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Družba ne pozna zgodb z obrobja

k r i t i ka

Izmaknjena zaznava videnega

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

T Tina Poglajen

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

D

arko Št a n te je pred filmsko

re žijo študiral socialno delo.

Po tako pridobljenih izkuš-

njah je pozneje posnel film

Po s l ed i ce , ki se dogaja v vzgoj-

nem zavodu za mlade, letos

pa je na Festivalu slovenskega filma v

Po r to ro žu dobil nagrado za najboljšo

re žijo, nagrado kritikov in nagrado ob-

činstva, vesni pa sta za svoj nastop v

njem prejela še Matej Zemljič in Ti-

mon Šturbej za najboljšo glavno oziro-

ma stransko moško vlogo.

Film je nastal z minimalnimi sred-

stvi in s pomočjo mlade, a entuziastič-

ne filmske ekipe. Četudi gre za celove-

černi prvenec in celo za Štantetov ma-

gistrski film, je z njim prepričal selek-

torje na prestižnih filmskih festivalih,

na primer v Torontu in Londonu, ta te-

den pa prihaja tudi v slovenska kina.

Kako je potekalo snemanje – glede na

to, da gre za prvenec, posnet z mlado

zasedbo in minimalnimi sredstvi?

Vse svoje projekte pred tem sem sne-

mal z mlajšo ekipo in brez proračuna,

zato v tem smislu izkušnja ni bila nič

novega. Na začetku smo imeli zaradi

nizkega proračuna težave s pridobiva-

njem posameznih kadrov, a na koncu

tistim, ki so se nam pridružili, ni bilo

žal. Producenta sta bila odlično pri-

pravljena, celotna ekipa se je glede na

starost in izkušnje izkazala visoko pro-

fesionalno, tudi jaz sem v film vložil

vse, kar sem mogel. Zelo sem si želel,

da bi bilo na snemanju dobro vzdušj e.

Mislim, da nam je to uspelo in da se

dobra energija pozna tudi na filmu.

Bi lahko povedali kaj več

o svojem delu v podobnem zavodu,

kot ste ga upodobili v filmu?

Večinska družba ne pozna zgodb z

obrobja, saj te mladostnike v zavode

spravljajo ravno zato, da niso na očeh

družbe. Moteče elemente umikajo v

institucije, od koder naj bi se v vsakda-

nje okolje vrnili »popravljeni«. Ni tako

enostavno. Vračajo se enako ali še huje

p oškodovani. Dru

žba jih vidi kot pro-

blematične posameznike, ki delajo sa-

mo škodo, ki so jih starši razvajali –

včasih pa tudi v drugo skrajnost, kot

ub ožčke, ki so jih starši zavrgli. Resni-

ca je nekje vmes ali čisto drugje.

Očitno gre za sistemski problem.

To, da na majhen prostor namestijo

več deset mladostnikov na vrhuncu

pubertete in z zelo različnimi težav a-

mi, je neodgovorno in z današnje ga

vidika preživeta strategija reševa n j a

te žav. Današnji sistem izvira s konca

šestdesetih in začetka sedemdesetih

let prejšnjega stoletja, v tej obliki gre

za preživeto ustanovo. Zaposleni so

že davno ugotovili, da takšen način

ni več prilagojen današnjim mlados-

tnikom, ki imajo težave na področju

vedenja in čustvovanja, a se odloče-

valci odzivajo izredno počasi ali

sploh ne. Posamezniki opozarjajo mi-

nistrstva na resne težave, s katerimi

se srečujejo, pa nihče ne reagira, do-

kler se ne zgodi kaj hujšega in se

vmešajo mediji. Potem prihaja do in-

špekcij in podobnega, spremeni pa se

pogosto še vedno nič.

Gre pri mladostnikih, morda še posebno

iz delavskega razreda, za nekakšno

samoizpolnjujočo se prerokbo?

To, da so iz delavskega okolja, samo

po sebi še ne pomeni, da bodo imeli

vzgojne težave ali da bodo zabredli v

kriminal. O samoizpolnjujoči se pre-

rokbi lahko govorimo pri mladostni-

kih s starši, ki so imeli sami podobne

te žave. V takšno zanko se zapletajo

člani družin iz generacije v generacijo.

Pričakovanja okolice v slogu »isti je

kot oče« se potem pogosto manifesti-

rajo v nekaj otipljivega.

