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Idrijski razgledi
Idrijski razgledi izhajajo nepreki-

njeno od leta 1956 naprej. V teh le-
tih so večkrat zamenjali obseg, po-
gostnost izhajanja in seveda obliko,
podobo, pravi odgovorna urednica
Ivana Leskovec. V začetnem obdo-
bju so izhajali kot trimesečna revija
(1956–76), kasneje kot zbornik (en-
krat letno) do 1986 in od 1987 po-
novno kot revija (dvakrat letno).
Danes Idrijske razglede označujejo
kot domoznansko revijo, ki se po-
naša z najdaljšo tradicijo izhajanja
na Primorskem, ki že 50 let ohranja
zvestobo Idrijsko-Cerkljanskemu
območju, hkrati pa ostaja odprta v
širši slovenski prostor. V njih so
objavljeni strokovni prispevki, po-
ročila, predstavitve, zapisi, spomini
in recenzije knjižnih izdaj, ki pose-
gajo na področje zgodovine, etnolo-
gije, umetnostne zgodovine, socio-
logije, geografije, geologije in nara-
voslovja. Literarna in likovna prilo-
ga sta največkrat prispevek doma-
čih kulturnih ustvarjalcev.

Sedanje uredništvo si prizadeva,
da bi revijo čim bolj približali potre-
bam in zahtevam bralcev vseh ge-
neracij, da bi vzpostavili ravnovesje
med »historičnimi« in aktualnimi

temami in da bi bili vsebinski sklopi
smiselno zaokroženi. Zato v Razgle-
dih najdejo svoje mesto tudi aktual-
ni uvodniki, analize pomembnih
družbenih dogajanj, intervjuji in
mnenja posameznikov.

Idrijski razgledi izhajajo dvakrat
na leto v nakladi 600 izvodov (do
leta 1999 1000 izvodov, od leta
2000 do 2003 se je naklada posto-
pno zmanjševala), 380 naročnikov
revijo prejme po pošti. Revija je v
prodaji v muzejski trgovini Mestne-
ga muzeja Idrija, v muzejskem od-
delku v Cerknem in v Knjigarni
ABC v Idriji. Žal je trud uredništva,
da bi jo prodajali v knjigarnah na
Primorskem in v osrednji Sloveniji,
neuspešen. Dolgo časa smo bili pri-
sotni v Konzorciju v Ljubljani, pa od
nas niso imeli velikega dobička,
ugotavlja urednica.

Uredniška politika sledi pro-
gramski zasnovi Idrijskih razgledov.
To je domoznanska revija v najšir-
šem in sodobnem pomenu te bese-
de. S tem privlači številne avtorje in
bralce. Predvsem zato, ker ni strogo
muzejska revija (vendarle pa trdi-
mo, zatrjuje urednica, da njeno iz-
hajanje in življenje omogoča muzej
z ljudmi, ki se pri tem angažirajo, in
tudi z lastnimi sredstvi ali sponzor-

stvi) in je odprta za objave drugih
strokovnih razprav, spominskih za-
pisov, poročil, reportaž, esejev, do-
kumentarnih fotografij. Zato je re-
vija bila in ostaja pravcata zakladni-
ca znanj, podatkov in raznovrstnih
informacij ter dragocen pripomo-
ček vsem, ki si želijo spoznavati po-
dobo krajev in ljudi v preteklosti in
danes. To je glavni motiv, ki priva-
blja bralce. Idrijski razgledi niso bili
in niso politično usmerjeni.

Avtorje pridobivajo člani uredni-
škega odbora, nekaj je takih, ki se si-
cer predstavijo s predavanji v okvi-
ru t. i. Muzejskih večerov in so pri-
pravljeni tudi objaviti predavanja,
veliko imajo stalnih sodelavcev,
trudijo pa se pridobiti tudi več mla-
dih – predvsem iz idrijske gimnazi-
je, pri čemer so včasih bolj, drugič
manj uspešni (trenutno se s tem ne
morejo pohvaliti). Revija se financi-

ra iz sredstev občinskega proračuna
(87 odstotkov občina Idrija, 13 od-
stotkov občina Cerkno), sredstev
naročnikov in sponzorskih oz. la-
stnih sredstev muzeja. Ti deleži so v
razmerju 30 odstotkov dotacija, 46
odstotkov prodaja in 24 odstotkov
sponzorska oz. lastna sredstva.

