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Na zimski solsticij, v petek, bodo

na pobudo Slovenskega filmskega

ce n t ra (SFC) že peto leto zapored v

Slovenski kinoteki in petnajstih

dvoranah Art kino mreže po vsej

Sloveniji vrteli kratke filme. Osred-

nji dogodek bo ob 18. uri v Sloven-

ski kinoteki.

Pri pripravi letošnje Noči kratkih

f ilmov je sodelovalo kar nekaj druš-

tev in ustanov, najbolj zagnana pa

sta bila SFC in društvo za uvelja-

vljanje kratkega filma Kraken. Se-

lektorji so kratkometražne izdelke,

ki bodo to noč na ogled po kinod-

voranah Art kino mreže, razvrstili v

različne sklope; prikazanih bo veli-

ko kratkih filmov, ki so jih ustvarili

mladi ustvarjalci, katerih ciljno ob-

činstvo so ravno tako mladi, ki so v

teh letih dokazali, da jim je kratka

forma blizu. Obisk je brezplačen.

SFC je tudi omogočil, da bodo vsi

filmi na ogled na njihovem inter-

netnem kanalu pri Vimeo, v poznih

urah pa se bo izbor vrtel tudi na na-

cionalni televiziji. × ku l

vizualna umetnost

Idej polno pokopališče

Še preden začne ustvarjati, je zanjo nuj-

no razumevanje, kje bo delo postavlje-

no, pravi kiparka Tejka Pezdirc ( 1 9 85 ) .

V primeru galerije Al ka t ra z je bil tako

integralni element njene razstave tudi

izčiščena praznina, specifična nemost,

ki jo omogoča tamkajšnji galerijski pro-

stor. »Tudi barve na materialih mojih

del, ti so praviloma naravni, kot sta les

in kovina, so transparentne ali bele,«

razlaga, ko vabi v svojo Nemo hišo.

Tejka Pezdirc se ukvarja z vprašanji

gradnje identitete v povezavi s spomi-

nom in odsotnostjo. Snov je našla na

p okopališčih v domačem Obkolpju, kjer

v nagrobne spomenike nemalokrat kle-

še imena umrlih pa tudi njihovih še ži-

večih partnerjev. Zanimalo jo je, kako

se s svojim portretom na nagrobnem

kamnu, v tamkajšnjih vaseh ta tradicija

še obstaja, sooča še živa oseba.