Seveda ekonomski razred ni izklju-

čen iz dejavnikov tveganja. Pri pregle-

du statistike ekonomskega statusa mla-

dostnikov, ki so nameščeni v vzgojne

ustanove, bi verjetno dejansko ugotovi-

li, da izhajajo iz ekonomsko ši b ke j ših

družin in da so njihovi starši pogosteje

zaposleni na slabše plačanih delovnih

mestih, brezposelni in tako dalje. Sam

sem v filmu na prvo mesto med odlo-

čilnimi dejavniki postavil čustveno od-

maknjenost staršev od otroka.

Gre tudi za okolje, ki spodbuja

zelo specifično, zelo maskulinizacijsko

vrsto moško st i .

Sistem sam na sebi, četudi nehote,

spodbuja maskulinizacijo vseh mlados-

tnikov. Med sabo se spodbujajo v izrazi-

to »moškem« vedenju, tekmujejo, kdo

bo v tem izrazitejši. Na takšen način si

zagotovijo višje mesto na lestvici po-

membnosti, do njih čutijo večje straho-

sp oštovanje. Mladostniki v takšnem

okolju še bolj skrivajo svoja čustva in

na ta način krepijo svoja prepričanja o

tem, kaj je in kakšen mora biti »pravi«

moški. Razkazovanje mišic, moči, tele-

sa pa – domnevam – vpliva tudi na

njihovo lastno seksualno samopodobo

v času intenzivnega odraščanja.

Mladostniki, ki so nameščeni v za-

vod, pogosto tudi sicer izhajajo iz oko-

lja, kjer takšno vedenje nagrajujejo in

spodbujajo, marsikdaj tudi starši. Na

tem mestu se spet lahko vprašava o

ujetosti v zanko.

Kako so v takšnem okolju sprejete

manj konvencionalne oblike moško st i

ali nenormativne spolnosti?

Ka k ršen koli odklon od konvencij ni

sprejet, kar pa še ne pomeni, da ga ni.

Že razkazovanje moških atributov tele-

sa na neki način implicira neko seksual-

nost. Pogosto tudi izvajano nasilje pote-

ka na način, kjer bi lahko zaslutili ele-

mente prikrite seksualnosti. Lahko, da

se nezavedanje ali celo sramovanje las-

tne seksualnosti, ki ni v skladu s priča-

kovanji okolice, manifestira v obliki na-

silja. Tema seksualnosti pri mladostni-

kih v zavodu je tudi s strani zaposlenih,

z izjemo neke osnovne spolne vzgoje,

precej v ozadju oziroma spregledana.

Kot da bi se tega vsi skupaj bali.

LGBT-element v filmu ste v promociji

za domači trg puščali v ozadju,

v tujini pa ste ga izpostavljali.

Zakaj takšna strategija?

Tega elementa pri naši domači promo-

ciji nismo eksplicitno opuščali, na njega

Tema spolnosti pri

mladostnikih je tudi

s strani zaposlenih

v zavodu precej spregledana.

smo se zgolj manj opirali kot recimo

naši prodajni agenti v tujini. Doma mo-

ramo iskati druge strategije za to, da

smo drugačni, zunaj pa je tak film lažje

označiti za LGBT film iz vzhodne Evro-

pe, kjer takih filmov sicer res ni veliko.

Doma poskušamo film v prvi vrsti

prikazati kot socialno dramo, ki osve-

tljuje predvsem elemente zgodb, o ka-

terih se kot družba težko pogovarja-

mo ali si jih celo nočemo priznati. En

od teh elementov je tudi homosek-

sualnost, ki pa definitivno ni edini. Iz-

postavljanje hitro vodi v predalčkanje

v razne oznake ali filma LGBT, ki je si-

cer v zadnjem času – sploh v tujini –

vedno bolj popularen, a za naš film

preveč reduktiven. ×
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vizualna umetnost

Space Shifters

Hayward Gallery, London.

Do 6. januarja 2019.

