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Delo je tudi motor, ritem, ki nas poganja

Festival se je začel z delom grške ga

koreografa Kristosa Papadopulosa,

ki se je z utripajočim in postopno

razvijajočim se kolektivnim delom El -

ved o n predstavil lani. To je pohvalna

praksa, ki izstopa iz tržno ekonomske

prisile kuratorskega iskanja novih in

novih principov in koreografskih

imen – namesto tega gre za kontinui-

rano podporo zanimivemu fenome-

nu, ki koreografskega dela ne razume

zgolj kot zamenljivega produkta. De-

lo Opus, ki smo ga videli letos, je na-

tančna partitura za štiri telesa inštru -

mente. Pri začetnem uglaševanju naj-

prej enega telesa ob zgolj enem tonu

violine, ki preigrava različne dolžine

tona in ritmiko, s katerim je plesalče-

vo telo skorajda do točke srha sinhro-

nizirano, izgubimo občutek, ali je gi-

banje telesa vzrok ali posledica zvo-

ka. Potem se temu telesu postopoma

priključijo še tri in vsako odgovarja

svojemu inštrumentu. Po zgodovini

sodobnega plesa, ki se je želel eman-

cipirati od vseh drugih umetnosti, še

posebej podrejenosti glasbi, je to ču-

dna, hkrati konzervativna, a v preti-

ranosti tudi radikalna gesta. Glasba,

ki se postopoma razvije v komplek-

snega Bacha, si teles ne podreja, am-

pak jih prej ko ne poganja, z njimi je

zlita v hibrid, tako da izgubljajo svojo

č l ove škost in postajajo ta ritem sam.

Nepokvarljivi androidi v črnih pos-

lovnih oblačilih in čevljih nam tako

ne pripovedujejo samo o tem, da delo

izčrpava, ampak da je hkrati tudi mo-

tor, ritem, ki nas poganja, če le ritem

ni prehud, da začne prehitevati telo

in um in se iztrošita, pregrejeta. Nav-

sezadnje je ravno ritem tisto, kar je

p ogrešal še vsakdo, ki ima kakršno

koli izkušnjo z brezposelnostjo.

Ko šček zgodovine

Vire za ta plesni konstruktivizem, ki je

očitno aktualiziran, gotovo lahko išče -

mo pri pionirjih avantgardnega oziro-

ma postmodernega plesa (Sally Ba-

nes). Posebej pri delu koreografinje

Lucinde Childs, kjer se ob majhnih

razlikah in vztrajnem ponavljanju pre-

prosti gibi razvijejo kot fraktali. V zdaj

že obveznem historiografskem delu

Cofestivala so v dveh večerih gostili

njena kratka dela iz šestdesetih in se-

demdesetih let v izvedbi nečakinje

Ruth Childs in drugih plesalk. Izvedle

so serijo dveh skupinskih koreografij

Bomb ažni preplet (1973) in Rondo vznak

(1975), ki temeljita na geometrijski na-

tančnosti ob izjemni koncentraciji

plesalk, ki venomer skrbijo za sinhro-

nost in vnašajo variacije, ter dveh so-

l ov Ka te m a (1978) in Poseben kolut

(1973), kjer je posebnega pomena pro-

stor, ki se ga postopoma skozi razvija-

joče se gibanje, ponovno v geometrij-

skem redu, osvaja. To je bila odlična

učna ura za seznanitev z zgodovino

sodobnega plesa, a ne več kot repro-

dukcija uveljavljene znamke, ki se ta-

ko tudi trži. Za bolj s sodobnostjo si-

nhronizirano različico rekonstrukcije

dela Childsove smo leta 2010 na Mestu

žensk lahko videli delo Nicole Beutler.

V sodelovanju s plesnim kolekti-

vom Dance On Ensemble – ki je bil

ustanovljen, ker njegovi člani ne pris-

tajajo na prisilno upokojevanje ple-

salcev in menijo, da imajo ti tudi po

štiridesetem letu še kaj ponuditi – se

je v delu Slon slovenski javnosti po-

novno predstavil še en »zvezdnik«, li-

banonski vizualni in filmski umetnik

Rabih Mroué. Duet para najprej nase-

li poze, ki jih narekujejo forenzične

risbe trupel, kar je odlično izhodišče

za to plesno detektivko, ki poskuša

utelesiti paranojo preganjanja. Ven-

darle pa je očitno, da ples Mrouéju ni

domač medij, saj je v koreografsko in-

tenzivnost vložena preobilica tehnike

in pretirane eksplozivnosti, ki se pre-

več trudi zanikati zrelost plesalcev. Ta

namreč kar sama ponuja druga, sub-

tilnejša sredstva ekspresije. ×

V Kinu Šiška se je v petek za-

čela že sedma edicija festivala

sodobnega plesa Cofestival, ki

si je sodeč po dobrem obisku

(nemara tudi zaradi novega,

malenkost manj hektičnega

termina) učvrstil svoje mesto

v festivalski pokrajini.

