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Naproti filozofskemu gledališču
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Goce Smilevski: Spinoza.
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Barbara Novakovič Kolenc.

Španski borci, 5. oktobra.
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Dvoletno raziskovanje življenja in misli

filozofa Barucha Spinoze skozi razstavni

in gledališki kod je režiserka B arbara

Novakovič Kolenc zapečatila s predsta-

vo Spinoza, oprto na roman makedon-

skega pisatelja Goceja Smilevskega Po -

govor s Spinozo. Nastala je estetizirana

gle dališka snov, ki ničesar ne prepušča

naključju. Vsaka najmanjša odrska odlo-

čitev ima vsebinski argument, ki se na-

naša bodisi na filozofovo misel, (roma-

neskno) biografijo ali na širši kontekst

umetnosti 17. stoletja.

V ta teater Spinoza, ki tvori samosvoj uni-

verzum, premišljeno vstopa scena z

ogromnimi belimi plahtami, ki prostor op-

tično kadrirajo, in pa geometrična luč (op-

tika in geometrija sta reminiscenci na Spi-

nozov poklic – bil je brusilec leč). Tudi

vstop baletnih teles (Goran Tatar kot Spi-

noza in Olga Kori kot Jahve) upravičuje

vsebinski premislek. Spinoza in Jahve se

namreč zares srečata samo »mentalno«, v

posnetem pogovoru, v katerem bog filozo-

fa pospremi v pet ključnih situacij njegove-

ga življenja, prek katerih bi lahko spreme-

nil tok svojega življenja in posledično misli.

Te »akrobacije« se v nekakšni privzdignje-

ni gledališki obliki odvrtijo na odru. Balet

tako uprizarja obe nemi mentalni telesi –

člov e ško Spinozovo, ki je manj formalizira-

no, in pa božansko Jahvejevo, ki večino

predstave skoraj mehanicistično drobi po

odru v baletnih copatah in s čudnimi od-

kloni glave zre v gledalce.

lahko njena teža povozi. Posnetki so

zvočna pokrajina, (neskončna) meta mi-

sel predstave, kamor se (kot končna di-

menzija) vpleta dogajanje na odru v obli-

ki srečanja z osebami iz Spinozovega ži-

vljenja in nekakšnimi vmesnimi nedolo-

čljivimi telesi-glasovi (virtuozni akrobat

Mance Krnel). Claro Mario, mladoletno

hčer filozofovega prijatelja, Baruchovo

ljubezen, odigra Mar uša Majer; mladega

učenca filozofije Johannesa, po Smilev-

skem drugo Spinozovo ljubezen, paMate -

ja Rebolj. Prva je seveda veliko bolj spret-

na igralsko kot gibalno, druga pa obratno,

a ju obe rešuje v predstavo vpisana for-

malizacija giba (pri govoru je še kar nekaj

manevrskega prostora), ki ne nazadnje

uspe izničiti tudi naturalizem spola in

starosti. Razveseljujoče je, da režiserka v

tako privzdignjeni strukturi zna obdržati

temo mesenosti in (homo)seksualnosti, ki

jo uvede Smilevski, in to na način, ki ju

upoveduje kot golo dejstvo in zato ne

kvari forme. Nekaj sočnosti in sodobnosti

prinese tudi glasba dvojice članov zased-

be Mat ter. To nemara ni naključje, saj je

po Spinozi ravno »materija« eden od dveh

človeku spoznavnih atributov substance.

Čeprav je bil Spinoza filozof, ki je zavračal

kartezijanski dualizem, je dramski zaplet

v predstavi zgoščen na problem zavrača-

nja minljivih telesnih afektov v prid nes-

končni božji ljubezni, kar njegovo misel ne-

mara nekoliko splošči. A to je za ugledališ-

čenje tako kompleksne filozofije za situa-

cijo, kakršna je gledališka, nemara potreb-

no. Če je to začetek nekega žanra, ki se mu

reče filozofsko gledališče, je Barbara No-

vakovič Kolenc nedvomno na dobri poti. ×

V predstavi ima vsaka

n a j m a n jša odrska odločitev

vsebinski argument.