Avtorji člankov v Idrijskih razgle-
dih niso honorirani, a si zaradi tega
le redkokateri premisli in ne objavi
svojega članka. Tudi uredniki za
svoje delo pri urejanju praviloma
niso honorirani.

Uvedba enotne davčne stopnje
bo močno prizadela vse kulturne
storitve (npr. tudi muzejske vsto-
pnine), nadalje ugotavlja Ivana Le-
skovec. Knjige se bodo vsekakor po-
dražile. Tudi Razgledov jim ne bo
uspelo obdržati na isti cenovni rav-
ni, saj sponzorskih sredstev v manj-
ših krajih in za tako specifične iz-
delke ni na pretek. Stare bralce
izgubljajo, ker umirajo, mlajši pa se
le redko odločijo, da postanejo na-
ročniki.

Vsekakor prihodnost ni naklo-
njena našemu delu, ki že tako ni
plačano, še manj pa skrbi za ohra-
njanje slovenskega jezika, kultur-
nemu ustvarjanju, širjenju domo-
znanskega znanja, zavedanju svojih
korenin, gradnji nacionalne zavesti
in grajenju ponosa na to, kar smo
(in še marsičemu), sklene urednica
Idrijskih razgledov in ravnateljica
muzeja Ivana Leskovec.

Revija Rast
Tajnik novomeške revije Rast

Franc Zaman je bil kratek in jedr-

Revije za kulturo (2)

Občine kot matere revij
Domoznanska revija z najdaljšo tradicijo izhajanja na Primorskem
Ravnovesje med »historičnimi« in aktualnimi temami – Občasnik več kot časnik

Idrijski razgledi so revija, ki jo je ustanovila Občina Idrija leta 1956 kot
splošen občinski časopis oz. revijo, skrb za njeno izhajanje pa naložila
Mestnemu muzeju Idrija. Zaradi teh izhodišč se še danes trudijo, da revija
ni samo muzejska, ampak poskuša slediti tudi aktualnim temam in pro-
blemom v prostoru, vendar ocenjujejo, da niso najbolj uspešni. Prav no-
coj bodo v gradu Gewerkenegg predstavili jubilejno številko ob petdese-
tletnici izhajanja. Revija Rast izhaja od leta 1990, Žirovski občasnik pa je
desetletje starejši.

nat: Revija Rast je revija za literatu-
ro, kulturo in družbena vprašanja,
ki izhaja kot dvomesečnik nepreki-
njeno od leta 1990. Je edina revija,
ki pokriva območje geografske Do-
lenjske (Dolenjska, Posavje, Bela
krajina in Kočevsko) in je odprta za
kritiko, esejistično razmišljanje, sa-
tiro, humor, aktualne teme in re-
cenzije del. Avtorsko in tematsko je
vezana na območje, ki ga pokriva.
Stike s sodelavci in bralci navezuje-
jo prek medijev in osebno. Naklada
revije je 500 izvodov, razpošilja pa
jo Tiskarna Novo mesto, ki jo tudi
tiska. Izdajateljica revije je Mestna
občina Novo mesto, ki pokriva tudi
okrog 70 odstotkov vseh stroškov
na leto, druge stroške pa pokrivajo
občine soizdajateljice in nekaj
sponzorjev ter ministrstvo za kultu-
ro. Avtorji prispevkov dobivajo mi-
nimalne honorarje. O izdajanju re-
vije ob morebitni uvedbi enotne
davčne stopnje bodo spregovorili
na seji sveta revije, ko bodo tudi
sprejemali finančni plan za leto
2006.

Žirovski občasnik (ŽO)
Podobno jedrnat je bil tudi odgo-

vorni urednik Žirovskega občasni-
ka Miha Naglič: ŽO izhaja od leta
1980, ustanovitelja sta literarna
sekcija DPD Svoboda Žiri in Muzej-
sko društvo Žiri. Doslej je izšlo 35
številk v 27 zvezkih in še devet knjig
v zbirki Knjižnica ŽO.

Sprva smo poskušali postati revi-
ja, ki bi izhajala večkrat letno, v za-
dnjih petnajstih letih smo postali
nekakšen revijalni zbornik »za vsa
vprašanja na Žirovskem«, ki izide
enkrat letno v obsegu, ki dovoljuje

trditev: »Žirovski občasnik je več
kot časnik – je cela knjiga!«, je zapi-
sal Naglič.

Načeloma so odprti za vsa vpra-
šanja in vse avtorje, dejanski pou-
darek je na domoznanstvu. Dnev-
nih in političnih vprašanj ne obrav-
navajo, tudi zaradi redkosti izhaja-
nja. V petindvajsetih letih se je obli-
koval stalni krog okrog petintride-
setih sodelavcev, ki ga sproti dopol-
njujejo. Sestavljajo ga avtorji, doma
v Žireh, nekateri ugledni žirovski
rojaki in »prijatelji Žirov in Žirov-
cev«.

Naklada ŽO je 500 izvodov, naj-
več jih prodajo v Žireh v malopro-
daji, zunaj pošte Žiri imajo 120 stal-
nih naročnikov, večinoma žiro-
vskih rojakov in nekaterih ustanov.

Glavni sponzor je Občina Žiri,
stalna je tudi podpora treh najve-
čjih žirovskih delniških družb (Al-
pina, Etiketa Tiskarna, Kladivar) in
kmetijsko-gozdarske zadruge M So-
ra. Z njihovo stalno podporo pokri-
jejo več kot polovico vseh stroškov.

Glede honoriranja Naglič pove,
da ko poravnajo vse »materialne«
stroške, iz ostanka – če ga je kaj – iz-
plačajo tudi honorarje, ki pa niso
stalni in se tudi po višini precej
spreminjajo, pač glede na izkupiček
od vsakega zvezka. Nekateri avtorji
že od vsega začetka objavljajo brez-
plačno.

Po petindvajsetih letih izhajanja
razmišljajo predvsem o posodobitvi
vsebinske zasnove in pomladitvi
uredniškega obora, zloglasna eno-
tna davčna stopnja pa ne bi smela
»usodno« vplivati na prihodnost
ŽO. Milan Vogel

Odprte oči sanjavca
Mojca Kumerdej

Skok v skodelico čaja
zamisel Ana Stegnar
produkcija zavod Bunker
in Les Ballets dr Grand Maghreb
(Belgija)
ponovitev Stara elektrarna
13. 1. 2006

plesna predstava

A na Stegnar, plesalka in
koreografinja, ki že dolga
leta živi in dela v tujini, se v

predstavi Skok v skodelico čaja
podpisuje kot avtorica zamisli,
kar pomeni, da je koreografija in
režija skupinsko delo vseh petih
nastopajočih – poleg Ane in
Katarine Stegnar še Primoža
Bezjaka, Matevža Biberja in Saïda
Gharbija –, ki jih z roba prizorišča
z elektronskimi zvoki in glasbo
spremlja Remco de Jong. Skok v
skodelico čaja je prizorišče
sanjskega sveta, v katerem je
mogoče malone vse. S
»pritrditvijo« enega od ležečih,
»spečih« plesalcev na tla, kar
spominja na Dalijeve podobe,
odrsko dogajanje postane sanjski
svet glavnega protagonista, ki se
srečuje s svojim dvojnikom, z
nenavadnimi gibajočimi se telesi
pa z dvojnicama – sestrama Ano
in Katarino Stegnar –, ki se s
hitrimi menjavami kostumov v
zaodrju prelivata druga v drugo.
Prav njuna izjemno gladka in
fluidna izvedba neprestanih
medsebojnih preslikav in
odsedavanja ene v drugi, tudi s
pomočjo sicer zelo preproste

uporabe ogledala, tvori
najmočnejše gibalno-izvedbene
kombinacije v predstav. Sestri
Ana in Katarina Stegnar sta
odnos dvojnic tekmic, katerih
bližina je pretesna in hkrati
neizbežna, izpeljali že v duetu
Sle-di izpred treh let, le da je tokrat
ta odnos mnogo manj dinamično
razdelan in pomeni zgolj enega od
ponavljajočih se
fantazmagoričnih motivov
sanjavčevega sveta. Brez
predhodne informacije v
predstavi nikakor ni opazno, je pa
morda vsebinsko toliko bolj
zanimivo, da je arabski plesalec
Saïd Gharbi v liku sanjavca
dejansko slep in je njegov odrski in
siceršnji svet strukturiran po
povsem drugih prostorskih
koordinatah, kot je svet njegovih
kolegov, s katerimi nastopi v triu s
plesalkama ali v bolj
plesno-gledaliških kombinacijah
s plesalcema. Premikanje po
sanjah človeka, ki pred nami spi in
se prebuja, se brez očitnejše
zakonitosti pretaka tudi prek
scenskih rekvizitov v ozadju,
obešene kovinske postelje in
čajnega kotička, kjer plesalki
poskušata posegati v svetova
druga druge, ne de bi se tadva
dejansko mogla prekriti ali stikati.
Tričetrturna predstava Skok v
skodelico čaja je kljub šestim
nastopajočim in njihovi
prepričljivi izvedbi vendarle
miselna miniatura. Poenostavljen
sanjski svet, v katerem se zdi, da je
mogoče naplesti prav vse mogoče.

»Zmeraj me teži nekaj, kar šele
prihaja. Ko sem delal v Amsterda-
mu, so me klicali: Howtoworryall-
day.« Malce je raziskoval in ugoto-
vil, da to še malo ni samo njegov
problem, da je to kar splošno stanje.
»Ne znamo ujeti trenutka in njego-
vih občutkov, ampak raje lovimo
novega. Ko smo nesrečni, ne more-
mo biti zares nesrečni. Iskreno ču-
stvovanje ni kanon te družbe, ni
kul, če si čustven. No, lahko si ču-
stven, a le v pozitivni smeri. Takoj
ko si na tleh, pa se te ljudje začnejo
izogibati.« To lovljenje ga preganja,
material je vrel iz njega, predal ga je
plesalcem. »Včasih en gib pove več
kot cela knjiga,« pravi o predstavi,
kjer je vodilna nit zajezena energija,
beseda, ki zastane v grlu prav v tre-
nutku, ko bi jo hoteli izreči. Ostane
samo Nemotelonemepesmi.

Farič na dvajset let ustvarjanja
gleda kot na divjo vožnjo z veliko
ovirami, nekakšno drvenje z glavo

skozi zid. »Veliko ljudi je s tega dr-
večega vozila poskakalo in zelo jih
pogrešam,« pravi. Danes mu je laže,
ker pozna več dobrih plesalcev, ker
ima več izkušenj, a po drugi strani
se ni toliko spremenil, da ga njego-
va emotivna stanja ne bi motila. »Še
zmeraj sem torej isti in ponavljam
iste napake, še zmeraj se sprašujem,
kateri del študija in problemov pri-
haja. Pred dvajsetimi leti sem bil
sam proti vsem, prepričan, da bom
vse prekosil in jim že pokazal svoje,
menil sem, da sem najboljši.« Ta-
krat je bila to določena prednost,
priznava, današnja zmernost ni ve-
dno najbolj v pomoč. Med trideseti-
mi preteklimi projekti se spominja
predstave Šesti april (»Moja prva
večja predstava, v kateri sem izpo-
stavil kontradiktornost med zaho-
dnim in vzhodnim svetom, med po-
partizmom in socrealizmom. Študi-
ral sem v Vzhodni Nemčiji, zahodni
Berlin je bil moje okno na zahod«),

Trilogije (»Težko je bilo, a vsi pro-
blemi so zbledeli, ko sem gledal ve-
liko ekipo na odru, kako gara za mo-
jo idejo. To je privilegij in hvaležen
sem za trenutke, kjer smo skupaj
pokazali pogum za preinterpretaci-
jo klasičnih baletnih del.«), pred-
stav Klon in Otok, kjer so plesalci
plesali kot bogovi, avtorskih pred-
stav Sanje Maria. H., Zlom in Solo in
3.oLo (»Velika preizkušnja zame.
Živel sem kot v samostanu, kot med
študijem v Dresdenu, asketsko, vse
veselosti in sladkosti življenja sem
odmislil do premiere.«), projekta
Beta za francosko Compagnie Coli-
ne (»Izbor plesalcev je zelo pomem-
ben, ne moreš se kar klonirati«). A
zanimivo, po dvajsetih letih, ko je
plesalcev in predvsem koreografov
sodobnega plesa več, se Farič počuti
zelo samega, bolj samega kot na za-
četku, ko je bil skoraj edini. Konec
osemdesetih je sodobni ples v Slo-
veniji zasejal visoka pričakovanja,
ki pa bi potrebovala večjo podporo,
pravi. In pri tem ne govori le o de-
narju. Nekatere razmere so se sicer
uredile, toda morda je zdaj teže
ustvarjati kot v pozitivni anarhiji ob
koncu socializma. »Danes je vse for-

malizirano, a ne do konca. Včasih
pravila veljajo, včasih ne. Kdaj – te-
ga nikoli ne moreš predvideti.«

Bo izbral nov poklic?
Matjaž Farič bi bil zadovoljen s

plesnim studiem primerne veliko-
sti in sredstvi za normalno delo cele
skupine sodelavcev. Zdaj izgleda ta-
kole: Najprej ne ustvarja nič, potem
dela do nezavesti, dogajajo se po-
škodbe, prihajajo težave. »Saj v
umetnosti ni birokratskega načina,
toda lepo bi bilo ustvarjati vsak dan,
sproti, brez pritiskov ...« Premišlju-
je o občinstvu za sodobni ples, ki da
ga je zdaj manj kot pred leti, »sprofi-
liralo se je s pomočjo medijev, obr-
nilo in odšlo k drugim komercial-
nim odrskim oblikam«, poleg tega
ga moti, da se na šolah malo ukrene
za kakovostno izobraževanje o
umetnosti. »To je davek priklanja-
nju denarju in slavi. Meja ni, samo
da pridemo na televizijo. Kako, ni
pomembno.« Velikokrat se mu zgo-
di, da ne ve, kako bo preživel nasle-
dnji mesec, in tega občutka je počasi
naveličan. Celo tako daleč je prišlo,
da razmišlja o novem poklicu, nekaj
v smeri računalniške animacije, gi-
bljivih slik. Premislek o tem, kdo je
njegov krog ali v katerih umetni-
ških krogih se sam giblje, ne da kon-
kretnega odgovora. Rad ima plesal-
ce iz Trilogije; nekateri so bili takrat
prvič v taki produkciji, in upa, da je
prispeval k njihovemu razvoju, da
so postali, kar so, da razmišljajo z la-
stno glavo, da so široki. Kot koreo-
graf pa včasih potrebuje prav brez-
kompromisno predanost. Skepse
na vsakem koraku ne mara. A tudi
ta je lahko pozitivna. Prisili ga, da
nekatere stvari premisli na druga-
čen način.

Slovenije ne namerava zapustiti.
Tu je doma in še naprej bo poskušal
spodbujati pozitivne spremembe.
»Pri štiridesetih pa že lahko komu
kaj rečem, kajne.« Trenutno usta-
navlja nov zavod v Ljubljani, ker
doslej ni bil upravičen do podpore
mestne občine. Njegova produkcij-
ska enota Flota ima namreč sedež v
Murski Soboti, kjer mu očitajo, da
dela v Ljubljani. »Kot bi imel skupi-
no iz Zimbabveja. Merilo za podpo-
ro mora biti kakovost, ne pa hišna
številka.« In kot da se ne bi še doka-
zal (tudi z nagradami: od Županči-
čeve, Prešernovega sklada do bie-
nalnega tekmovanja koreografov v
Franciji).

