
Mestni galeriji, takoj zatem je sode-
lovala na dveh razstavah v okviru
dunajskih prireditev Mesec fotogra-
fije, medtem pa dokončala svoj prvi
roman, najprej napisan v angleški,
takoj zatem pa še v slovenski verziji.
Angleški izvirnik je že izdala Didakta,
Petričeva pa ga te dni predstavlja v
New Yorku, skupaj s fotografsko raz-
stavo svojih del in performansom.
Petričeva je študirala najprej v ZDA,
potem pa diplomirala na Dunaju,
kjer dela magisterij.
Roman Vsi so jedli suši je kot suši:
zvit iz različnih sestavin, v dobese-
dnem in prenesenem pomenu bese-
de, iz ljubezenskih zgodb svojih ju-
nakov. Kljub različnim sestavinam -
različnim okoliščinam svojih juna-

kov, je ne glede na perspektivo, s ka-
tere ga gledamo, vendarle suši – lju-
bezensko razmerje z omejenim ro-
kom trajanja. Vsi so ga jedli: Sara in
Juan Cruz, Jana in Lovro, Diana in Ju-
an, in celo Laura in neimenovani
moški. Jedli so ga v različnih resta-
vracijah, v modnih in boemskih, v
kioskih in hotelih, a vsem je pustil
grenak priokus. Česa mu je primanj-
kovalo, da bi ostal v spominu kot
užiten? Ali, katera sestavina je manj-
kala, da bi suši med Juanom in Dia-
no in Lovrom, Jano in Juan Cruzom
in Saro ostal lepo zvit v ljubezni z ne-
omejenim rokom trajanja? Laura
odgovora ni našla, neimenovani
moški pa je s sušija prešel na teryaki.
Eva Petrič ima razstavo v Sideshow
Gallery na Bedford Avenue v Willi-
amsburgu, to je boemski predel Bro-

oklyna, kamor so se umetniki prese-
lili potem, ko so Soho in druga njiho-
va območja na Manhattanu zavzeli
drugi, premožnejši sloji. Angleško
verzijo romana predstavlja v obliki
performansa na temo »ljubezen je
kot suši« skozi odvijanja in zavijanja
sušija. V romanu Vsi so jedli suši ni
nič kaj »težkega« zunanjega, ampak
temelji bolj na »notranjih težavah«
glavnih junakov. Ključna pa je tudi
struktura romana, v kateri so tri
zgodbe povezane v eno.
Slovenska verzija Vsi so jedli suši bo
pripravljena do konca marca, ko Ki-
bla organizira literarno vizualni Fe-
stival ljubezni na Ptuju in ga bo Pe-
tričeva skupaj z razstavo fotografij
predstavila na Ptujskem gradu.
Marijan Zlobec


