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film

Ko je resničnosti preveč
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Človek, ki je gledal svet.

Re žija Žiga Divjak.

Slovensko mladinsko gledališč e.

*****

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

K Zala Dobovšek

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

Človek, ki je gledal svet je dvoumen

naslov. Na eni strani označuje nekoga,

ki naj bi z vso kritičnostjo in pozornos-

tjo opazoval svet (in sebe v njem), hkrati

pa je ravno temu opravilu (zgolj) gleda-

nja pripisan faktor pasivnosti. Obzorje

sveta sega do mej našega mišljenja, ki je

zmeraj individualno, k čemur vabi tudi

konceptualna zasnova projekta (plaka-

ta in gledališkega lista) v obliki bele

praznine, ki čaka na naše lastne projek-

cije ali pa, kot rečeno, ostane pač lenob-

no prazna. Od tod tudi nagib k uprizo-

ritveni metodologiji snovalnega gledali-

šča, ki ga režiser Žiga Divjak v razvija-

nju svoje avtorske drže razume kot tre-

nutno najučinkovitejšo in dostopno ar-

tikulacijo sveta in gledališča. Pri tem

pristopu gre v prvi vrsti za načelno izre-

kanje brez hierarhičnega sistema, upri-

zoritev je stališče tako režiserja kot

igralske zasedbe (Sara Dirnbek, Iv an

G odnič, Anja Novak, Gregor Prah, Kata -

rina Stegnar,Matija Vastl), v tem je pri-

sotna neka živa, čvrsta aktualnost, ki se

sočasno odziva na potrebe tako vsebin-

skega problematiziranja družbe kot ra-

ziskave performativnih postopkov.

Praznost prizorišča, ki se sprotno z luč-

nimi, zvočnimi ali projekcijskimi inter-

vencijami hipno prilagaja dani situaciji,

se vrača k temeljnemu principu upri-

zarjanja, ki ga najde v pripovedi/pripo-

vedovanju. Osrednje težišče so zgodbe,

vse, kar jim je dodano, je zamišljeno kot

pazljivo doziranje dodatnih elementov

– naj bo to v obliki rekvizitov ali pa obli-

kovanju karakterjev, ki naj ne odvze-

majo fokusa, ampak mehkobno nala-

gajo še večji sugestivni volumen. V Div-

jakovih režijah vidimo stremljenje po

skrajni redukciji vizualnih plasti (ki pa

ravno s premišljenim minimalizmom

dosežejo ogromno), gre že skoraj za do

čistega vsakdana slečeno gledališče, ki

za seboj potegne določene paradoksal-

ne uprizoritvene zasuke. Izvajalci in iz-

vajalke so tako načrtno zvedeni na re-

prezentacijo vsakdanjega in neponare-

jenega posameznika (tokrat tudi zaradi

odstiranja zasebnega življenja prek se-

rije fotografij iz albumov), kar je ključ

do morebitne, mestoma skrajne identi-

fikacije z njimi.

Identifikacij pa je v tej uprizoritvi ne-

malo, saj prizore ne glede na njihovo

morebitno lokacijsko ali situacijsko dis-

lociranost uokvirja pogled intimne per-

spektive. Četudi prisostvujemo oddalje-

ni in »izmišljeni« sceni razčlovečenih ki-

tajskih delavcev ali s kapitalizmom uni-

čenih indijskih kmetovalcev, pri tem

vznikne neka vzajemna tesnoba, kot

elementarni vzgib, primarno občutje

(univerzalne) stiske in prevare sveta, ki

jo zlahka prepoznamo tudi v lastnem ži-

vljenju. In če je tu identifikacija še neka-

ko papirnata, teoretična, lahko toliko

bolj (seveda gre tu tudi za generacijsko

pozicijo) vanjo potonemo ob prizorih o

brezposelnih mladih, družinskih pritis-

kih in znamenjih revščine. Toda nič ni

poenostavljeno, v vsakem prizoru, naj

se zdi še tako čist, tli notranji vrtljaj, ki

razpira, a tudi nervira dojemanje sporo-

čila na umski in čutni ravni. Tudi s pes-

ticidi zasuta japonska češnja je lahko

poezija in to pove marsikaj.

Spoprijemanje s simboliko ter realnos-

tjo političnih in intimnih podob je senzi-

bilno, a tudi analitično. Problematizira-

nje tem, kot so izprijeni sistemi svetov-

nih korporacij in revolucionarni protesti

zoper vojne, je tvegano, v njih je vrašče -

na bojazen po moraliziranju, vnaprej-

šnja nesmiselnost angažiranega opo-

zarjanja. Vendar krožna dinamika hu-

morja, tesnobe, krivde, histerije in ironi-

je vzajemno s tematsko raznolikostjo

na odru premetava tudi naša razpolo-

ženja; kolikor uprizoritev misli smrtno

resno, se hkrati od tega tudi zdravo dis-

tancira. Brez dvoma pušča pečat za na-

daljnji razmislek in predvsem priča o

dejstvu, da je Divjak ta hip tako rekoč

edini, ki načelno izvaja glas tako svoje

generacije kot stanja sveta. ×

foto grafija

Pap eževe sledi v Photonu

Sinoči so v Centru za sodobno foto-

grafijo Photon odprli razstavo Ho ly

L and Jake Babnika. Fotograf se osre-

dotoča na politični vpliv poglavarja

r i m o ka to l i ške cerkve v vzhodni

Evropi. Papež je namreč od konca 70.