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

KMiha Colner

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

Reprezentacija stvarnosti je bila skozi

zgodovino osrednja vloga vizualne umet-

nosti, vendar se je v času razvoja moder-

ne misli in industrijske revolucije znaten

del produkcije usmeril v obravnavo svo-

bodnih oblik likovnega formalizma. Na-

mesto upodobitev prostorov, oseb ali do-

godkov se je posvetila zaznavanju oblik

in vizualnih učinkov. Ta »neupodabljajo-

ča« umetnost, ki se je odigrala predvsem

na področjih arhitekture in oblikovanja,

je v toku 20. stoletja nenehno uhajala tu-

di v svet visoke umetnosti ter je v 50. in

60. letih predstavljala celo enega osred-

njih tokov v takratni likovni sferi. Od te-

daj ostaja stalnica v opusih številnih pro-

storsko razmišljujočih ustvarjalcev.

V londonski galeriji Hayward je na ogled

skupinska razstava Space Shifters, ki

zdr užuje avtorje in umetniška dela, ki izzi-

vajo percepcijo videnega. V dinamičen pro-

stor centra Southbank so umeščene inter-

vencije številnih zvenečih imen umetnikov,

ki aktivno delujejo od 60. let naprej. Prav

arhitektura centra Southbank, katerega

del je galerija Hayward, predstavlja ključni

element postavitve, saj je sama drzen ur-

banistični in oblikovni dosežek svojega ča-

sa. Ta največji kulturni center v Evropi,

zgrajen leta 1968, spada med ključne pri-

mere monumentalne brutalistične arhi-

tekture iz betona in stekla, ki se ponaša z

večnivojsko strukturo, dinamično razpore-

ditvijo in amorfnimi oblikami. Prostor ga-

lerije je tako postal integralni del razstave.

Ob vstopu se obiskovalec sreča z deli Ani -

sha Kapoorja in Jeppeja Heina, ki učinkovi-

to uporabljata ogledala. Slednji je z delom

360 Illusion V (2018), dvema na zid vpetima

velikima zrcalnima ploščama, ki se vrtita v

smeri urnega kazalca in odbijata podobe

stavbnih elementov in obiskovalcev, dose-

gel večplastno prostorsko iluzijo. Če se gle-

dalec postavi na označeno linijo, se vselej –

z lastne perspektive – znajde v središču ve-

like vrteče se gmote, kar je očitni namig na

narcisizem sodobnega človeka, ki svet

neizb ežno dojema z lastne perspektive.

Ta k šne sugestije vzbuja tudi prostorska in-

stalacija Narcisov vrt (1966 –2018) japonske

umetnice Yayoi Kusama, ki je prostor na-

polnila z zglajenimi aluminijastimi krogla-

mi, ki zrcalijo svojo okolico v pomnoženi in

rahlo deformirani obliki.

Prostorska instalacija We l te n L i n i e (2017)

Poljakinje Alicje Kwade se poigrava s per-

cepcijo videnega znotraj totalnega ambien-

ta jeklenih ogrodij, ogledal in objektov, kjer

sleherni premik gledalcu omogoči druga-

čen pogled. Čuvaji razstave, ki budno mo-

trijo situacijo in skušajo preprečiti trke s

steklenimi površinami, občasno usmerjajo

gledalce na mesta, kjer so prostorske iluzije

najbolj izražene. V prvem nadstropju raz-

stav i šča pa se za zlato zaveso Felixa Gon-

zalesa Torresa vije dolga vrsta čakajočih

na ogled osrednjega dela, instalacije 2 0 : 50

Richarda Wilsona, ki je od krstne predsta-

vitve leta 1987 doživela vrsto ponovitev. V

prostoru sta dva velika bazena do višine

pribli žno enegametra napolnjena z recikli-

ranim motornim oljem, ki ustvarja mirno

in zrcalno gladino, kjer se arhitektura pros-

tora odraža v popolni prostorski iluziji.

Razstava Space Shifters od gledalca tako

ne zahteva racionalnega razmišljanja, am-

pak vzbuja prvinske učinke, ki vplivajo na

dojemanje prostora in zavedanje relativno-

sti zaznavanja. In čeprav v samih delih ni

zaznati neposrednih političnih izjav, mnoga

izmed njih zaradi uporabe industrijskih in

odpadnih materialov subtilno namigujejo

na vprašanja človekove vloge v ustvarjanju

prostora in kulturne krajine. ×

Film poskušamo občinstvu prikazati kot socialno dramo, ki osvetljuje predvsem elemente tistih zgodb, o katerih se kot
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Instalacija WeltenLinie (2017) Poljakinje Alicje Kwade se poigrava s percep cijo

videnega znotraj ambienta ogrodij, ogledal in objektov. FMark Blower