Nasneti pogovori gledalcu postrežejo tudi

s krepkim odmerkom Spinozove filozofi-

je, za katero mora biti precej zbran in ne-

mara predhodno uveden v kategorije

substance, atributov in modusov, sicer ga
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Apoteoza človečnosti?

stoletnica smrti augusta rodina

Kieferjev poklon velikanu
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»Ta film ni dokumentarec, ampak fikci-

ja,« avtorica filma Ru d a r Hanna A. W.

Slak poudarja v intervjujih. Da ni doku-

mentarec, s tem najbrž hoče reči, da to ni

portret danes 55-letnega Mehmedalije

Alića, ki je pri svojih 14 letih prišel iz Bos-

ne, kjer se je bolj v rudniku kot v šol s k i h

klopeh izšolal za rudarja, se potem v sa-

mostojni Sloveniji znašel med izbrisani-

mi in povrhu izvedel, da so mu v Srebre-

nici ubili oba brata; leta 2009 je v zapr-

tem Barbarinem rovu rudnika Huda ja-

ma odkril povojno množično grobišče. Po

njegovi avtobiografski knjigi Ni h č e bi

lahko nastal tako dokumentarni kot

igrani film, ki bi lahko bil bolj zanimiv od

Ru d a r j a , o katerem avtorica pravi, da je

fikcija. Kar očitno pomeni, da so sestavi-

ne iz Alićeve zgodbe deloma ohranjene,

še bolj pa predelane, tako da lahko obli-

kujejo neko drugo zgodbo, katere izhodi-

šče, trdo jedro in vir vseh zapletov je prav

rudarjevo odkritje povojnega grobišča .

Film se sklene s prizorom, kjer Alija, kot

je ime njegovemu rudarju, ob otožnem

petju Tomaža Pengova pod nekim dreve-

som zakoplje kito ženskih las, ki jo je na-

šel v rudniku. Takšen konec je, formalno

vzeto, neke vrste sponka, s katero se film

nav eže na začetek, ko se mladi Alija, ki

odhaja v Slovenijo, poslavlja od svoje ses-

tre. Ta mu sicer ni izročila pramena svo-

jih las, ampak list z obrisom svoje roke,

toda Alijeva sestra bo končala kot žr tev

pokola v Srebrenici, njegovo odkritje gro-

bišča v rudniškem rovu pa se ujema z

medijskim poročanjem o identificiranju

nekaj sto žrtev tega srebreniškega poko-

la. In v enem izmed prizorov, ko se Alija

kljub prepovedi vrača v Barbarin rov in

odkriva zmerom več okostij, se mu nek

skelet v prividu spremeni v podobo nje-

gove sestre. Tista »sponka« torej le ni

zgolj formalna, marveč še kako indika-

tivna, saj kaže, kako se za Alijo eno gro-

bišče prekriva z drugim, ne glede ne to,

kdo so bile njegove žrtv e.

In ne le za Alijo, ampak tudi za sam film,

ki se je s tem res potrdil kot »fikcija«: le

da ne toliko zato, ker želi s svojim likom

spominjati na mitično Antigono, kakor

zato, ker je prav ta »humanistična«

poanta (»vse žrtve so enake«) največja

»fikcija«, ki si umišlja, da presega vsakr-

šno politično kontaminacijo (tako des-

no, ki uporablja povojne poboje za kri-

minalizacijo nekdanje komunistične

oblasti in obenem ali še bolj za lastno

dekulpabizacijo, kakor levo, ki se ji ote-

pa, da pobojev ni priznala in obsodila).

Ta »humanistična« poanta resda deluje

ganljivo, pravzaprav toliko bolj, kolikor

temelji na neki zatajitvi. Namreč prav

zatajitvi tega, da vse žrtve niso enake.

