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V ritmu Ode radosti, kot bi bili na amfetaminih

Via Negativa je v strukturi svoje najno-

v ejše predstave D eveta klinično jasna in

ne kopiči odvečnosti. Bojan Jablanovec in

nastopajoči so s predstavo ustvarili per-

formativni komentar Beethovnove D eve-

te simfonije, te najbolj čiste in glede na

njen inherentni idealizem, ki je popolno-

ma v nasprotju z realnostjo, že kar pocu-

krane uglasbitve humanističnih vrednot.

Njen četrti stavek, bolj znan kot Oda ra-

do sti, je postal himna Evropske unije –

saj veste, tiste unije biopolitike in izred-

nega stanja, ki danes z rezalno žico raz-

mejuje ljudi, ki so »vredni« dobrega ži-

vljenja, od tistih, ki so zreducirani na gola

življenja in na plečih katerih je privilegij

prvih sploh mogoč.

Posnetek simfonije se v njeni najbolj

znani izvedbi dirigenta Herberta von Kara-

jana, ki je bil po »sili« kariernih razmer tudi

član nacistične stranke, zgolj z manipulaci-

jo jakosti odvrti brez prekinitev. Njeni štirje

stavki odmerjajo štiri jasno strukturirane

prizore, ki so svojevrsten komentar na sta-

ro g r ško, natančneje aristotelovsko izhodiš-

če humanizma, ki temelji na racionalnosti.

Jablanovec razširja Aristotelove tri »načine

prepričevanja« – Ethos (sklic na etiko), Lo-

gos (sklic na razum) in Pathos (sklic na

čustva), ki so tudi temelji gledališke retori-

ke – s četrtim prizorom, ki ga z označeval-

cem drugačnega reda, ki iztirja prve tri in s

tem tudi aristotelovsko trikotniško drama-

tično strukturo, naslovi z Equus – z rodom

živali, med katere spada tudi konj. Konj

kot žival, kot izločeni ostanek. Konj kot ži-

val, ki v nasprotju s človekom ni racional-

na. Ali če hočete, v formuli, ki frazemu

spreminja pomen: Beseda (logos) ni konj.

Prav konj je tista privilegirana ikono-

grafska figura predstave, prek katere se

pred nami že v prvem prizoru (Ethos) per-

formerji razgalijo, medtem ko si jih (s su-

gestivno pomočjo opisa temperamenta

vsakega izmed žrebet in kobil), kot živi -

no/su žnje ogledujemo in ocenjujemo njiho-

vo zgradbo. Zanimivo pa je, da je v končni

fazi prav razum (logos), torej tisto, kar naj

bi človeka razločevalo od živali, najbolj na-

silen in divji princip razločevanja, ki legiti-

mira najbolj divje, »živalsko« nasilje nad

vsem, kar naj ne bi bilo človešk o.

Tak humanizem je torej kriv tudi nasi-

lja, ki se dogaja kot posledica vseh »iz-

mov«, v imenu razločevanja in razmejeva-

nja. V drugem prizoru predstave je to zelo

plastično in po principu izčrpavanja pri-

kazano tako, da performerji drug drugega

p re n a šajo in se kot trupla odmetavajo ob

hkratni akumulaciji projicirane in izklice-

vane množice vseh mogočih determinacij,

čeprav se nam nekatere zdijo popolnoma

ne škodljive. A gre za princip, vsaka bese-

da (logos) je že nasilje, saj razločuje eno

stvar od druge.

V tretjem prizoru, Pathosu, ko končno

slišimo tudi evropsko odo, dobro ukročeni

konji sedeč na stolih kopitljajo z nogami v

ritmu radosti, kot bi bili na amfetaminih.

Vedno pa je nevarnost, da kateri pobezlja

– in zagrabi pištolo, ker noče biti več del te

»harmonije«. A vseeno se je bolj udobno

prilagoditi in – beng beng – »počistiti« tis-

te bedake, tiste konje pred pragom.

Ta pametna, čeprav ne nujno »racional-

na« režija nam ne polaga interpretacij v

usta, ampak nam prej razgrne princip, ka-

ko mnenja nastajajo. In tako na koncu, ko

se nam na pokopališču konjskih glav pri-

klanjajo lepo oblečeni, kultivirani ljudje,

ploskanje (ki ni nič drugega kot patos

poenotenja mnenj) kar malo obvisi v čud-

nem suspenzu. ×
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Bojan Jablanovec in kolektiv

nastopajočih: Deveta.

Produkcija Via Negativa. Stara mestna

elektrarna, 29. januarja.