Včasih se poigrava z mislijo, da bi
delal z ljubljanskim baletom (»Mor-
da je za to že prepozno«) ali da bi po-
stal šef baleta ali kako bi bilo odlič-
no, če bi legendarnega koreografa
Williama Forsytha povabili ustvar-
jat v Ljubljano, sedaj ko je izgubil
bazo v Frankfurtu. Po četrtkovi pre-
mieri Farič nadaljuje svojo pot z
dvema premierama, vmes bo kore-
ografiral Hamleta v Mestnem gle-
dališču in se začasno iz položaja ka-
pa di banda prelevil v sodelavca.
Kar koli že postavi na oder, pričaku-
je in si želi iskrene kritike, ki ima
smisel in ni osebni napad. Čeprav
veliko premišljuje o kulturni politi-
ki, ni aktiven lobist, vsaj za lastne
zadeve ne. Sedi v upravnem odboru
Prešernovega sklada in tega dela je
že tam preveč. »Moje mesto je biti
umetnik, toda nekje je pač treba so-
delovati, če hočeš vsaj malo vplivati
na dogajanje.«
Tanja Jaklič

Matjaž Farič, dvajset let na odru

Še zmeraj sem isti
in ponavljam iste napake
Danes premiera v Cankarjevem domu: Nemotelonemepesmi – Dve desetletji divje vožnje z veliko ovirami
Dvajsetletnico preživlja delovno, kot je že pred časom napovedal: v novi
predstavi razgrinja svet, v katerem živi. Svet, ki narekuje  srečo, zadovolj-
stvo, uspeh, predstavlja hrupno, postavljaško, v naglici in po nareku zaba-
ve, za katero ostaja želja po iskrenosti. Nekaj je imel zraven Pascal Bruc-
kner s svojo uspešnico Nenehna vzhičenost, več pa naključje, pravi Farič.
Od zmeraj je imel namreč občutek, da ne zna uživati trenutkov sreče.

Druga dva letošnja nagrajenca s
to ugledno nagrado sta litovski reži-
ser Oskaras Koršunovas in vojvo-
dinsko-madžarsko-francoski kore-
ograf in plesalec Josef Nadj, njuna
nagrada pa se (v angleščini) imenu-
je European Prize for New Theatri-
cal Realities in je namenjena mlaj-
šim (oznaka je sicer relativna) gle-
dališkim ustvarjalcem za ustvarja-
nje »novih gledaliških realnosti«
oziroma za njihove izvirne prispev-

ke pri iskanju novih gledaliških
form.

Kakršen koli že je razlog za po-
novno vstajenje PET, ki je samo del
kulturnega programa v kontekstu
te največje zimskošportne priredi-
tve in ga organizirata še mesto in to-
rinski Teatro Stabile, je dober; ne-
mara pa je eden od pomembnejših
tudi Nobelova nagrada za književ-
nost, ki jo je lani, kot je znano, dobil
Pinter. Podelitev PET pa ni bila nik-

dar samo protokolarna ceremonija,
temveč jo običajno spremlja tudi
mini gledališki festival, povezan z
imeni oziroma delom nagrajencev,
različni pogovori z njimi, ponuja pa
tudi priložnost za različna formalna
in neformalna srečanja evropskih
gledaliških institucij in njenih čla-
nov (letos se bodo tako v Torinu
zbrali člani mednarodnega združe-
nja gledaliških kritikov, Evropske
gledališke konvencije, Mediteran-
skega gledališkega inštituta ipd.).

Gledališki program letošnje po-
delitve – ki v tem trenutku še ni do-
končen – bo uvedla premierna upri-
zoritev drame Harolda Pinterja The
New World Order (Novi svetovni
red) v režiji znamenitega franco-
skega režiserja Rogerja Planchona.
Pinterju bo posvečen tudi simpozij
in serija predstavitev oz. prezenta-
cij dramatikovega dela, kar Italijani,

sodeč po izkušnji izpred petih let,
ko je nagrado dobil francoski igra-
lec Michel Picolli, opravijo več kot
temeljito. Izveden bo tudi odlomek
iz plesne predstave Pekinška raca v
režiji Josefa Nadja in pa dve uprizo-
ritvi Oskarasa Koršunovasa: nova
Igra žrtve in že znana Mojster in
Margareta po Bulgakovu. Posebni
program z naslovom Jutri pripravlja
za prireditev starosta italijanskih
režiserjev Luca Ronconi (sicer dobi-
tnik šeste PET) skupaj z Walterjem
Le Molijem iz torinskega Teatra Sta-
bile. V njem je pet predstav, ki sledi-
jo simboliki petih olimpijskih kro-
gov, obravnavajo pa pet temeljnih
tem sodobnega sveta: zgodovino,
vojno, ekonomijo, biotehnologijo
in politiko (med naslovi najdemo
Troilusa in Kresido, trilogijo Vojne
igre, Hudičevo ogledalo itn.).
Blaž Lukan

Ponovno vstajenje
Letošnji dobitnik nagrade je Harold Pinter, prejela pa jo bosta Oskaras Koršunovas in Josef Nadj

Letošnje zimske olimpijske igre v Torinu bodo – skorajda »od mrtvih« ali
vsaj iz globokega spanja – obudile pomembno evropsko gledališko insti-
tucijo, Evropsko gledališko nagrado (po italijansko Premio Europa per il
teatro ali PET), ki so jo zadnjič – devetič – podelili v Taormini na Siciliji leta
2001, torej pred petimi leti. Skorajda od mrtvih pravimo zato, ker so na-
slednje leto, na Bonnskem bienalu sodobne evropske drame, sicer ra-
zglasili dobitnike desete nagrade, vendar je do danes niso podelili; takrat
je bil menda razlog za to huda bolezen prvega nagrajenca, angleškega
dramatika Harolda Pinterja. Podelitev bo skupaj s spremljajočimi dogod-
ki potekala med 8. in 12. marcem.

Pa res, kaj boš počel potem?
Ženja Leiler

Kaj boš počel,
ko prideš ven od tu
režija Sašo Podgoršek
koncept in scenarij Iztok Kovač,
Sašo Podgoršek
produkcija Zavod En-knap
Slovenija, 2005, 55 min.
premiera 17. 1. 2006

film

P ri Iztoku Kovaču plesno telo
nikoli ni golo, fizično telo,
telo kot tako, ampak vedno

socialno/kulturno zaznamovano
telo. »Spozabi« se lahko šele v
trenutku, ko premaga gravitacijo.
To mu uspe v zadnji sekvenci
Vrtoglavega ptiča (1996), prvem
od za zdaj treh plesno-filmskih
projektov, ki sta jih naredila z
režiserjem Sašom Podgorškom:
Kovač zaniha nad 360-metrsko
globino najvišjega evropskega
dimnika v Trbovljah. Spremlja ga
trepetajoč vzdih, ki zavezujoče
zavibrira gledalčevo emotivo. To
mesto je za telo, podvrženo
fizikalnim zakonom, skrajna
točka njegovega življenja. Meja.
Onstran nje je brezčasno,
ultimativno svobodno, tostran nje

ima zgodovino. In samo na tej
strani je mogoč tudi njegov
filmski dispozitiv.

A kot da se ne moreta soočiti s
tem odgovorom, sta Kovač in
Podgoršek v drugem filmu, Domu
svobode (2000), obrnila pogled:
plesalce, ki poskušajo, pripeti na
previsno steno, v neskončnost
ponavljati trepetavi nihaj iz
Vrtoglavega ptiča, kažeta iz
trdnih tal, od spodaj navzgor.
Svet tega hrepenenja je še vedno
socialnozgodovinsko določen
svet – zapuščena pokrajina
trboveljskih revirjev –, čeprav
neizprosno propada in mineva.
Zato sta šla lahko v tokratnem
filmu samo še globlje, v temo
zapuščenih rudniških rovov, kjer
se zdi, da je čas otrpnil.

