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Med najbolj vznemirljivimi filmi fes-

tivala Animateka, ki se je po tednu

bogatega filmskega in spremljevalne-

ga programa končal včeraj, sta bila

tudi zadnja dva celovečerca, ki so ju

prikazali: francoska priredba pravlji-

ce bratov Grimm Dekle brez rok in ka-

nadski film Konji na oknu (Poetično

perzijsko razodetje Rosie Ming).

Pravljica na nov način

Animirani film francoskega anima-

torja Sébastiana Laudenbacha na

prvi pogled ni videti takšen, kot bi

morda pričakovali od priredbe stare

pravljice. V Dekletu brez rok je svet

akvarelen in je zato videti poetično

neskončen, glavno vlogo pa igrajo

jasne, a nedokončane linije s črni-

lom, ki na trenutke spominjajo celo

na vzhodnoazijsko slikarstvo in tako

soustvarjajo minimalistično estetiko

filma – ki pa je hkrati vendarle umet-

niško večplastno delo. Gre namreč za

slog, ki ustreza pravljici, povedani na

nov način, četudi nekateri čustveni

elementi izvirnika ostajajo enaki: re-

ven mlinar svojo hči še vedno nevede

proda hudiču v zameno za reko zlata;

ker se je hudič kljub temu ne more

polastiti, saj je dekle preveč nedol-

žno, prepriča njenega očeta, naj ji od-

seka roke. Dekle zbeži od doma in

sreča princa, ki se zdi tako ljubeč, kot

njen oče nikoli ni bil, vendar ji pred

hudičem še vedno ne uspe zbežati.

Po drugi strani se klasična pravljica

o zaupanju in izdaji v Laudenbacho-

vih rokah prelevi tudi v nekaj novega;

ne gre več za zgodbo o nemočnem

dekletu, temveč za zgodbo o preži-

vetju nekoga, ki se mora v svetu znaj-

ti sam, ne glede na to, katerega spola

je in iz kakšne družine prihaja. Bis-

tven element zgodbe naslovnega De-

kleta je tudi njena telesnost: navseza-

dnje jo dobršen del filma določa to,

da je brez rok, hkrati pa je njeno telo

– skupaj z vsemi človeškimi telesnimi

funkcijami – osrednji del Laudenba-

chove pripovedi. Dekle brez rok je vse-

kakor temačna pripoved, kot so to

pravljice pogosto tudi nasploh, pa naj

gre za različico bratov Grimm, Oli-

vierja Pyja ali drugih evropskih pri-

povedovalcev. Morda je Laudenba-

chov bistveni dosežek prav to, da

pred to temačnostjo ne beži – ampak

jo uspešno združi z novimi pomeni

in vizualnimi načini pripovedovanja.

Igrivo vizualno potovanje

Pri povsem drugačnem književ n e m

okolju se navdihuje film Konji na oknu

(Poetično perzijsko razodetje Rosie Ming)

kanadske režiserke Ann Marie Fle-

ming, v katerem mlado kanadsko

pesnico povabijo na festival poezije v

Iran, Rosie Ming pa tam ne najde le

svojega pesniškega izraza, temveč kot

hči iranskega begunca in kitajske Ka-

nadčanke skozi poezijo najde tudi

svojo vez z lastno zgodovino. Rosie

Ming je od svojega okolja doma v Ka-

risbe, kjer so ljudje upodobljeni s kro-

gom za glavo, črticami za oči in usta

in daljšimi črtami za roke in noge.

Navd u šujoča kombinacija animira-

nih tehnik, ki jih je sicer skupina ani-

matorjev uporabila za svet, v kate-

rem se znajde, upodablja vse, kar ob-

čuti: od melodij iz minareta, ki so

kot barvaste leteče preproge, do me-

lanholično akvarelnega vala čustev,

ki prevzame izgnanega kitajskega

pesnika na odru in njegovo občin-

stvo, ki ga posluša, ter do sanjavo

upodobljenih pesmi in zgodb o sta-

rodavnih iranskih pesnikih, kot sta

bila Hafiz in Rumi. Ko se Rosie Ming

odpira svet, vizualno vse bolj kom-

pleksna postaja tudi pripoved, ki jo

navdihuje vse od perzijskih miniatur

do japonske in kitajske likovne

k r i t i ka

Mizernost in razodetja

malih bakanalij
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Ivan Viripajev: Pijani.