*****

Predstava Deveta je performativni komentar na Beethovnovo Deveto simfonijo in

njen četrti stavek, Odo radosti. FMa rca n d re a

mednarodni filmski festival rotterdam

Med starimi ideali in trgom

Že od leta 1972, ko je bil filmski festival

v Rotterdamu ustanovljen, organiza-

torji namesto blišču prednost dajejo al-

ternativnim, inovativnim in nekomer-

cialnim filmom, še posebno z Daljnega

vzhoda in iz držav v razvoju, ki sicer na

trgu in v distribuciji pogosto ostanejo

ob robu, do velike večine gledalcev in

gledalk pa sploh nikoli ne pridejo.

Filmski festival v Rotterdamu se je

od dni ustanovitelja Huberta Balsa do

l e to šnje izdaje precej spremenil. Če je

sprva zavračal tekmovalnost, ima od

lani »privlačnejši« tekmovalni pro-

gram, v katerem tigra in finančno na-

grado prejme le eden izmed filmov – a

prav ta del festivala je običajno najma-

nj zanimiv, v preteklih letih pa je postal

celo nekakšen predmet posmeha, saj

naj bi šlo v večini za počasne filme

brez dialogov, ki naj večini ljudi ne bi

bili zares blizu. Jasno je torej, da se fes-

tival v Rotterdamu, morda še bolj kot

ka kšen drug in danes bolj kot kadar

koli prej, sooča z dilemo: ali ostati

zvesti svojemu prvotnemu poslanstvu

prikazovanja filmov, ki ne obetajo zas-

lužka in jih ni mogoče videti skoraj

nikjer drugje, ali preživeti z uklanja-

njem tržnim zakonitostim filmske in

medijske industrije.

Palestina in Afrika

Bistven del programa ostajajo družbe -

no angažirani tematski sklopi filmov.

Letos so to filmi, ki se osredotočajo

na Palestino. Ti ne osvetljujejo le tam-

ka j šnjega težavnega političnega polo-

žaja, temveč predvsem palestinsko

filmsko subkulturo, ki se je tam razvi-

jala od šestdesetih let, militantne pro-

tiokupacijske filme, nastale v sedem-

desetih, eksperimentalne kratke filme

in celo znanstveno fantastiko. Eden

izmed njih je A boy, a wall and a don-

key (Deček, zid in osel) Hanyja Abuja

Assada, pripoved o treh dečkih, ki bi

radi posneli film v vasi, kjer nimajo

kamer. Ogledati si je mogoče sklop ta-

ko imenovanega črnskega filma, ki se

skozi vse filmske žanre in videoart

ukvarja z implikacijami vse globljega

družbenega razdora in vse hujšega ra-

sizma. Med njimi sta Bayard & me

(Bayard & jaz) Matta Wolfa o temno-

poltem gejevskem organizatorju

pohoda Martina Luthra Kinga v Wa-

shington in Baldwin’s nigger (Baldwi-

nov črnec) Horacea Ovéja, ki se uk-

varja s podobnostmi med ži vl j e n j e m

britanske in ameriške temnopolte

skupnosti v šestdesetih letih.

Lemon razdelil občinstvo

Med najbolj pričakovanimi je bil otvo-

ritveni film letošnjega leta: Lemon,

ameriška neodvisna komedija režiser -

ke Janicze Bravo, ki je med občinstvom

na festivalu v Sundanceu, kjer so jo

premierno predvajali pred nekaj dnevi,

zaslovela kot izredno nenavaden in

hermetično prebrisan film. Gre za pri-

poved o učitelju igre, ki živi s svojo sle-

po partnerico, s katero ravna kot s ko-

som pohištva, se ima za neprekosljive-

ga intelektualca in se ukvarja z režijo

slaboumne dramske igre. Na neki na-

čin film s svojo satirično obravnavo ju-

nakov nastavlja ogledalo specifičnemu

delu ameriške družbe, miljeju newyor-

ških umetnikov intelektualcev. A četu-

di se nepričakovano konča z nekajmi-

nutno komično točko, posvečeno iztre-

bljanju, s čimer da jasno vedeti, kaj si o

svojih junakih zares misli, je vpraša n j e,

ali ga bodo ti tako »brali«. V Rotterda-

mu je Lemon občinstvo razdelil na dva

dela: na tiste, ki so se njegovega speci-

fičnega humorja hitro naveličali, saj

jim je šlo na živce samo bistvo filma o

privilegiranih nevrotikih, in so torej

dvorano v trumah zapuščali, ter na tis-

te, ki se nam je zdela načrtna narejeno-

st likov vendarle premeteno komična.