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

T Pia Brezavšček

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

Papadopulosov Opus je natančna partitura za štiri telesa inštrumente. F Ur ška

B oljkovac

vizualna umetnost

Pap ež na omarici, predsednik na zavesi

V berlinskem KW Inštitutu za sodobno umetnost je

mogoče videti retrospektivo uveljavljene kolumbijske

slikarke Beatriz González. Njena povedna barvita dela,

v katerih že več kot petdeset let pretresa predvsem

kolumbijsko družbenopolitično situacijo, bodo na ogled

do 6. januarja.

p opravek

V ponedeljkovem Dnevniku je v in-

tervjuju s prevajalko Saro Virk v uvo-

du prišlo do neljube napake. Sara

Virk ni prevedla Bernhardove knjige

M ra z , ampak knjigo Prip ovedi. Mraz

je prevedel Štefan Vevar. Vsem priza-

detim se iskreno opravičujemo.

Ur e d n i št vo

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

TMaja Šučur, Berlin

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

Kolumbijska slikarka Beatriz Gonzá-

lez (1938) je ena od ključnih predstav-

nic vizualnega izraza Latinske Ameri-

ke, njena dela pa pogosto povezujejo

tudi z gibanjem pop art, četudi deni-

mo Andyja Warhola vsaj v zgodnjih

letih ni poznala. Ta utemeljiteljica so-

dobnega vala kolumbijske umetnosti,

ki pri skoraj osemdesetih še aktivno

ustvarja, se je med drugim šolala v

Evropi, a evropski tradiciji ne prepuš-

ča nadvlade nad južnoameriško, »kul-

turne izmenjave« med severno in juž-

no Ameriko pa dolgo sploh ni bilo.

Kot je mogoče videti na retrospektivi

njenih del v KW Inštitutu za sodobno

umetnost, motivacijo za svoja izjem-

no barvita in včasih le na videz igriva

dela najpogosteje najde v kulturnoz-

godovinskem ozadju Kolumbije in te-

žavnem družbenem položaju Kolum-

bijcev; njeno odraščanje so v 40. in 50.

letih močno zaznamovali tamkajšnja

politična kriza, vojaški in paravojaški

obračuni in družbeni nemiri, ki so

povzročili smrt več kot 200.000 ljudi.

Čeprav so bili njeni začetki tradicio-

nalni – navdih je iskala pri Vermeerju

in Velázquezu –, se ji je v petdesetih

zgodil ustvarjalni zasuk. Umetnostnoz-

godovinskim motivom in elementom

cerkvene ikonografije ter lokalni barvi-

tosti je začela dodajati podobe iz mno-

žičnih medijev – prizore iz vsakdanjega

življenja, javnih protestov ter ritualov,

ki prikazujejo kolumbijsko stvarnost.

»Njeno pozornost je pritegnilo novi-

narsko poročanje o zaljubljenem paru,

ki se smeji s časopisne fotografije. Tik

po tem poziranju fotografu sta, da bi

ohranila čistost svoje ljubezni in utrdi-

la svojo versko predanost, skočila z je-

za v bližini Bogote in umrla, njuna ve-

sela fotografija pa je preplavila medi-

je,« razlaga kuratorka Cathrin Mayer

nastanek dela Los suicidas del Sisga 2

(1965). Avtorica je z njim začela razis-

kovanje precej neposrednega medij-

skega poročanja o političnih umorih,

umorih iz strasti, ugrabitvah otrok… V

tem kontekstu je eno njenih odmev-

nejših del tudi Asesinada mujer en hos-

pedaje positivo (1985), svojevrstno pos-

teljno pregrinjalo, na katero je »pre-

nesla« fotografijo ubite ženske, ki leži

na hotelski postelji. »Konceptualno jo

potem še dolgo zanima umetniška po-

doba, ki v obliki tkanine ali drugega

predmeta pridobi povsem uporabno

vrednost,« pove Mayerjeva.

Avtoričin začetni pop art imaginarij

– denimo slika angleške kraljice Áf rica

adiós (1968) – p re p u šča od osemdese-

tih naprej še več prostora direktni

družbeni kritičnosti, kamor sodijo

upodobitve kolumbijskih domorodcev,

pa ubitih narkokraljev in skupine joka-

jočih mater, katerih sinovi so morali v

vojsko … »Pomembno vlogo v njenih

delih imajo reke, v katerih plavajo neš-

teta trupla. Gonzálezova večkrat pove,

da so morali Kolumbijci izumiti nov

poklic osebe, ki je umrle dvigovala iz

vode. « Avtoričin izbor barv postane

te m n e j ši. Na hodniku KW je razstavlje-

na tudi replika njene instalacije Auras

anónimas (2007–2009) z ikoničnimi

podobami nosačev, ki umrle nosijo v

visečih mrežah, ki jo je postavila na

p okopališču v Bogoti.

Po h i štvo kot platno

Velik del opusa Gonzálezove predsta-

vljajo pohištvo, mize in nočne omari-

ce, gospodinjski pripomočki, kot so

pladnji ali vedra, ki jih je poslikala.

»Nekoč je, ko je ravno končevala sliko,

nekje kupila posteljni okvir, ki je ležal

v ateljeju, in hitro se je izkazalo, da

mere nastajajočega dela sovpadajo z

dimenzijami postelje, naključje pa se

je izkazalo za plodno dopolnitev v nje-

nem umetniškem razmisleku, ki prev-

p ra šuje tudi kanonizirano prakso rea-

dy made umetnosti,« kaže kuratorka

na ironično-humorne poslikave pape-

ža na nočnih omaricah, češ da so ljud-

je njegove podobice tako ali tako ved-

no imeli ob postelji, pa na poslikavo

Zadnje večerje na veliki kuhinjski mizi

La última mesa (1970). Mnogi ljubitelji

umetnosti Gonzálezovo poznajo tudi

po samosvoji zavesi Decoración de in-

teriores (1981), ki prikazuje tedanjega

kolumbijskega predsednika Julia Ce-

sarja Turbayo Ayalo (1978–1982), ki se

je – namesto da bi govoril o strahovi-

tem nasilju nad državljani – najraje fo-

tografiral na domačnih koktajl zaba-

vah, z nasmehom na obrazu.

Grobe, načrtno neakademske poteze

umetniškega izraza, položene na ne-

konvencionalne podlage, načrtno za-

nemarjanje tridimenzionalne perspek-

tive in samosvoja kombinacija umet-

nosti in dizajna zbujajo različne reakci-

je, a petdesetletno prepletanje visoke-

ga in nizkega sloga Beatriz González

ter političnost, od katere ne odstopa,

so zagotovo bojevito prevpraševa n j e

avtonomije slikarskega medija. ×

Beatriz Gonzalez, La muerte del picador (spredaj), 1973, Decoracion de Interiores (zadaj), 1981F Frank Sperling

evropski razpisi

Uspeh naših

pro ducentov

Na razpisu programa Ust varjalna

Evrop a za razvoj filmskih projek-

tov so bili uspešni tudi slovenski

filmski producenti. Med skupno 75

podprtimi projekti se je namreč

znašlo tudi pet slovenskih produk-

cij, kar je največ med vsemi drža-

vami z nizko avdiovizualno pro-

dukcijsko zmogljivostjo; največ,

deset podprtih projektov je dobila

Ne m č i j a .

Podporo evropske komisije bodo

tako prejeli Staragara za igrani film

Krogla in zvon (50.000 evrov), Sen-

ca studio za igrani film za otroke

Kap a, Zavod December za igrani

film I n ve n t u ra (oba po 30.000

evrov), Inštitut za transmedijski di-

zajn za dokumentarni film v vir-

tualni resničnosti Dvojčica Marilyn

in a Tramal Films za dokumentarni

film Ni tvoja stvar (oba po 25.000

ev rov ) . × ku l

Ironično-humorne so

poslikave papeža na nočnih

omaricah, češ da so ljudje

njegove podobice tako ali

tako vedno imeli ob postelji,

pa tudi poslikava Zadnje

večerje na veliki

kuhinjski mizi.