Re žija: Juš A. Zidar.

Mestno gledališče ljubljansko.
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Lik pijanca je gotovo ena od klasičnih

vaj v slogu, ki urijo dramske igralce. V

dvodejanki uspešnega sodobnega rus-

kega dramatika Ivana Viripajeva P i j a-

ni ima štirinajst igralcev in igralk slabi

dve uri časa, da pokažejo, kako so se v

tem smislu izmojstrili. Če je že prvi pri-

zor (Ana Penca, AGRFT) v gestiki preti-

ran in izumetničen, pa nekateri igralci

v nadaljevanju (zaradi več igralskih in

drugačnih izkušenj) vseeno zmorejo

preseči karikaturo in oblikovati finese

v okajenem gibanju in dinamiki govo-

ra. To je mogoče tudi zaradi tekočega

prevoda, ki ga Tatjana Stanič izp elje

brez prevelikih inhibicij, z vso množi-

no kletvic in v pogovornem slogu pi-

janskega toka misli brez cenzure.

Drama tudi vsebinsko stori natančno

to: z enotnim stanjem pijanosti vseh

likov brez izjeme odvrti ventile, da

lahko v vsej svoji banalnosti, pa tudi

prebliskih nekakšnih resnic, ki to v

tistem trenutku mislijo, da so, ali vsaj

želijo biti, skoznje pronica tisto, če-

mur bi lahko rekli sodobna ruska du-

ša. Ker pa je ta z globalnim kapitaliz-

mom postala bolj internacionalna,

hkrati pa bolj patetična in klišejska in

bi jo nemara lahko prestavili kamor

koli v Evropo – na kar namigne eden

izmed bolj kompleksnih in verodostoj-

no izdelanih vinjencev Lorenz (Ju re

Henigman) v nekem monologu) –, ji

recimo »evropska duša«. Konzumpci-

ja alkohola velja tu za splošno družb e-

no sprejeto kanaliziranje stresa in za-

vor – in težko je reči, ali se izbira sub-

stance tako dobro usklajuje s patetič-

nim samopomilovanjem na eni in te-

ženjem bednega egotripaštva na dru-

gi strani ali pa je takšno »dušo« skozi

tisočletja konzumacije ta droga ravno

pomagala zgraditi. Imajo pa Viripaje-

vi pijanci nenavadno pogosto na jezi-

ku boga, saj očitno resnico še vedno

mislijo skozi tradicionalne kategorije

Zahoda, ki pa niso teološko, še manj

filozofsko kompleksne, ampak po

o t ro ško zreducirane na pocukrane

formule in mala razodetja, ki jih br-

žkone napajajo kemijske reakcije na

alkoholne hlape in bodo ob prvem svi-

tu, ob prvem mačku, izpuhtele.

Pijani v viziji režiserja mlade garde

Ju ša A. Zidarja se na oder primajejo

kot nekakšni božji norčki, bodisi malo

preveč tečni v pijanski repeticiji ab-

surdov ali malo preveč nežni in naiv-

ni, razsipajoči ukradene misli in sre-

brne žlice naokrog. Sipajo bisere in

drek, pri čemer ni posebne ločnice

med obojim, gledalec mora selekcijo

opraviti sam, kar je v dolgoveznosti

igranega pijanskega večera precej

naporna naloga in mu na žalost ne

dopušča potopitve, ampak, nasprot-

no, terja treznost. Če so v prvem delu

igralci še nekako omejeni na posame-

zne situacije, ki jih razločuje tudi pro-

stor Petre Veber, sestavljen iz samos-

toječih (in padajočih) rdečih vrat, pa

se v drugem delu vse zgodbe preple-

tejo v deliriju nekega skupnega fiktiv-

nega polnebesnega neprostora.

Predstava v solidnem hodu postreže z

motivom pijanstva kot sestavnega de-

la bakanalij naše mizerne sodobne

kulture. Pri tem pa je razpon igralske

verodostojnosti zelo širok in ponekod

zmoti tok dogajanja. Gotovo pa je bilo

pogre šati večjo opredeljenost do »bož-

jega«, ki tako okupira dramatika, a v

uprizoritvi obvisi v zraku kot nekak-

šen slab evfemizem. ×
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Od pripovedk do poezije

Sinoči se je končal 14. me-

dnarodni festival animira-

nega filma Animateka, na

katerem je veliko nagrado

žirije prejel film Blažena

naključna smrt, ki ga pod-

pisuje romunski avtor Ser-

giu Negulici.

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

T Tina Poglajen

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

Film Konji na oknu (Poetično perzijsko razodetje Rosie Ming) kanadske režiserke Ann Marie Fleming ponuja navdušujočo

kombinacijo animiranih tehnik, ki jih je skupina animatorjev uporabila za občutke, ki prevevajo glavno junakinjo. F
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Nagrade na letošnji Animateki

Veliko nagrado mednarodne žirije ,

za katero so se potegovali filmi iz

tekmovalnega programa vzhodno-

in srednjeevropske produkcije, je

prejel 15-minutni film Blažena na-

ključna smrt, ki ga je ustvaril ro-

munski avtor Sergiu Negulici. V is-

tem tekmovalnem programu so po-

delili tudi nagrado občinstva :D'SAF!,

ki jo je dobil film Celica slovenskega

avtorja Dušana Kastelica. Nagrado

mladi talent, za katero so se potego-

vali filmi iz tekmovalnega programa

mladi talenti Evrope, je prejel film

Ooze švicarskega avtorja Kiliana Vili-

ma, nagrado otroške žirije slon, za

katero so se potegovali filmi iz Slo-

novega tekmovalnega programa, pa

je prejela kanadsko-hrvaška produk-

cija Ježeva hiša Eve Cvijanović.

nadi, pri svojih starih starših, ki sta

prišla s Kitajskega, in Iranu, kamor

odpotuje, dotlej vseskozi odtujena, in

Konji na oknu to vizualno ponazorijo

na igriv, celo nekoliko prismuknjen

način: medtem ko so Iran in Kanada

ter celo Kitajska v pripovedih podrob-

no – četudi stilizirano – izrisani, Rosie

Ming spominja na like iz nekaterih

zgo dnejših risank ali celo na otroške

umetnosti. Kljub temu Konji na oknu

niti v vsebinskem niti v vizualnem

smislu krajev, o katerih pripoveduje,

nikoli ne dojema kot prvenstveno

eksotičnih ali pravljičnih – te mve č

namesto tega s prepletanjem glasov

in pripovedi bolečino, multikultur-

nost, priseljenstvo, kulturne stereoti-

pe in identiteto obravnava večplas-

tno in globoko osebno. ×

Animirani film Dekle brez rok francoskega animatorja Sébastiana Laudenbacha

je temačna pripoved, ki pa pred to temačnostjo ne beži, ampak jo uspešno

zd ru ži z novimi pomeni in vizualnimi načini pripovedovanja. F
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V kritiki filma Marka Naberšn i ka

Slovenija, Avstralija in jutri ves svet, ki

je bila z naslovom Mariborska tranzi-

c i ja na kulturni strani objavljena v

soboto, 8. decembra 2017, se je zgodil

neprijeten spodrsljaj: igralca Ju re t a

Iva n u šiča smo nenamerno preime-

novali v Jureta Ivanušo. Juretu Iva-

nušiču in bralcem se za ta neljubi

dogodek iskreno opravičujemo.
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