Da pa se kaj zanimivega vendarle

najde tudi v tekmovalnem programu,

je dokazal eden izmed letošnjih favori-

tov za glavno nagrado, brazilska Ara-

bia. Posnel jo je režijski dvojec, Affonsa

Uchoe in Joãoa Dumansa, ki je žanr fil-

ma ceste prilagodil jasnemu politične-

mu sporočilu o revnih, zatiranih in

zgaranih Brazilcih. Osrednji del filma

so potovanja, dogodivščine, ljubezen in

obup Cristiana, delavca v tovarni, ki je

zadnjih dvajset let svojega življenja po-

pisal v dnevniku. Kljub družb enemu

angažmaju Arabia torej nikakor ni film,

ki bi pozabil na filmsko poetiko. ×

V Rotterdamu te dni poteka eden najzanimivejših film-

skih festivalov, ki se po obsegu lahko meri z največjimi,

kot so tisti v Berlinu, Cannesu in Benetkah, a je hkrati

povsem drugačen. V Rotterdamu namreč težko naleti-

te na svetovno znane filme ali ljudi, ki bi ob rdeči pre-

progi čakali na filmske zvezde.
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Film Lemon s svojo satirično obravnavo junakov nastavlja ogledalo specifičnemu delu ameriške družbe, miljeju newyorških

umetnikov intelektualcev.F arhiv festivala

Če je treba,

tudi sirtaki

Festival je ustanovil razvpiti in hkra-

ti legendarni cinefil Hubert Bals, po

njegovi smrti pa so po njem poime-

novali sklad za financiranje afriških,

južnoameriških, bližnjevzhodnih in

vzhodnoevropskih ustvarjalcev. Bals

je slovel po tem, da mu je tudi iz

marginaliziranih, kontrakulturnih

filmov uspelo narediti pravo senza-

cijo: nekoč naj bi za promocijo najel

velik ameriški avto, ki je vozil skozi

Rotterdam, drugič ob filmu organi-

ziral tečaj sirtakija, tretjič pa v ki-

nodvorano obesil ogromno pajkovo

m režo. Tako so bile njegove projek-

cije polne, tudi če so bili isti filmi

sicer na Nizozemskem slabo obiska-

ni. Za seboj je pustil vplivno filmsko

de diščino. Četudi je festivalski pro-

gram danes tako obsežen, da je ne-

mogoče pregledati vse in se je vča-

sih celo težko znajti, so kinodvora-

ne s filmi neznanih in neodvisnih

ustvarjalcev v Rotterdamu vedno

znova, tudi letos, zapolnjene, pogo-

sto do zadnjega kotička.

festival cannes

Na čelu žirije

Almo dóvar

Znani španski filmski režiser Ped ro

Almo dóvar bo predsedoval letošnji

žiriji prestižnega filmskega festivala v

Cannesu. Režiser melodramatičnih

črnih komedij je ob tem »hvaležen,

p očaščen in kar malo prevzet«. Al-

modóvar je prvi Španec v zgodovini

festivala, ki bo predsedoval žiriji.

67-letni režiser je leta 1999 za film

Vse o moji materi prejel oskarja za tu-

jejezični film, v Cannesu pa za isti

film nagrado za najboljšo režijo; zani-

mivo pa je, da tam nikoli ni prejel

zlate palme za najboljši film.

Posnel je slavne filme, kot so Že n-

ske na robu živčnega zloma, Visoke pe-

te , Zv eži me, Ki ka , Govori z njo, Slab a

vz go ja , Zlomljeni objemi, Ko ža, v kate-

ri živ i m in Ju l i eta . Z mednarodno

prepoznavnostjo je omogočil hol-

lywoodske kariere igralcem A n to n i u

B a n d e ra s u , Penelope Cruz in Jav i e-

ru Bardemu.

Direktor filmskega festivala v Can-

nesu Thierry Fremaux je Almodó-

varjev opus označil za izjemnega,

polnega mladostnega upora, ki ga ves

čas navdihujejo močni ženski liki in

filmska zgodovina. Čeprav vedno

znova preseneti, se ni nikoli odpove-

dal svojim ključnim temam: strasti,

prijateljstvu, usodi, krivdi in zakopa-

nim skrivnostim.

Jubilejni, 70. filmski festival v Can-

nesu bo potekal med 17. in 28. majem.

Lani je zlato palmo prejel britanski

re žiser Ken Loach za film Jaz, Daniel

B l a ke , ki je trenutno tudi na sporedu

slovenske art kino mreže. × sta, kul

Re žiser Pedro Almodóvar je bil

imenovan na čelo filmske žirije

mednarodnega filmskega festivala

v Cannesu.