let naprej v očeh množičnih medijev

in javnosti ena osrednjih javnih

osebnosti. Za razstavo, ki je na ogled

do 17. februarja, je Babnik obiskal

prostore, ki so v preteklih treh dese-

tletjih gostili papežev obisk, in se po-

svetil analiziranju promocijske iko-

nografije tovrstnih dogodkov. × šum

Scenarist in režiser Mako

Sajko, ki je pred dnevi

praznoval 90-letnico, je

s kratkimi dokumentarci

pomembno zaznamoval

slovenski film.

Zgodovina slovenskega filma nema-

ra ne premore dolge vrste emblema-

tičnih figur, toda eden tistih svojevr-

stnih ustvarjalcev, ki jim v njej pripa-

da posebno mesto, je vsekakor sce-

narist in režiser Mako Sajko. Eden

prvih formalno izobraženih sloven-

skih filmarjev je glavnino svojega

opusa, ki sestoji predvsem iz kratkih

dokumentarnih filmov, posnel v 60.

in 70. letih prejšnjega stoletja; njego-

vo delo je pozneje rahlo utonilo v

pozabo, toda zanimanje zanj je po

tistem, ko so mu leta 2009 podelili

Badjurovo nagrado za življenjsko de-

lo, spet oži ve l o.

Filmi, ki so kazali preveč

Do neke mere je bilo mogoče to obu-

jeno zanimanje pripisati tudi vsebi-

nam njegovih filmov, ki so tudi po

več kot tridesetih letih delovale sila

aktualno; pritegovale so ga namreč

nekoliko »robne« družbene teme, kot

so denimo prostitucija, samomori ali

industrijsko onesnaževanje. In ker je

Sajko spadal med tiste cineaste, ki

jim uspe v dobrih desetih minutah –

kolikor je trajala večina njegovih do-

kumentarcev – povedati »veliko ali

celo preveč« (kot je nekoč zapisal

Zdenko Vrdlovec), je imel zaradi tega

kar precej težav z oblastmi, nekaj nje-

govih filmov tudi ni dobilo dovoljenja

za javno predvajanje. »Pa sploh ni šlo

za to, da bi hotel biti družbenokriti -

čen ali kaj podobnega,« se povsem

prosto dušno spominja Sajko. »Trudil

sem se le, da bi na film ujel realnost,

ki me je obdajala.« Kar mu je očitno

še predobro uspevalo.

Tudi sicer se zdi, da Mako Sajko

(pred nekaj dnevi je dopolnil 90 let)

ne čuti kakšne posebne želje po pre-

tiranem slavljenju svojih filmov. Na

torkovem večeru, ki ga je v čast nje-

govemu jubileju v Slovenski kinoteki

pripravilo Društvo slovenskih režiser -

je v , se je po navdušenih komentarjih

ob dokumentarcu Turnir pri Šu m i ku

(1965), kjer prikazuje spopade jelenov

v času parjenja, odzval precej ležerno:

»Bolj od tega filma o jelenih bi bil za-

nimiv film o tem, kako smo ga nare-

dili.« Nato je navrgel celo vrsto anek-

dot o tem, kako je filmska ekipa dva

dni tavala po Pohorju, kako plašni je-

lenjadi niso mogli priti dovolj blizu,

da bi jo lahko posneli, kako so košu to

naposled privabili s cigaretami in ka-

ko so za snemalca zgradili posebno

kletko, da bi ga (neuspešno) zavaro-

vali pred ljubosumnim jelenom.

Ko igranje postane moteče

S kančkom pritajene ironije razlaga

tudi o svojih ustvarjalnih začetkih; bil

je namreč prvi Slovenec, ki se je po

drugi svetovni vojni vpisal na novi

študij režije na Visoki filmski šoli v

Beogradu. Toda tja je zašel bolj po

naključju: »Spremljal sem sestro, ki je

šla opravljat sprejemne izpite v Lju-

bljano in je tako prijavila še mene.

No, potem so mene sprejeli, nje pa

ne.« Vendar leta 1947 v Jugoslaviji ni

bilo kaj dosti filmskih teoretikov.

»Študij je v celoti potekal v ogromni

takrat še izrazito tabuizirano temati-

ko, igrane filme le še redko gleda.

»Pristna žalost staršev teh mladih lju-

di je naredila name tako silen vtis, da

me odtlej igranje na filmu naravnost

moti,« pove.

