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k r i t i ka

Greenpeace nepopravljivo škodil inuitski kulturi

Zadnji ledeni lovci je zadnji film sloven-

skega dokumentarista in fotografa Ju -

reta Breceljnika, ki je svoja dela razsta-

vljal doma in v tujini, kot filmar pa je

zaslovel z Magnezijem in čokolado. Gre

za dokumentarni portret življenja so-

dobne generacije inuitskih lovcev na

vzhodni Grenlandiji, enem najredkeje

poseljenih krajev na Zemlji, ki se v zad-

njih letih spreminja z vrtoglavo hitros-

tjo in ogroža tudi tradicionalne načine

inuitskega življenja .

Breceljnik je leta 2015 umrl med snema-

njem, film pa je nato lani dokončal Ro -

žle Bregar z Breceljnikovo stalno fil-

msko ekipo. Okoliščine nastanka filma

delno spreminjajo tudi njegov pomen in

to, kako o filmu razmišljamo. To se ne

nazadnje kaže že v načinu prikazova-

nja: Zadnje ledene lovce bodo prikazali

v izjemno široki distribuciji, tako v mul-

tipleksih kot artkinih, kar pomeni, da

zanje pričakujejo veliko zanimanje, mi-

nuli teden pa so uvod v kinematograf-

sko premiero filma s tedensko retros-

pektivo njegovih prejšnjih filmov nare-

dili tudi v Slovenski kinoteki.

V vizualnem smislu Zadnji ledeni lovci

gotovo pustijo močan vtis. Gre za film,

ki ga je smiselno gledati samo na veli-

kem platnu. Posneli so ga na prostranih

vzhodnogrenlandskih zasneženih oba-

lah, kjer belina snega in ledu ustvarja

čudovite kontraste s temno modrim

morjem. Modrikaste ledene gore, fjordi,

črne skale in snežene gore so osupljivi

že sami po sebi, hkrati pa so Zadnji lede-

ni lovci prvi slovenski dokumentarni

film, ki so ga posneli v ultravisoki ločlji-

vosti 4K, v kateri barve zažarijo še bolj

kot sicer. Grenlandija je v filmu videti

kot dežela barvastih hišic, belih čolnov,

neskončnega modrega neba in vselej iz-

mikajočih se sončnih ža r kov.

Na isti način so estetizirani tudi manj

klasični prizori: odiranje tjulnja, katere-

ga temno sivo sijoča koža ob razrezu

razkrije rdeče meso, viseči beli kožuh

severnega medveda s črnimi kremplji,

ki so videti kot modni dodatek. Zadnji

ledeni lovci niso film za tiste, ki ne pre-

nesejo ubijanja živali; sporni lov na tjul-

nje, zaradi katerega že vsaj dobro sto-

letje divjajo bitke med lovci ter okolje-

varstveniki in borci za pravice živali, je

poglavitna dejavnost, s katero se rural-

ne grenlandske vasi tradicionalno pre-

življajo. Film jih tako tudi ne obravnava

kot živa bitja, temveč zgolj kot ulov, kot

surovino in blago. Glede polemike zav-

zame jasno politično stališče: Greenpea-

ceove akcije so grenlandskim Inuitom

povzročile nepopravljivo ško do.

Zanimivo je, da se Zadnji ledeni lovci ra-

zen kritičnega pogleda na izumiranje

inuitskih tradicij in okoljevarstvenih

akcij, ki so to še pospešile, z ničemer za-

res ne izrečejo. Z ničemer, denimo, ne

dajo vedeti, da za njimi stojijo slovenski

ustvarjalci. V avtorskem smislu nima

film nikakršne očitne povezave s slo-

venskim prostorom, pripoveduje z ne-

ka k šnega nedoločno »zahodnega«,

»evropskega«, naivno »nevtralnega«

mesta – četudi bi poudarjena dialekti-

ka med slovenskimi ustvarjalci in gre-

nlandsko temo dokumentarnega filma

zagotovo lahko ustvarila zanimiv, bolj

večplasten, zagotovo pa bolj edinstven

filmski pogled. Ne glede na vizualno

osupljivost filma je namreč težko reči,

da je ta ob obilici podobnih, skorajda

generičnih dokumentarnih filmov, ki

nastajajo v produkciji BBC ali National

Geographica, v mednarodnem smislu

kaj posebnega. Za domače občinstvo pa

bo bržkone najbolj zanimiv ravno zara-

di njegovega avtorja. ×
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Zadnji ledeni lovci niso film za tiste, ki ne prenesejo ubijanja živali. F arhiv Kinodvora

vizualna umetnost

Življenje, kot ga je sam modeliral

Na j z n a m e n i te j ši hrvaški kipar Iva n

Me št rov i ć ( 1 8 8 3–1962) ostaja s svoji-

mi monumentalnimi, zgodovinskimi

in mitičnimi kiparskimi, navsezadnje

pa tudi arhitekturnimi deli med so-

dobniki svojega časa nepresežen. A

deček iz Dalmatinske zagore, ki se je

kasneje s svojim obilnim opusom

vpisal v kolektivni spomin našega ši r-

šega kulturnega okolja 20. stoletja, se

je začel klesarstva učiti že pri sedmih

letih. Na njegov zgodnji talent je bil

pozoren kamnosek Pavle Bilinić in

fant je prišel za vajenca v njegovo de-

lavnico v Split, mesto, posejano z an-

tično motiviko. Leta 1901 se je vpisal

na dunajsko akademijo likovnih

umetnosti, kjer je ob predavanjih ki-

parjev Edmunda von Hellmerja in

Hansa Bitterlicha rad prisluhnil

predvsem uram arhitekta Otta Wa-

gnerja, ki je s svojo osebnostjo in de-

lom močno vplival na mladega umet-

nika. Za kiparja v nastajanju je bilo

obenem usodno srečanje z velikim

Augustom Rodinom in njegova nes-

kromna ocena, da »je Meštrović ki-

parski fenomen«.

