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Janez Janša

Berlinski ljudski oder

P

re j šnji konec tedna so v Berlinu

odprli vrata znamenite Vol-

ksbühne, potem ko je vodstvo

institucije po 25 letih vodenja re-

žiserja Franka Castorfa prevzel

Chris Dearcon, nazadnje direktor lon-

donske Tate Modern. Imenovanje Dear-

cona za novega intendanta berlinskega

gle dališča so spremljale burne polemi-

ke, ki zagotovo tudi po otvoritvenem

koncu tedna ne bodo prenehale.

Dearcona so kritiki (40.000 jih je poleti

podpisalo peticijo z zahtevo po ponov-

ni razpravi o prihodnosti Volksbühne)

identificirali kot neoliberalnega kul-

turnega menedžerja, ki je v Tate Mo-

dern v zadnjih letih pripeljal sodobno-

plesne predstave, ki jih je izdatno

sponzoriral zasebni kapital. V preda-

vanju, ki ga je pred kratkim imela Bo-

jana Kunst na simpoziju o družbeni ko-

reografiji, je odlično analizirala vezi

načina produkcije sodobnega plesa in

neoliberalnih načinov produkcije, ki jih

dr uži brutalna prekarizacija … Ko mu-

zeji odpirajo vrata živim umetniškim

oblikam, se radi ponašajo tudi z argu-

mentom participatornosti, češ da tovr-

stne žive oblike omogočajo bolj demo-

kratičen odnos med gledalcem in

umetniškim delom. A zelo kmalu se je

pokazalo, da muzeji s performansi, ple-

som in drugimi živimi oblikami elitizi-

rajo in fetišizirajo žive dogodke, njiho-

ve ustvarjalce pa izstrelijo na trg vi-

zualnih umetnosti. Projekti Tina Se-

ghala, Borisa Charmatza in drugih so

zelo kmalu odprli debate o razmerah, v

katerih delajo nastopajoči; dejstvo, da

so muzeji in galerije odprli vrata so-

dobnemu plesu, je vprašanje prekari-

zacije le še dodatno zaostrilo.

Paradoksalno, a ravno s te iste per-

spektive so Dearconovi zagovorniki

(večinoma s področja vizualnih umet-

nosti) kritizirali Castorfa in njegove

p r iv r žence, češ da jim gre za ohranja-

nje privilegijev, saj ima gledališče stal-

ni ansambel in druge stalno zaposle-

ne sodelavce. Očitali so jim, da vztra-

jajo pri okostenelem produkcijskem

modelu nacionalnega gledališča, ki so

ga sodobne interdisciplinarne oblike

scenskih umetnosti že zdavnaj zavrni-

le. In res, Volksbühne Franka Castorfa

je bilo gledališče dramskih besedil, go-

vorjene besede in eno redkih berlin-

skih gledališč, ki svojih predstav ni po-

dnaslavljalo v angleščino. Nekateri

nenemški kritiki so ob tem opozarjali,

da je Volksbühne mednarodno že tako

prepoznaven, da ga ni treba še dodat-

no internacionalizirati, saj ima gleda-

lišče, v katerem režirajo Castorf, Pole-

sch, Marthaler, Fritsch …, izredno me-

dnarodno relevanco in vpliv, s svojimi

predstavami pa redno gostuje na vseh

i n t e rv j u / Maruša Majer, igralka

Vloga Mare je bila darilo

M

L

aruša Majer je letošnja

prejemnica Boršt n i kove

nagrade za igro za vlogo

v Lorencijevi predstavi

Stenica. Na Festivalu

slovenskega filma je

septembra dobila tudi vesno za naj-

b oljšo glavno žensko vlogo v filmu

Ivan režiserja Janeza Burgerja, lani pa

je na berlinskem filmskem festivalu

prejela nagrado shooting stars, ki jo

vsako leto podelijo desetim mladim

ter obetavnim igralcem in igralkam.

Majerjeva je sicer diplomirala iz pri-

merjalne književnosti, nato pa se je v

dveh dneh odločila, da bo raziskala

ljubezen iz dijaških dni – igro, se vpi-

sala na AGRFT in diplomirala.

Nedavno ste na portalu Sigledal

zapisali, da so besedila, ki od vas

terjajo, da postavite pod vprašaj

svoje stališče do sveta, mostovi do

tega, da tu in tam zmorete kaj »zares

povedati«. Kaj je to »zares povedati«

v okviru igralskega poklica?

mem, da me bodo ljudje gledali sa-

mo zato, ker sem, ampak se mi zdi,

da si moram to zaslužiti.

Diplomirali ste iz primerjalne

književnosti, nato pa ste začeli

raz m i šljati o študiju igre na AGRFT.

Kaj je privedlo do tega?

Že na gledališki šoli v gimnaziji sem

začutila močno ljubezen do gledališ-

ča, a imam rada tudi književnost, za-

to me je ta študij res potegnil. Nato

pa se je postavilo vprašanje, kaj bi

zares rada počela v življenju. Ker

sem se na študij igre spomnila, tik

preden se je za tisto leto iztekel rok

prijave na fakultete, sem v resnici o

tem razmišljala samo dva dni in ugo-

tovila, da me je tega resnično strah.

Pa sem si rekla: potem pa moram to

s to r i t i .

Ste drugačna igralka, ker ste

se najprej temeljito ukvarjali

s književnostjo? Je vaš študij

vloge drugačen, ker ste študij

igre začeli pozneje?

Ne, mislim, da so številni že pri 18

dovolj zreli za ta študij, zase pa mis-

lim, da takrat še nisem bila dovolj

nikoli ne da recimo napotka, da

mora biti kaj manj dramatično. Ve-

dno je rekel, da moram biti tudi v

bližnjem kadru enako intenzivna z

vsem telesom, kot če me snema od

daleč. Tako da je bila ta vloga seve-

da naporna zame, ampak je tudi

eno izmed največjih daril, ki sem

jih dobila v ži vl j e n j u .

V veliko prizorih ste sami,

torej odvisni sami od sebe.

Je bilo težko prevzeti to breme?

Maro sem res ponotranjila. Tudi za-

to, ker sem imela v tem primeru za-

dosti časa, da se do začetka snema-

nja popolnoma pripravim na vse, kar

me je čakalo. Na samem snemanju

ni bilo vprašanja, ali bomo nekaj po-

sneli, kot je treba, ali ne. Poleg tega

pa je bilo za mano vendarle ogrom-

no ljudi, ki so vsi naredili svoj del te-

ga, da je Mara lahko zaži ve l a .

Kaj je pri pripravi lika

Mare služilo kot kontekst?

Ste prebirali kakšne določene knjige?

Najp omembnejša knjiga, ki sem jo

prebrala, je bila tista, ki sem jo napi-

sala sama. Skupaj z Janezom Burger-

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

T Deja Crnović

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

M a ru ša Majer, igralka: »Na koncu snemanja Ivana sem bila fizično in psihično resnično izčrpana. Režiser Janez Burger nima

nikoli pristopa, v katerem bi lahko šel na 'manj', vedno raje na 'več'.« F Jaka Gasar

a r h i t e k t u ra

Nagrada Maksa Fabianija

Nordijskemu centru Planica

Nagrado Maksa Fabianija za izjemna

dela na področju urbanističnega, re-

gionalnega in prostorskega načrto-

vanja je žirija letos prisodila projektu

Nordijski center Planica, priznanje

Maksa Fabianija pa Urbanističnemu

te r m i n o l o škemu slovarju. Slavnostna

podelitev priznanj in odprtje razsta-

ve vseh prispelih del bosta v soboto

na gradu Štanjel. Pri projektu Nordij-

ski center Planica so moči združili

Matej Blenkuš, Miloš Florjančič,

Ana Kučan, Luka Javornik, Ma rko

S m re ka r in Aleš Vo dopivec o z i ro m a

projektni biroji Studio ABIRO, Studio

AKKA in Biro STVAR. × sta, kul

največjih festivalih od Dunajskih slav-

nostnih tednov do Avignona.

Castorfov »Ljudski oder« je bil na-

mreč valilnica številnih radikalnih gle-

dališčnikov od Christopha Schingensie-

fa do Vegarda Vingeja. Rezidenčna

umetnica je bila koreografinja Meg

Stuart, s čimer je Castorf odprl vrata

sodobnemu plesu davno pred Dearco-

novim prihodom. Navsezadnje je Vol-

ksbühne logiko družbene vpetosti kul-

turne institucije zelo dobro izpričevala

ne le s politično profiliranostjo in estet-

skimi inovacijami, ampak tudi s celo

vrsto drugih programov, s katerimi je

bila jasno pozicionirana družbena in-

stitucija. Tam se je denimo rodilo pa-

nevropsko gibanje DiEM25, Volskbühne

je gostila tudi Žižkovo in Badioujevo

konferenco Ideja komunizma …

Čeprav se je polemika precej osre-

dotočila na osebnosti, ki naj bi utele-

šale različne ideološke pozicije, so

prava tarča debate berlinske oblasti,

ki so v nekem trenutku očitno ocenile,

da nadaljnja kozmopolitizacija Berli-

na potrebuje drugačen profil Vol-

ksbühne. Strast, s katero se je debata

dogajala, se je kazala v pomembnih

simbolnih dejanjih: Dearcon je spre-

menil uradno ime Volksbühne am Ro-

sa-Luxemburg-Platz v Volksbühne

Berlin. Castorf je umaknil napis Ost

(vzhod) s strehe gledališča ter skul-

pturo kolesa z zelenice pred teatrom,

ki je bila zaščitni znak ne le gledališ-

ča, ampak ena od ikoničnih podob

Berlina po padcu zidu. Castorf ni do-

volil vstopa novemu umetniške m u

vodstvu vse do konca prejšnje sezone,

obenem so vsi režiserji prepovedali iz-

vajanje svojih predstav iz prejšnjih se-

zon. Dearcon, ki so ga pred njegovo pi-

sarno vsak dan čakali sveži človeški

iztrebki, je sezono odprl na dodatni lo-

kaciji Volskbühne, na nekdanjem leta-

lišču Templehof, z večurnimi plesnimi

maratoni enega od njegovih kurator-

skih sodelavcev Borisa Charmatza.

Vse vpletene strani pa je preseneti-

la zasedba Volksbühne, ki jo je izpelja-

la aktivistična skupina Staub zu Glit-

zer konec septembra. Uprli so se na-

daljnji gentrifikaciji Berlina, v Dearco-

novem imenovanju videli simbol tovr-

stne mestne politike. Teater želijo vr-

niti njihovim uporabnikom, vpeljati

nehierarhično programiranje in upra-

vljanje Volksbühne, Dearconu pa so

sporočili, naj svoj teater dela na sta-

rem letališču. Po enem tednu neus-

pe šnih pogajanj je policija zasedbeni-

ke izgnala iz teatra.

Prostora za vrnitev k izvirnim nače-

lom Volksbühne – umetnost ljudstvu –

ni. Čeprav se je o zasedbi veliko poro-

čalo in čeprav so bile zahteve in pro-

gramske ter produkcijske smernice ze-

lo jasno in radikalno zastavljene ter ni-

so bile vezane na karizmatične posa-

meznike, se je o zasedbi debatiralo

praktično brez strasti. Koalicija SPD, le-

vice in zelenih, ki je nad zasedbenike

poslala policijo, očitno v »Ljudskem

odru« vidi prostor za še eno vitrino, ki

bo v mesto pritegnila investitorje, želj-

ne globalnega esprija. ×

V prvi vrsti se mi zdi, da se me mora

to, kar je treba »zares povedati«, naj-

prej globoko dotikati. Samo na tak

način lahko največ povem tudi o sve-

tu. Globlje greš, bolj univerzalen si, in

na tak način lahko naše delo sprego-

vori še s kom. Verjamem, da stvari, ki

jih vzameš zares, bolj verjetno zares

vzame še kdo drug. Zares v smislu, da

poskusimo imeti stališče do stvari, ki

jih počnemo, in da poskusimo prek

njih komunicirati s svetom, v kate-

rem živimo. In če ni zares, zakaj bi to

sploh počeli? Igralci imamo na voljo

javni prostor in nujno se mi zdi, da v

njem govorimo o stvareh, ki zadevajo

človeka, družbo in stvari okoli nas.

Pa mora biti projekt avtorski,

da v njem kot igralka lahko

nekaj poveste?

Ne, ni nujno. Meni je vseeno, ali

imam besedilo napisano ali nastaja

med ustvarjanjem predstave. Tudi v

že napisanem besedilu lahko najdeš

svoja stališča, in mislim, da je to celo

naša dolžnost. Da se najdemo nekje,

kjer se besedilo stika z nami. Le tako

lahko potem to besedilo javno izre-

kamo. Verjamem, da si moramo zas-

lužiti prostor na odru. Če že zbere-

mo pogum, da se postavimo na oder

in na njem govorimo, kar je že samo

po sebi precej nenavaden ži vl j e n j s k i

p oložaj, je to nujno. Sama nisem ek-

shibicionistične narave in ne verja-

stabilna, da bi se lotila tega poklica.

In zdaj z velikim veseljem združu-

jem oboje. Danes je gledališče vedno

bolj usmerjeno k avtorskim projek-

tom in moje predznanje mi zelo po-

maga. Vse to ustvarja bazen, iz kate-

rega lahko črpam.

Kljub temu ste nekoč omenili,

da vas včasih kakšna vloga

preveč posrka vase.

Tudi če me, vloženo energijo hitro

dobim nazaj. Pri vlogah, ki najbolj

posrkajo, ko nam torej uspe ustvariti

nove svetove v gledališču ali na filmu,

ti že samo ustvarjalno dejanje vse to

vrne. Zaradi tega je vse skupaj nagra-

jujoče, ne pa odvzemajoče. Seveda pa

moramo vsi igralci in igralke ves čas

paziti na telesno in psihično zdravje,

saj gre za poklic, ki je ves čas na meji.

Najti ravnotežje med preveč in pre-

malo dela, med premalo in preveč za-

res, je morda največja umetnost v

tem, kar delamo, in to mora početi

vsak zase, po svoji lastni pameti.

Kako je na vas vplivala vloga

v filmu Ivan, v katerem se

v vlogi Mare bojujete za svojega

komaj rojenega otroka?

Na koncu snemanja sem bila fizič-

no in psihično resnično izčrpana.

Re žiser Janez Burger nima nikoli

pristopa, v katerem bi lahko šel na

»manj«, vedno raje na »več«. Skoraj

jem sva se odločila, da napišem Ma-

rin notranji monolog. Naredila sva

tudi vso njeno biografijo, s soigral-

cem Matjažem Tribušonom pa sva

naredila zgodbo o tem, kaj vse se

zgodi med Maro in Rokom do tre-

nutka, ko se začne film. Jaz sem o

njej vedela vse, vedela sem, kaj pos-

luša, kaj ima v stanovanju. In ko lik

tako dobro poznaš, tudi natančno

ve š, kdaj je prizor posnet.

V času, ko ste diplomirali

na AGRFT, gledališča niso

zaposlovala, precej manj je

bilo sredstev in tudi projektov.

Kako ste se spoprijeli s tem?

Neinstitucionalni projekti, v katerih

sem delala, so mi dali res veliko, saj

sem se morala od samega začetka

bojevati, ampak mislim, da imamo v

družini, da smo zelo delavni. Ne ver-

jamem, da bi bila v kakšnih lagod-

nejših časih drugačna. Je pa res, da

sem se morda tudi zaradi teh okoliš-

čin hitreje naučila prevzeti odgovor-

nost za to, kar delam. ×

Sama nisem

ekshibicionistične narave in

ne verjamem, da me bodo

ljudje gledali samo zato, ker

sem, ampak se mi zdi, da si

moram to zaslužiti .