Srečna, ker ve, kam bo šla

V sklopu svoje umetniške raziskave je

opravila intervjuje z več kot 50 ljudmi,

ki več let gledajo lastni grob in so še

dodatno, na zelo neposreden način

soočeni z nujnostjo lastne smrti. Neka-

teri sogovorniki so nad njeno radoved-

nostjo negodovali, večina se je odloči-

la, da jo povabi v svojo hišo. »Pomem-

ben del procesa je bil, da so me sprejeli

v svoj dom. Večinoma so bili izjemno

zgovorni, eden od parov mi je denimo

povedal, da je človeško življenje pač

minljivo in da ju prav zaradi groba za-

vedanje, da gresta v večni svet, popol-

noma pomirja. Neka ženska je srečna,

ker njena slika na kamnu pomeni, da

ve, kam bo nekoč šla,« poroča umetni-

ca, ki je skoraj brez izjeme govorila z

ljudmi, ki imajo do lastne minljivosti –

v nasprotju z današnjo družbo, katere

ideal je pobeg pred smrtjo – zelo pozi-

tiven, celo vesel odnos. »S smrtjo tele-

sa nimajo težav, ohraniti pa hočejo las-

tno podobo. Ta je zanje posebna obli-

ka človeškega spomenika, varčujejo,

da bo na koncu videti natančno tako,

kot so si želeli, tudi zato dajo nekateri

svojo podobo na nagrobnik že razme-

roma mladi, štiridesetletni. To je nav-

sezadnje slika, po kateri naj si jih ljud-

je zapomnijo, ko jih ne bo več.«

A na sentimentalno plat njihove

zgodbe se umetnica tokrat ni osredo-

točala, bolj se je spraševala o fenome-

nu prostora. V vseh hišah, ki jih je

obiskala, je bila namreč prisotna ne-

verjetna praznina, njihovi predmeti so

imeli predvsem uporabno vrednost,

čas se je tam ustavil, pravi. »Nisem jih

snemala na distanciran, dokumentiran

način, ampak me je zanimalo, kaj je

njihov skupni imenovalec – kako ti

ljudje vidijo svoj dom in kako svoj

grob. Ključna točka za moj razmislek

je bila, da sta jim oba domača, fraza

večni dom morda zveni izrabljeno, a ni

zanje nič manj resnična.«

Krsta kot hiša

Galerijske stene je tako raje kot z ganlj-

ivimi pripovedmi »napolnila« s štirimi

videoposnetki, ki ujeti v majhen okvir

delujejo kot slike, šele ko se jim gleda-

lec približa, opazi, da je v njih prisotno

gibanje kamere in portretirancev. A ti

se le malo premikajo in videi so brez

zvoka, kot da bi bile osebe na njih še

žive, a na neki način že odsotne, poza-

bljene. »Bolj kot posamezne razlage me

je zanimal značaj človeka v trenutku

nelagodja, ko v praznini čaka, da mu

zastavim naslednje vprašanje,« pravi

avtorica. Minimalistični objekti, razsta-

vljeni pred posameznimi videi – deni -

mo zloženi odeji (pena, prelita z mav-

cem), kot da sta pripravljeni na odhod

–, pa so njena mestoma tudi abstraktna

kiparska reakcija na portretirance.

K odzivu vabi tudi dvignjena lesena

škatla, nemara podobna ne le hiši, am-

pak tudi krsti, v kateri lahko skozi ozke

line uzre nagrobne fotografije parov.

»Nujno se mi je zdelo prevprašati, kako

prekriti očitnost tega, kar je notri. Gle-

dati skozi kukalo je drugače kot gledati

skozi rahlo priprta vrata,« še sklene Pe-

zdirčeva, ki je razstavni projekt v sklopu

programa medgeneracijskega povezova-

nja, ki ga ponuja Alkatraz, zasnovala s

pomočjo umetnice Polonce Lovšin. ×

V galeriji Alkatraz se

z razstavo Nema hiša

predstavlja kiparka

Tejka Pezdirc, ki jo je

zanimalo, kako se s svojim

portretom na nagrobnem

spomeniku sooča še

živa oseba.

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

TMaja Šučur

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

»Intervjuvancev nisem snemala na distanciran, dokumentiran način, ampak me je zanimalo, kaj je njihov skupni

imenovalec – kako ti ljudje vidijo svoj dom in kako svoj grob,« pravi kiparka Tejka Pezdirc. FMatja ž Ru št

Razstavo Tejke Pezdirc

si je mogoče ogledati

do 11. januarja.

oder

Posvetilo, ki izvira iz poezije

Nocoj bo v produkcijskem

centru Osmo/za premierno

uprizorjena predstava Reka,

Reka/Syntapiens::IZ, ki jo

je po motivih drame Otroka

reke Daneta Zajca zreži ra l

Dragan Živadinov, posvečena

pa je igralki Ivi Zupančič.

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

T Gregor Butala

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

film

Kratki filmi

za dolgo noč

film

Zlati medved

za Charlotte

Ra m p l i n g

Britanska igralka Charlotte Ram-

pling bo postala dobitnica častnega

zlatega medveda. Z več kot 100 filmi

in televizijskimi produkcijami je po

besedah direktorja filmskega festi-

vala v Berlinu Dietra Kosslicka s i-

nonim za »nekonvencionalen in

razburljiv kino«. Nagrado ji bodo

izročili na 69. Berlinalu, ki bo med

7. in 17. februarjem.