Če filmu že ni bilo treba reči, da je v sre-

b re n i škem poboju šlo za bošnjaški etno-

cid, pa je glede povojnih pobojev v Slo-

veniji očitno moral (»moral« v prid svoje

poante) nekaj zamolčati. Alija od starej-

šega možaka, avstralskega Slovenca

(Boris Cavazza), izve, da so v tistem ru-

dniškem rovu zakopani »begunci«, ne

pa tudi tega, da so bili »begunci« zato,

ker so bili med vojno kolaboranti.

Tako je film predvsem apoteoza rudarje-

ve človečnosti, ki jo je Leon Lučev ta ko

imenitno portretiral, toda ki obenem po-

trebuje tudi neko negativno ozadje. Tega

pa ne predstavlja toliko menedžer rudni-

ka (ta v resnici še najmanj) ali rudarski

medklici ravnodušnosti, pritiski na Alijo,

naj neha kopati, niti ne ukrep o ponov-

nem zazidanju grobišča, kakor nekateri

»indici«, ki so pravzaprav manipulativni,

kakor je policijska grožnja Aliji z odvze-

mom državljanstva (Mehmedalija Alić,

po katerem je Alija modeliran, ga je de-

jansko izgubil, toda kot izbrisan), ali de-

monstracije, ki nimajo zveze z »rudniš-

kim primerom«, toda Alijo tam pretepe

policija. Tako se prav na tem »negativ-

nem ozadju« razkrije, kako se je film ujel

v past politične kontaminacije, ki jo je

hotel s svojo »humanistično poanto« ta-

ko ganljivo preseči. ×

Ob stoti obletnici smrti slavnega

francoskega kiparja Augusta Rodina

so v pariškem Grand Palaisu predsta-

vili več kot 200 njegovih del, ki se

soočajo s kipi Bourdella, Brancusija,

Picassa, Matissa, Giacomettija, Beuy-

sa, Baselitza in Gormleyja, s čimer so

odstrli nov pogled na mojstrov opus.

V Rodinovem muzeju pa se z okoli

sto deli v različnih materialih od

mavca do najdenih predmetov pred-

stavlja Anselm Kiefer.

Prenovljen Rodinov muzej

Rodinov pariški muzej domuje v pa-

lači Biron iz 18. stoletja in so ga med

letoma 2012 in 2015 temeljito preno-

vili. V stari stavbi so ohranili posta-

vitev mojstrovih del, ki gledalcu po-

nuja občutek zgodovinske domačno-

sti. Izbrali so veliko eksponatov, tako

da muzej hkrati spominja na nekda-

nji dom in atelje umetnika, v kate-

rem so poleg njegovih na ogled tudi

slikarska in kiparska dela drugih av-

torjev, ki jih je zbiral in po smrti sku-

paj s svojimi zapustil držav i .

Velika pridobitev je prizidek, ki je

med drugim vhod na posest, muzej-

ska trgovina in, kar je najpomem-

bneje, z njim so pridobili nove povr-

šine, namenjene občasnim razsta-

vam. Tako osrednja postavitev v stari

stavbi ostaja vedno neokrnjena ozi-

roma sproti dopolnjevana z Rodino-

vimi deli, ki poudarijo vsebinsko po-

vezavo z razstavo v novih prostorih.