Zgodnji konec kariere

Vendar pa to ni bila edina posledica

tega filma, ki je razkril, da je bila Slo-

venija v tistih letih vodilna v Evropi

po številu samomorov. Zanj je sicer

prejel nagrado Prešernovega sklada,

toda šele dve leti po tistem, ko so ga

uslužbenci državne varnosti vztrajno

zasliševali, kdo neki iz tujine mu je

plačal, da ga je posnel. Ravno zaradi

njega Sajko tudi nikoli ni dobil mož-

nosti za celovečerni film, imel pa je

še druge težave: akademija ga je ne-

koč povabila, da bi prevzel profesor-

sko mesto, toda po nekaj dneh je mo-

rala ponudbo preklicati; ko se je pri-

javil za mesto direktorja Viba filma, je

bil edini med kandidati, ki je izpol-

njeval pogoje – in razpis so ponovili.

O vsem tem Mako Sajko razlaga

brez vsake zagrenjenosti, pač kot do-

kumentarist klasične šole, ki zna

vzpostaviti distanco do svojega pred-

meta; z enako ravnodušnostjo navrže

spomin o tem, kako mu je neki dra-

maturg ukradel dva filmska scenarija.

»S honorarjem si je pa kupil vikend.«

Stvarno se ozre tudi na zgodnji konec

svoje ustvarjalne poti: po tistem, ko

dokumentarec z etnološko vsebino

Narodna noša (1975) ni dobil dovo-

ljenja za javno predvajanje, se je

odločil, da neha snemati filme in se

posveti filmski vzgoji. »Po vsem tem

sem spoznal, da pri filmu nimam več

kaj iskati.«

Zanimivo, da nekateri drugi njegovi

filmi, na primer Slavica exception

(1971) o erotični plesalki iz Nebotični-

ka ali pa mednarodno nagrajeni Stru -

pi (1964), prvi »ekološki« film v Evro-

pi, težav s predvajanjem niso imeli –

pa čeprav je v slednjem nehote poka-

zal, da tovarniški dimniki, iz katerih

se vali gost dim, niso le simbol delav-

ske revolucije, ampak še marsičesa,

tudi hudega onesnaženja. Posnel ga

je v Trbovljah, skoraj neverjetno pa

je, s kakšnim navdušenjem so pri tem

pomagali direktorji tovarn: ne le da

so mu zadovoljno kazali izlivanje od-

plak v reko, spraševali so ga celo, ko-

liko dima potrebuje, da se bo kaj vi-

delo. S svojim delom je Sajko tako

spodbudil tudi oblikovanje okoljske

zavesti, prve javne razprave o sloven-

ski samomorilnosti in ohranitev živil -

skega trga v Ljubljani (s filmom Ka j

za vas? iz leta 1962). »In videl sem, da

ima film moč, da spreminja svet,« se

nasmehne. ×

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

TGregor Butala

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

V uprizoritvi Človek, ki je gledal svet je prisotna neka živa, čvrsta aktualnost,

ki se sočasno odziva na potrebe tako vsebinskega problematiziranja družbe

kot raziskovanja performativnih postopkov. F Nejc Saje

Že zgodaj sem spoznal,

da filmska umetnost ni

samo igrani film – in da se

v dokumentarcu pokaže,

kaj zares zmoreš.

Mako Sajko

vili, kjer smo stanovali in poslušali

predavanja; saj so bila zanimiva, pro-

fesorji so nam razlagali o gledališču,

literaturi in tako naprej, toda na žalo -

st nobeden od njih ni kaj dosti vedel

o filmu,« se spominja. »Smo pa imeli

tam kinodvorano, kjer smo si vsak

večer ogledali vsaj dva celovečerca.

To mi je res koristilo, videl sem na-

mreč vse, kar je bilo do tedaj posne-

tega in je bilo kaj vredno.«

Pozneje je vodstvo šole za profe-

sorja pridobilo znamenitega cineasta

Slavka Vorkapića, ki je pred tem že

več kot dvajset let delal v Hollywoo-

du. Pri njem je Sajko diplomiral, se

nato izpopolnjeval še v Münchnu in

Parizu, kjer je med drugim delal s

slavnim režiserjem Luisom Bunuelom

(»Zelo prijeten gospod!«), po vrnitvi

domov pa je kot asistent režije sode-

loval tudi s Čapom, Štiglicem in neka-

terimi drugimi režiserji. A vleklo ga je

v dokumentarni žanr. »Že pri Vorka-

piću sem spoznal, da filmska umet-

nost ni samo igrani film, še več – da

se v dokumentarcu pokaže, kaj zares

z m o re š,« je dejal nekoč. Tako je začel

v začetku 60. let snemati kratke do-

kumentarne filme, večinoma po las-

tnih scenarijih. Vse od takrat, sploh

pa od filma Samomorilci, pozor!

(1967), v katerem se je prek pogovo-

rov s svojci samomorilcev spopadel s

»Nisem hotel biti družbenokritičen ali kaj podobnega, trudil sem se le, da bi na film ujel realnost, ki me je obdajala,« se

spominja Mako Sajko. FMojca Pišek 
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