Ta svet, ki je in ga ni, se, morda
paradoksalno, izkaže za čisto
znotrajfilmsko »zgodbo«, ki lahko
odmisli vse zunanje, vse realno:
nič čudnega potem, da plesalci, ki
se vse manj gibljejo, v tem
brezčasnem, postzgodovinskem
okolju spregovorijo. Njihova
beseda ima dvojno funkcijo: prva
je na ravni glasu – prisotnost
zvoka, pa naj bo to klasična

glasba, improvizacija, zvok, ki ga
ustvarja ambient sam ali tišina, je
v vseh treh filmih za gledalca tako
rekoč fizična, telesna. Druga
raven besede je njen pomen:
dialogi so sicer absurdno
beckettovski, kot da iztaknjeni iz
logičnega, racionalnega, pa
vendar dovolj impresivni nosilci
atmosfere, ki preveva film.

Vzdušje je tokrat zaostreno
tesnobno, klavstrofobično,
katastrofično in – zelo sugestivno:
poudarja ga seveda kamera (tudi
tokrat Sven Pepeonik), ki se
odpove dodajanju svetlobe: smo
sredi temačno-mračnih podob,
skorajda dokumentarne,
realistično raskave fotografije. A
če je v prejšnih filmih pogled sledil
razprtemu prostoru, v katerem se
lahko giblje telo, je zdaj situacija
obrnjena: kamera ima veliko
večjo svobodo gibanja, pa čeprav
svobodo podzemeljskih rovov.
Film se s tem od telesa kot nosilca
gibanja dokončno obrne k
samemu sebi. In prav na tej točki
se odvije tudi edini dramatični
moment: kamera/pogled se
večkrat zažene proti črni globini
rudniškega jaška, a nikoli ne

prestopi meje, ki loči še vidno od
grozeče teme. Vedno znova se
vrača, kot bi iskala izhod, dokler
ga na koncu ne najde: medtem ko
plesalka mehanično našteva, kaj
vse lahko človek izgubi (in izgubi
lahko tudi izgubo), se v finalni
vožnji zapelje ven. Edino pogled je
še sposoben prestopiti mejo
znotraj in zunaj, med spodaj in
zgoraj. Vendar tisto, kar ga zunaj
čaka, ni gibanje, ni življenje, ni
»prava« svetloba, ampak
opustošeni svet nekdanjega
industrijskega obrata. Vse, kar
kameri preostane, je to, da se
ustavi, otrpne. Vprašanje, ki
naslavlja film, je zato še kako
pomenljivo: res, kaj pa boš počel,
ko prideš ven od tu?

Podgoršek in Kovač sta kot
izjemen tandem prišla do mesta, s
katerega bo težko nadaljevati. Za
Podgorška zato, ker je z njim
prispel do filigranskega filmskega
pogleda kot čistega užitka. Za
Kovača zato, ker mu je film speljal
(plesno) telo. A to dejstvo
tesnobno sugestibilnost filma
samo še stopnjuje.Matjaž Farič – »Ko sem delal v Amsterdamu, so me klicali: Howtoworryallday.«
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Idrijski razgledi – Že petdeset let
zrcalo časa.

Uredništva smo povprašali o naslednjem: o nastanku
(ustanovitelju) in izhajanju revije doslej; kakšna je usmeritev revije;
kakšna je uredniška politika, kako jo vodijo in kako navezujejo stike
s sodelavci in tudi bralci; kakšna je naklada in kako revijo
razpošiljajo; kako jo financirajo in kakšen je delež sponzorjev; kako
prispevke honorirajo ali morda avtorji objavljajo tudi brezplačno;
kako vidijo prihodnost svoje revije, še zlasti po morebitni uvedbi
enotne davčne stopnje.

Evropska gledališka nagrada – Tudi za plesalca in koreografa Josefa Nadja kot enega izmed maskiranih »filozofov« iz nagrajene predstave
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