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k r i t i ka

Tranzicijski nacionalni mit za otroke

Martin Krpan, pripovedka iz 19. stoletja,

danes lahko prav dobro odraža vladajočo

ideologijo z njenimi kolektivnimi negoto-

vostmi in fantazijami, še posebej tistimi,

ki so povezane z nacionalnostjo, odno-

som do zunanjega sveta, pa tudi s spolom

in raso. Morda ni presenečenje, da je Lev-

stikova pripovedka zares popularna pos-

tala šele v času političnega osamosvaja-

nja v začetku devetdesetih – ko je Martin

Krpan nenadoma postal utelešenje slo-

venskega nacionalnega značaja.

Martin Krpan je silak, ki mu nihče nič ne

more – niti cesarjevi vojaki niti Turki. Je

p oštenjak, a zakone vseeno krši po las-

tni, »zdravorazumski« presoji (tiste, ki

so mu jih vsilili od zunaj); je preprostež,

na katerega na avstrijskem dvoru gle-

dajo zviška, pa jih vseeno reši pred vdo-

rom Turkov z Brdavsom na čelu; je mo-

žat, sploh v primerjavi s feminilnimi Du-

najčani, a nikakor divji, kot so divji isla-

mistični barbari. Pooseblja dilemo med

(zahodno) Evropo in Balkanom, razpe-

tost med kompleksom manjvrednosti v

odnosu do ene strani in večvrednosti v

odnosu do druge, ki ju v pripovedi junak

re ši na eleganten način: tako, da se zne-

bi drugih in se dokaže prvim.

Pri vsem tem seveda ne gre nujno za iz-

virni Levstikov tekst, temveč bržko n e

predvsem za sodobna branja pripoved-

ke, obtežena s tranzicijskim nacionaliz-

mom. Morda je zato presenetljivo, kako

zvesto takšno branje ohranja animirani

Martin Krpan, pod katerega so se podpi-

sali režiser Nejc Saje, scenarist Ja n ez

B u rge r in ilustrator NATANesk u. Njiho-

va pripoved je namreč tako slogovno

kot vsebinsko in ideološko videti, kot da

je zataknjena v devetdesetih.

Na primer: širokopleči Krpan je dvakrat

večji od feminilnega Cesarja in njegovih

dvorjanov, ki krilijo z rokami in stopicljajo

v škorenjcih z visokimi petami – te žko bi si

zamislili bolj stereotipno upodobitev mas-

kulinosti in feminilnosti, ki tukaj nastopa-

ta kot nekaj dobrega in kot nekaj slabega

(v tem zaporedju). Brdavs, poosebljenje

preteče islamske grožnje, je upodobljen v

slogu rasističnih Disneyjevih filmov: tako

nečlov e ški je, da je njegova koža vijolična;

deluje bolj džin kot pa človek.

Kratki animirani film Martin Krpan je

sicer namenjen otrokom. Ampak, ali ni

pri njim namenjeni umetnosti – čet udi

je v pripovednem smislu morda prepro-

ste j ša – večplastna obravnava sveta

prav tako pomembna kot pri tisti za

odrasle? Res je tudi, da je pripovedka o

Martinu Krpanu morda predvsem arhe-

tipska – a kakšno vrednost sploh lahko

imajo sodobna dela, če si klasičnih ar-

hetipov ne prisvojijo na samosvoj način

in jih ne postavijo v dialog s sodobnos-

tjo in lastnim razmislekom?

Animirani Martin Krpan ima zagotovo

nekaj svetlih točk. Animacijo odlikuje

nekaj zanimivih podrobnosti, denimo

kubistične upodobitve Dunajčanov, ki

spominjajo na portrete Pabla Picassa;

film, ki ima odličen občutek za tempo,

zagotovo tudi ni brez duhovitih trenut-

kov. Na žalost pa mu niti v smislu animi-

rane priredbe klasične pripovedke niti v

smislu filma za otroke ne uspe zares. ×
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p r ešernove nagrade

Komisije še posebno široko odprle vrata

P re šernovo nagrado za življenjsko de-

lo prejme pesnik, dramatik, prevajalec

in publicist Boris A. Novak za izjemen

literarni opus, s katerim slovensko li-

terarno in kulturno krajino pomem-

bno oblikuje že 40 let, nazadnje z ob-

javo monumentalnega epa Vrata nepo-

v ra ta . Z veliko nagrado pa je u p rav n i

odbor Prešernovega sklada ovenčal tudi

baletnega solista, koreografa in reži-

serja Janeza Mejača, obenem dolgo-

letnega vodjo ljubljanske baletne hiše.

Nastopil je v 84 solističnih vlogah, ki

jih je oblikoval s 26 domačimi in tuji-

mi koreografi, »s svojim neizmerljivi-

mi plesnim opusom in umetniškimi

izraznimi globinami pa je zaznamoval

slovensko baletno umetnost 20. sto-

letja«, piše v utemeljitvi.