Prvič je svoja dela predstavljal že

leta 1903 v sklopu razstave združenja

likovnih umetnikov Secesija na Duna-

ju in nadalje nanizal pomembne us-

pehe tako doma kot v tujini, denimo

na beneškem bienalu, pa v london-

skem Viktorijinem in Albertovem

muzeju, pariškem Rodinovem muze-

ju, newyorškem Metropolitanskem

muzeju ... Živel je še v Parizu, Rimu,

Ženevi, vztrajno pa se je vračal tudi v

domovino, kjer se je zaradi odkritega

političnega nasprotovanja av-

stro-ogrskim oblastem večkrat znašel

v stiski. Po drugi svetovni vojni se je

z družino preselil v ZDA, kjer je pre-

daval na univerzi v Siracusi in univer-

zi Notre Dame v South Bendu, tam je

leta 1962 tudi umrl.

Sredozemska čutnost

Petintrideset let po prvi razstavi ma-

lih plastik se Meštrović v Cankarjev

dom z razstavo Telesnost in erotika v

kiparst vu vrača v najboljši luči, tako v

simbolnem kot dobesednem pomenu.

Da je avtor nekaj najlepših ženskih

aktov v kiparstvu 20. stoletja, poudar-

jajo tako hrvaški kot tuji umetnostni

zgodovinarji, ki ga imajo za enega

najo dličnejših evropskih interpretov

klasične, antične in renesančne tradi-

cije, saj ji je vtisnil osebni pečat. Po-

men golega telesa, najsi gre za heroj-

sko, religiozno ali spomeniško plasti-

ko, je bil namreč v opusu njegovih

del, kot so kultni Vrelec živ l je nja

(1905), S ta rka (1908), Vd ov i (1909), Ple-

s a l ka (1911) in Ves ta l ka (1917), doslej

razmeroma neraziskan.

Večplastne pomene v njegovih s

sredozemsko čutnostjo polnjenih

skulpturah in risbah so v sklopu

obravnavane razstave raziskali hr-

va ški kustosi Dalibor Prančević, ki

se je osredotočil predvsem na Meš-

trovićevo dojemanje mladega in sta-

rega golega telesa in njegovega nela-

godja, Barbara Vujanović je vzela v

precep kiparjevo razumevanje kla-

sičnih, antičnih in mitoloških tem, s

katerimi se je v dvajsetih in tridese-

tih letih prejšnjega stoletja ukvarjal

v svojem zagrebškem obdobju.

»Obenem smo želeli, da Mešt rov i ć

skozi svoja dela spregovori tudi o

svojem življenju, zato smo razstavo

obogatili tudi z biografskim ozad-

jem,« je dodala kustosinja Z o ra n a

Jurić Šabić. Ob tem so izhajali iz ki-

parjevega biografskega romana

Ogenj in opekline, kjer so z odstira-

njem slojev ikonografije prišli do je-

dra njegovega pojmovanja že n s ke,

telesnosti, spolnosti in hrepenenja.

»Pojmovanje erosa je bilo namreč ta-

ko za njegovo ustvarjanje kot za nje-

govo življenje bistvenega pomena.«

Premikajoči se kipi

Pomembno skrb glede osvetlitve ki-

parske razstave je prevzel hrvaški

muzeolog, zgodovinar in fotograf Fi-

lip Beusan, ki si je prizadeval za po-

zoren prikaz volumna skulptur. Z dra-

matično, spreminjajočo se osvetljavo

je odprl možnost za vsakič novo in-

terpretacijo del. »Nekatera telesa os-

vetljuje tudi po deset luči, kar omogo-

ča prikaz različnih učinkov. Nemara

bodo zaradi njih Meštrovićeve skul-

pture vsaj za nekaj trenutkov pred

gledalčevimi očmi tudi oži ve l e. «

S tem se je ob včerajšnji otvoritvi

strinjal tudi kiparjev sin Mate Meš-

t rov i ć , ki je anekdotično pojasnil,

da oče med ustvarjanjem v ateljeju

ni dobro prenašal obiskovalcev,

družbo mu je kot njegov ljubljenec

smel delati le on: »Vse te skulpture,

pogosto nastale po podobi resnič-

nih oseb, pripovedujejo zgodbe iz

očetovega življenja. Življenja, kot

ga je sam modeliral.« ×

Sinoči so v Cankarjevem

domu odprli razstavo naj-

večjega hrvaškega kiparja

Ivana Meštrovića. Njegove

monumentalne skulpture –

tokrat s poudarkom na te-

lesnosti in erotiki – si je

mogoče ogledati do 20.

maja .
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Telo in čas

Razstavo bosta pospremili preda-

vanji antropologinje in doktorice

antičnih študij Svetlane Slapšak .

Jutri ob 18. uri bo predavanje z

naslovom Prihodnost je erotizirana

preteklost, 22. februarja ob isti uri

pa Odprto in zaprto telo.

V sredini Meštrovićeva skulptura Miloš Obilić (1908) F Toma ž Ska le

Ob kipu Vdovi (1909) stoji kiparjev sin

Mate Meštrović. F Toma ž Ska le


