
30 Ku lt ura Sobota, 19. 5. 20 1 8

Dnevnik 18. 5. 2018 ob 23.34 

h

CYMK st ra n 30

filmski festival cannes 2018

Delavske drame in mali kriminalci

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

T Simon Popek, Canne s

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

k r i t i ka

Glasba kot tapetna spremljava

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

o p e ra

Giuseppe Verdi: Macbeth.

Re žija Jernej Lorenci.

SNG Opera in balet Ljubljana.

*****

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

K Gregor Pompe

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

Osrednji akter nove postavitve Verdije-

vega Macb etha je gotovo režiser Je r n e j

L orenci. O njegovi postavitvi je mogoče

polemizirati, toda ne prvenstveno toliko

o njenem vsebinskem ali odrskem kon-

ceptu, temveč veliko bolj o njenem od-

nosu do glasbenega – večkrat se na-

mreč zdi, da je Lorenci pozoren pred-

vsem na odrsko in dramaturško seman-

tiko, medtem ko glasbeno le slabo raz-

poznava, pri čemer te »slepote« najbrž

ne gre razumeti kot del koncepta.

Lorenci je postavitev Macbetha spretno

prilagodil svojemu tipičnemu prevpra-

ševanju bistva gledališke prakse. Mac-

bethova uzurpatorska pot se tako do-

gaja na enostavnem gledališkem pros-

ceniju (scena: Branko Hojnik) na očeh

»dvojnega« občinstva – na eni strani so-

dobnega meščanstva, ki ga pooseblja

zbor, in na drugi nas, obiskovalcev. Na

ta način se prek gledališča v gledališču

razpirajo vsa vprašanja o notranjem

ustroju gledališča in gledališkosti ,

hkrati pa je Macbethovo snov mogoče

brati v luči manipulacije, sodobne pre-

vlade medijev. Macbetha na prestol

očitno postavljajo »drugi«: ne le njego-

va Lady, temveč celotno občestvo, torej

občinstvo. Lorencijev Macbeth je zato

gle dališka marioneta, pa tudi njegov

maščevalec, naslednik in predhodnik.

Na odru se tako razgrinja igra politične

moči in kriminala, ki se dogaja z našim

blagoslovom kot srhljiv neobvezen tele-

vizijski triler. V razgrinjanju tega zna-

nega koncepta je Lorenci dosleden in

premočrten, mestoma mu uspe gleda-

liške geste uokviriti tudi v izstopajoče

močne prizore. Ob tem pa čisto po svoje

teče glasbena dramaturgija, Verdijeva

na močne afekte in tragičnost cepljena

glasba. Včasih se »koncepta« srečno

zdr užita, največkrat pa tečeta brezbriž-

no drug mimo drugega, pri čemer tak-

šna odtujenost niti ni vedno namerna,

kar je na primer vidno iz postavitve ve-

šč kot hotnih gledaliških babnic, ki ob-

k ro žajo in osvetljujejo z brlivko, torej

vodijo bolj kot ne nemočnega Macbe-

tha, potopljenega v temo. Toda ta pri-

zor vodi v protagonistovo ključno spoz-

nanje lastne tragičnosti in niz v ekspre-

siji stopnjujočih se recitativno-arioznih

odmikov, v katerih pa Lorenci mizans-

censke postavitve ni več spreminjal in

glavni junak ostane ob svojih najmoč-

nejših izjavah statično prikovan na stol:

Verdi razume Macbetha tragično, Lo-

renci pa kot negibno marioneto.

Ob glasbenem vodstvu Jaroslava Kyzlin-

ka pa polemika ni mogoča – bilo je veči-

noma izjemno ohlapno v odmerjanju

kontrastov v tempu in nato tudi pri arti-

kulacijskem podajanju posameznih rit-

mov, takšna »laksnost« pa je dosegla

svoj »višek« ob polifoniji končnega boja,

ki je bila ves čas na meji razpadanja. Bo-

ljši momenti so bili povezani z ansam-

belskimi finali, ki so zadihali bolj živo, in

uvodnim zborom zadnjega dejanja, ki je

premogel grandiozno tragično sporočilo.

Sicer se je zbor predstavil kompaktno,

zlito (še posebej ženski del), a velikokrat

kar preveč zanesenjaško, nagnjen k us-

tvarjanju velikih decibelov.

Marko Kobal je bil v naslovni vlogi pred

velikim dosežkom – premore glas, tudi

odrsko tragičnost (na roke je šla režiser -

jevemu konceptu njegova telesna nebo-

gljenost ob Lady Macbeth), a mestoma v

intenziteti tudi nerazumljivo ponikne.

Vse drugače velja za gostujočo Lady Ive te

Jiřikov e, ki z izjemo voluminoznega gla-

su, mestoma tendirajočega proti grdemu

vibratu, ne poseduje pravih izraznih ko-

nic. Branko Robinšak se je pokazal v do-

bri formi, kot zvezda večera in veliko

upanje prihodnost pa je izstopil Pe ter

Mar tinčič, ki je premogel elegantno so-

nornost glasu, v katerem je bilo mogoče

prepoznati pravi verdijevski potencial.

Glede na vse stranpoti ljubljanske ope-

re in zablode, ki smo jim bili priča v za-

dnjih letih, se tokratni Macbeth kaže

celo kot izstopajoč projekt, o katerem

je pač mogoče polemično razpravljati.

Toda rdeča nit ostaja: tudi Lorenci ni

zmogel prestopiti rubikona spoznanja,

da v operi glasba ni zgolj atmosfer-

sko-tapetna spremljava, ampak dra-

mat urška esenca. ×

S podelitvijo nagrad, čislanih zlatih palm, se bo nocoj

sklenil mednarodni filmski festival v Cannesu. Kako

bo presojala žirija avstralske zvezdnice Cate Blanchett,

bo zanimivo videti, canski festival namreč že dolgo

ni ponudil tako političnega in odkrito aktivističnega

(oziroma antikapitalističnega) tekmovalnega programa.

Tovrstno težo ima praviloma Berlinale, toda letos sta si

giganta očitno zamenjala vlogi.
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Kritiške stavnice in lestvice so redko

natančni napovedniki nagrad, sploh v

Cannesu, ki rad preseneti z ignorira-

njem kritiških favoritov. Vseeno ome-

nimo, da za zdaj najbolje kaže Alice

Rohrwacher (Srečni Lazar), Jia Zhan-

gkeju (Pepel je najbolj bel), Pawlu Pa-

wlikowskemu (Hladna vojna) in dru-

žinski drami Ta t i č i (Shoplifters) Japon-

ca Hirokazuja Koreede. Do konca nas

čakajo še štirje tekmovalni filmi, med

njimi novi Nuri Bilge Ceylan.

Dokumentarna pristnost

Letos nismo bili deležni nobene katas-

trofe, kakršne sta v preteklih letih

prispevala denimo Sean Penn ali Xa-

vier Dolan, v bistvu se je kvaliteta tek-

movalnega programa dvigala iz dneva

v dan. Omenimo še tri odlične filme:

Stéphane Brizé je s filmom V vojni (En

guerre) ustvaril tipično francosko de-

lavsko dramo, zgodbo o sindikalnem

uporu proti zaprtju tovarne v lasti

nemškega koncerna, ki namerava

proizvodnjo preseliti v cenejša delov-

na okolja. Za glavno vlogo je angaži ra l

edinega primernega igralca, Vi n ce n t a

Lindona, francoskega Brucea Spring-

steena, največjega delavca med igralci

oziroma največjega igralca med delav-

ci, ki s svojo prezenco filmu pokloni

potrebni značaj.

Lindon, vedno ekspresiven igralec z

obrazom poraženca, je v filmih vselej

videti, kot bi ga pobrali s ceste, in Bri-

zéjev film je v silovitem prikazu sindi-

kalnega pogajanja, zavlačevanja, takti-

ziranja, notranjih razpok in pirovih

zmag tako avtentičen, da bi ga lahko

zamenjali tudi za militantni dokumen-

tarec, kakršne so v sedemdesetih letih

pod zastavo skupine SLON na isto te-

mo snemali Chris Marker in druščina.

Obmorski betonski pekel

Na pota stare slave se je vrnil Ma t teo

G arrone, ki se je po neuspešnem, ob-

jestno grotesknem angleško govore-

čem projektu (Tale of Tales, 2015), na-

polnjenem z mednarodno zvezdniško

zasedbo, vrnil v avtentični milje južne

Italije, umazana obmorska predmes-

tja, okolje zapuščenega in propadajo-

čega betonskega pekla. To je svet ma-

lih kriminalcev in še manjših običajnih

ljudi, ki skušajo preživeti v svetu ba-

nalnega vsakdanjega nasilja.

V filmu D ogman nasilni pol uteleša

Simone, kokainski grobijan, nekdanji

boksar in nekontrolirani nasilnež, strah

in trepet male, a razmeroma solidarne

skupnosti, submisivnega pa Marcello,

tihi, dobrohotni »dogman«, lastnik ma-

lega pasjega hotela, ki se ni sposoben

upreti Simonovim vse bolj nerazumlji-

vim zahtevam in uslugam, zaradi kate-

rih v nekem trenutku celo pristane v

zaporu. To je tragedija o sleherniku, ki

ni sposoben zaščititi svoje »ugledne«

pozicije v moralno dvomljivem svetu,

zato plača visoko ceno (ironija!), odtuj-

itev in simbolni izgon iz propadajočega

okolja, za katerega Garrone verjetno

sploh ni potreboval scenografa.

Korejski mojster se vrača

Enega boljših filmov tekmovalnega

programa je prispeval tudi korejski

maestro Lee Chang Dong, ki se je vr-

nil po sedemletni odsotnosti; njegov

film G o re nje (Burning) temelji na krat-

ki zgodbi Harukija Murakamija G o re č i

sked e nj , in čeprav se v njej skoraj nič

ne zgodi, se veliko dogaja v filmski

adaptaciji, kjer Lee citira Fitzgeraldo-

vega Gatsbyja in aludira na Ripleyja

Patricie Highsmith.

Gorenje je neke vrste triler, ali vsaj

drama z misterijem, pa tudi ljubezen-

ski trikotnik med mlado in atraktivno

Haemi, revnim pisateljem Jongsujem,

ki ji med njenim potovanjem po Afriki

čuva mačko (ki je nikoli ne vidimo), in

dobro situiranim, vedno elegantnim

Benom, ki ga je spoznala ob vrnitvi iz

Kenije. Ko Haemi nekega dne prepros-

to izgine, se vidno prizadeti Jongsu loti

iskanja. Gorenje je mogočno delo koz-

mičnih razsežnosti, prepričljive atmos-

fere in magičnih trenutkov ob »zlati

uri«, žlahten primerek vzhodnoazijske

kinematografije, ki je v Cannesu letos

res ne primanjkuje. ×

Korejski maestro Lee Chang Dong se je po sedmih letih vrnil v Cannes s filmom Gorenje, v katerem eno osrednjih vlog igra

Steven Yeun (na fotografiji), ki se je v tekmovalnem programu pojavil tudi lani v filmu Okja. F
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