Male nagrade Prešernovega sklada

gredo letos v roke akademskega sne-

malca Marka Brdarja za dvoletni

filmski opus, kamor štejejo med dru-

gim Cvitkovičeva Druži n i ca , Burgerjev

I va n in Škafarjeva Ma m a , igralca Ma -

teja Puca za vloge zadnjih dveh let v

Mestnem gledališču ljubljanskem in

dramatičarke in performerke Simone

Semenič za bogat ustvarjalni opus za-

dnjih dveh let. Prejmejo jih še koreo-

grafinja in baletna solistka Va l e n t i n a

T u rc u za vrhunske dosežke, še poseb-

no za dramsko zasnovo baleta E v ge n i j

O nje g i n , fotograf Boris Gaberščik

predvsem za delo pri serijah Solve et

Co agula in Von Dieser Welt ter inter-

medijska umetnica Maja Smrekar za

večletni projekt K-9_top ologija.

»L e to šnje nagrade brez program-

skega ali 'ideološkega' namena stro-

kovnih komisij obsegajo tudi pogosto

spregledana umetniška področja, kot

sta fotografija ali intermedijska umet-

nost, zato so vrata slovenske umetno-

sti letos še posebno široko odprta,« je

izbor komentiral predsednik uprav-

nega odbora Prešernovega sklada

Vinko Möderndorfer.

Problematična spolna

u rav n oteže n o st

Upravni odbor, ki je mandat prevzel

jeseni 2016, imen nagrajencev sicer

ni razglasil že 3. decembra oziroma

dva meseca pred podelitvijo nagrad

na predvečer Prešernovega dne, kot

predvideva lani sprejeti zakon o

P re šernovi nagradi. Kot je pojasnil

Möderndorfer, je ta rok glede na de-

lo komisij odločno prezgoden. Od-

bor je kritičen tudi do novega nače-

la spolne uravnoteženosti tako pri

sestavi področnih komisij kot nagra-

jencev, ker zmanjšuje strokovnost

področnih komisij. »Umetnost ne

pozna političnega ne spolnega pre-

dznaka. Umetnost je umetnost,« je

prepričan predsednik.

Izpostavil je sicer tudi dobrodošle

pridobitve novega zakona, ki naj bi v

praksi zaživel naslednje leto. Names-

to dosedanjih štirih strokovnih komi-

sij jih bo o nagrajencih prihodnje leto

odločalo šest: poleg že obstoječih ko-

misij za glasbo, književnost, likovno

in scensko umetnost naj bi pridobili

še komisiji za avdiovizualne umetnos-

ti, torej film, ter za arhitekturo in

oblikovanje. Ukrep prinaša poskus

odpravljanja problema slabše zasto-

panosti nekaterih umetniških profi-

lov med nagrajenci, pa tudi razbre-

menitev dela nekaterih komisij. Štev i -

lo nagrad ostaja nespremenjeno.

Novost bo še, da lahko upravni odbor

odločitve o nagrajencih sprejema le na

osnovi predlogov strokovnih komisij,

ne pa zgolj po lastni presoji in celo brez

pozitivnega mnenja področne komisije,

kot se je zgodilo leta 2014 pri nagradi

Jo žetu Možini. Obveljalo bo tudi upoš-

tevanje triletnega, in ne več zgolj dvo-

letnega obdobja umetniškega ustvarja-

nja v primeru male nagrade, kar bolj

ustreza naravi ustvarjanja na področjih

z daljšim produkcijskim ciklom, kot sta

denimo film in arhitektura. ×

Upravni odbor Prešernove -

ga sklada je včeraj razglasil

le tošnja dobitnika Prešer -

nove nagrade za ži v l j e n j s ko

delo in šest dobitnikov na-

grad Prešernovega sklada.

Simfoniki z raperji
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Upravnemu odboru Prešernovega sklada predseduje Vinko Möderndorfer. Člani odbora in področnih komisij so poročali pred

projekcijo nove celovite grafične podobe sklada. F Toma ž Ska le

Dobitnik Prešernove nagrade za

življenjsko delo je baletni solist,

koreograf in režiser Janez Mejač.

Dobitnik Prešernove nagrade za

življenjsko delo je pesnik, dramatik,

prevajalec in publicist Boris A. Novak.

Nad državno proslavo ob sloven-

skem kulturnem prazniku bosta le-

tos bedela plesalca Rosana Hribar

in Gregor Luštek . Proslava bo te-

meljila predvsem na plesu in glas-

bi, med drugim na interpretaciji

P re šernove poezije skozi plesni

dialog. Sodelovanje mariborskega

simfoničnega orkestra in sloven-

skih raperjev, med njimi Trkaja in

Zlatka, bo po besedah obeh avtor-

jev prineslo preplet med tradicijo

in aktualnim dogajanjem.