Ramplingova je na Berlinalu leta

2006 predsedovala mednarodni žiri-

ji, leta 2015 pa je prejela srebrnega

medveda za igro v filmu 45 let, ki ga

je režiral Andrew Haigh. Na prihod-

nji ediciji festivala ji bodo posvetili

retrospektivo in prikazali njene naj-

p omembnejše filme, med drugim tu-

di Nočnega portirja in B a ze n . × ku l

Uprizoritev Reka, Reka/Syntapiens::IZ je

pravzaprav predstava o igralki Ivi Zu-

pančič, pojasnjuje režiser Dragan Ži-

va d i n ov pred nocojšnjo premiero. Ta

lani umrla gledališka in filmska umet-

nica je bila sicer tudi ena izmed štiri -

najstih sodelujočih v njegovem petde-

setletnem gledališkem projektu Noor -

dung 1995–204 5 , v okviru katerega naj

bi vsi nastopajoči po smrti dobili svoj

umetniški satelit, ki bo krožil v orbiti;

prvi, ki bo zastopal igralko Mileno

Grm (umrla je leta 2011), naj bi bil po

načrtih v vesolje nameščen že čez ne-

kaj let. Iva Zupančič za zdaj dobiva

odrsko posvetilo, ki se napaja pri dra-

mi Daneta Zajca Otroka reke.

»Zadnja vloga, ki jo je odigrala Mi-

lena Grm, je bila vloga Reke v pred-

stavi Otroka reke, prav to pa je bila

tudi ena od prelomnih vlog Ive Zu-

pančič v zgodnjih letih njene karie-

re,« razjasni ozadje režiser. »Tako

sem postal pozoren na to besedilo

Daneta Zajca, ki v mojem ži vl j e n j u

tudi sicer ni imel ravno nepomembne

vloge, saj so se že najini predniki do-

bro poznali, rad pa je hodil tudi na

moje predstave. To sicer ni ravno

dramska literatura za tip gledališča, s

katerim se ukvarjam, toda po moti-

vih te drame sem nato napisal molit-

veni vzorec, ki je postal izhodišče za

uprizoritev.« Gre namreč za »gledališ-

ko obredje«, kot mu pravi Ži va d i n ov

(izraz je sicer uporabil že za nekatere

svoje prejšnje projekte), ki pa je tudi

»nekoliko apokrifno«, saj gre pri

Otrocih reke navsezadnje »za dramo o

incestu, čeprav ni tega nihče nikoli

napisal ali povedal na glas«.

Kot pove, ga je pri snovanju projek-

ta silno opogumilo to, da je naletel na

igralko Mirando Trnjanin. »Ko sem jo

videl na odru, sem vedel, da sem do-

bil osebo, ki bo odigrala Ivo Zupan-

čič,« navdušenja nad to 27-letno us-

tvarjalko ne skriva Živadinov. Poleg

nje v predstavi nastopajo še Borut Ve-

selko, Marko Mlačnik (prvi bo igral

Daneta Zajca – pesnika, drugi pa Da-

neta Zajca – dramatika) in Davor Ja-

njić v vlogi Tujca. Scenografijo in ko-

stumografijo podpisuje Dunja Zupan-

čič, za digitalne konstrukcije je poskr-

bel Miha Turšič, za glasbo pa Dario

Seraval. »Pravzaprav lahko rečem, da

se v tokratni predstavi skozi sloven-

sko poetično dramo lotevam nekate-

rih temeljnih vprašanj gledališke

umetnosti,« sklene režiser. »Ali reče-

no drugače, predstava izhaja iz pre-

pričanja, da je gledališče najprej poe-

zija in šele potem vse drugo.« ×

V predstavi Reka, Reka/Syntapiens::IZ režiserja Dragana Živadinova bo v vlogi

igralke Ive Zupančič nastopila Miranda Trnjanin. F arhiv zavoda Delak