Tokrat je v prizidku razstava Ansel-

ma Kieferja, ki se je pokloni Rodino-

vemu opusu z deli, s katerimi motiv-

no krmari med temami antične in

germanske mitologije, kršč a n s t vo m

in zavestjo o nemški vojaški prete-

klosti, pri čemer oblikovno ostaja

zvest svoji konceptualni tradiciji in

uporabi najrazličnejših, v tradicio-

nalni umetnosti neobičajnih mate-

rialov. Studiozen pristop h kiparstvu

oba umetnika presenetljivo tesno

povezuje v želji svobodnega ustvar-

jalnega izraza. Ko se sprehodiš po

Kieferjevi razstavi in svoj obisk na-

daljuješ med Rodinovimi deli, se

nehote zalotiš v časovno nelogični,

anahroni misli, da bi lahko Rodin na-

šel zgled tudi v Kieferjevem delu. Po-

vezana nista le v materialu in njegovi

uporabi, temveč predvsem v Miche-

langelovem prepričanju, da sta ideja

in oblika vsebovani v materialu,

umetnikova naloga pa je, da ju prikli-

če na plano. Prav tako ju svojstveno

povezuje misel, kako ujeti tisto neo-

prijemljivo – duha (tesnobo) časa.

Sorodnost ustvarjalne misli

Kiefer se je na pričujočo razstavo za-

čel pripravljati že leta 2013. Poglobil

se je v Rodinov opus, skice katedral, v

njegov obsežen korpus erotičnih risb,

mavčnih odlitkov, pri čemer se je po-

sebej navdušil nad realističnim vidi-

kom mojstrovega razmišljanja. K so-

delovanju in soočenju so ga sicer po-

vabili ciljno in z namero, da bi pred-

stavili njegov pogled na Rodinove ki-

pe Katedral in knjigo o njih (tudi ta je

izšla pred sto leti). Prvotno navdu-

šenje nad eno samo temo se je v na-

daljevanju razširilo v bolj celovit vpo-

gled v mojstrovo kiparstvo. Kieferja

bolj kot proces ustvarjanja oble plas-

tike privlači skrivnostnost učinka od-

tisa. Ta ohranja idejo potenciala ma-

trice in od gledalca zahteva trud in-

terpretiranja oblike, ki je tik pred

tem, da se pojavi. Tako njegova naj-

n ove j ša dela ponujajo odgovore na

problematiko Rodinove risbe in skul-

pture, zato so, da bi poudarili sorod-

nost ustvarjalne misli obeh avtorjev,

razstavili tudi več Rodinovih del, ki so

sploh prvič na ogled javnosti.

Velika platna Anselma Kieferja z

bogato pigmentirano teksturo dose-

gajo občutek veličastnosti, njegova

prostorska dela, tudi skulpture so raz-

stavljene v vitrinah, ki so del umetni-

ne same in ustvarjajo mistično distan-

co. Prav zato, ker so pod steklom,

učinkujejo historično, kot relikvije ne-

ke pretekle dobe in ne delo aktualne,

sodobne umetnosti. Spoštljiva raz-

dalja še dodatno poudarja pomen

večnosti, poklon kiparski umetnosti

in ustvarjalnemu procesu. Kiefer raz-

stavlja kiparske kalupe, za kar se je

n avd u šil v Rodinovem ateljeju. Isto-

časno pa v sklopu stalne postavitve

Rodinovih del najdemo, spet podob-

no kot relikvije, razstavljene fragmen-

te starih kipov iz različnih zgodovin-

skih obdobij – dlani, roke, stopala,

noge – ki jih je umetnik zbiral vse ži-

vljenje. In prav odnos do detajlov, za-

v ržkov, zablod, reinterpretacij in reci-

kliranja povezuje oba umetnika v, kot

pravi Kiefer, neprestan, nikoli dokon-

čen potek ustvarjalnega procesa. ×

Letos mineva sto let od

smrti kiparskega genija

Augusta Rodina. V Parizu

so obletnico zaznamovali

z dvema razstavama – z

veliko pregledno v Grand

Palaisu, v Rodinovem

muzeju pa je na ogled

razstava sodobnega nem-

škega umetnika Anselma

Kieferja, ki je z Rodinom

stopil v umetniški dialog.

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

TNata ša Smolič

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

Anselm Kiefer: Katedrale Francije F Nata ša Smolič

Film Rudar: glavnega junaka imenitno portretira Leon Lučev. F

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA


