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intervju / Andrés Valdés, pantomimik

Pomembnost sugestije

P

antomimiku Andrésu Valdé-

su (1936), po rodu Kubancu,

čigar nastopi so zagotovo os-

tali v spominu množice gene-

racij, ki so odraščale ob nje-

govih živih in televizijskih nasto-

pih, je Svetovna organizacija za pan-

to m i m o nedavno podelila nagrado

za izjemen prispevek k tej gledališ-

ki umetnosti. »Presenečen sem bil,

kje so me našli po vseh teh letih,«

pravi igralec v smehu. Pantomimo

je študiral v Parizu, veliko nastopal

v Nemčiji, Švici. »Načrtoval sem, da

bi potem še eno leto delal v Pragi,

šel nato v Rusijo in končal na Ja-

ponskem, kjer bi mirno tudi umrl.

Če bi naštudiral še vzhodnjaški gib,

bi bil s svojim latinskim tempera-

mentom in znanjem francoske teh-

nike v pantomimi alfa in omega. A

sem se vmes ustavil v Ljubljani, do-

bil delo in družino, zdaj sem tu že

več kot 50 let,« pove brez grenkobe.

A glede prihodnosti pantomime v

Sloveniji ni optimističen.

moč sodobne pantomime. Pred le-

tom 1928 sta klasično pantomimo

bolj zanimala akrobatika in ples. Dia-

loga s predmeti ni bilo do očeta so-

dobne pantomime Étienna Decrou-

xa , ki je vpeljal še dialog z izmišljeni -

mi osebami, z izmišljenimi situacija-

mi … (Se prestraši svoje sence.)

Razlika med klasično in sodobno

pantomimo je tudi, da lahko pri kla-

sični uporabljaš glasbo, hrup, bese-

de, plesne korake, scenografijo, so-

dobna pantomima pa od mene zah-

teva, da vse te učinke ustvarim s

svojim telesom, grimasami, kretnja-

mi, vse ustvarjam s svojo notranjos-

tjo. To pomeni, da moja primarna

naloga ni, da s šalami zabavam gle-

dalce, temveč da jih pritegnem, da

me dovolj pozorno opazujejo in ra-

zumejo mojo sugestijo. (Zamahne z

roko, kot da je upognil dolgo rezilo.)

Publika sklepa, da imam zagotovo

meč, a jaz imam nekaj drugega. Kaj?

Všeč mi je, če lahko v glavi gledalca

povzročim nekaj zmede, da me po-

tem še pozorneje opazuje.

Zaradi vsega naštetega je sodob-

na pantomima bistveno bolj izčr-

pavajoča kot klasična. Seveda pa je

mikajo ljudje, kolesa, avtomobili,

psi. Dodal sem jim samo oblike, in

sicer iz izkušenj, kakršne sem imel

kot Kubanec s francosko tehnično

podkovanostjo. Iz tega sem razvil

tudi svoj način poučevanja.

Dolgo ste delovali kot pedagog,

skoraj desetletje na AGRFT, sicer pa

v svojem studiu za pantomimo. Kako

so vaši učenci vplivali na vašo igro?

Poučevati sem začel leta 1965 v baletni

šoli in v nadaljnjih letih so se pri meni

učili Ksenija Hribar, Lojzka Že rd i n ,

Boris Cavazza, Tone Gogala… Odlič -

ne študente sem imel, dali so mi ener-

gijo, da sem razumel življenje v Slove-

niji. V Franciji sta umetnost in učenje

o umetnosti ena sama mistifikacija,

zato tam šolanje – na zasebnih šolah –

poteka dolgo, kar seveda veliko stane.

Jaz pa sem imel v Ljubljani plačano

službo, zato sem si prizadeval, da bi

imeli učenci čim več od mene. Plačilo

je bilo sicer majhno, a varno. Res je,

da so me izkoriščali, mi kradli ideje, a

sem bil srečen, ko sem videl napredek

svojih študentov. Nekaterim se je pan-

tomima zdela nepotrebna, a vsi naj-

večji igralci so šli vsaj na kak tečaj. Saj

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

TMaja Šučur

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

vroča točka

Po t rka j te

in prepovedali bomo!

V resnici si je sam kriv. Pavo Martinko-

vić, avtor filma Ministrstvo ljubezni,

okoli katerega je nastal še eden v vrsti

škandalov Hrvaške radiotelevizije pa

tudi hrvaških oblasti in države v celo-

ti. Sam si je kriv, ker si je v iluziji, da ne

živi v državi, ki ni le zaustavila časa,

ampak leta šteje nazaj, v naslovu svo-

je benigne komedije privoščil orwelov-

ski obrat. Hrvaška je danes spet v de-

vetdesetih letih, kar pomeni, da ji do

leta 1984 ne manjka veliko. Do leta 1941

pa, paradoksalno, še manj.

Marinkovićev film je film o nespretni

in nesrečni državi, ki kadrovske pre-

sežke zaposluje tako, da ustanovi in-

špektorat, ki preiskuje vdove branil-

cev iz domovinske vojne; te namreč

živijo v zunajzakonskih skupnostih,

da bi ohranile »borčevske« pokojni-

ne. Film je bil prikazan že na štev i l-

nih festivalih, brez vsakega posebne-

ga odmeva, na puljskem festivalu je

celo dobil nagrado občinstva. A pred

premiero na nacionalni televiziji, ki

je koproducentka, se je pred vrati

»daljnovidke« spontano pojavila pro-

testna povorka braniteljskih vdov,

podprta z braniteljsko logistiko, ki jo

poznamo že iz prejšnjih protestov, za-

to je minister braniteljev Tomo Med-

ved v pismu televiziji zahteval prepo-

ved predvajanja filma. Ta je veljala

en teden, po reakcijah režiserja in

njegovih kolegov ter ogorčenju jav-

nosti pa so ga minuli teden le dali na

spored, a v nočnih urah, rezerviranih

za »občutljive« vsebine.

Tako torej krojijo zadeve »pravi« Hr-

vati, ki so v vojni ustvarili državo, ki so

z njo spali in se prebujali in ki danes

živijo bolje od vseh tistih Hrvatov, ki

sanjajo o loterijskem zadetku ali vsaj

o avtobusni vozovnici do Sttutgarta ali

Corka. Na pomig se dvigajo branitelj-

ski upori pred ministrstvom brani-

teljev, na pomig se je marširalo pod

okni članov regulatornih organov, ki

so kaznovali sovražni govor, na pomig

se je demonstriralo v Splitu, pred Frlji

-

ćevo predstavo Naše nasilje in vaše

nasilje, v Zagrebu pa zaradi filma 15

minut – Masaker v Dvoru, na pomig se

pišejo nešteti sovražni komentarji celo

po pogrebih najboljših ... Ta pomig le

zveni krščansko: »Potrkajte in odprlo

se vam bo!« Odprlo se bo, ker je danes

mogoče vse odpreti. Mogoče je, da

vsakdo, ki je užaljen ali prizadet, potr-

ka, kjer je treba, s pravimi »argumen-

ti« iz katekizma domoljubja, v kate-

rem se od začetka devetdesetih let ni

spremenila niti črka, in se to, kar želi –

uresniči. Po milosti ne božji, ampak iz-

ključno politični.

Razlog, da je tako in da se bo položaj le

še slabšal, je tisto, kar se je dogajalo

pred leti. Vlada Zorana Milovanovića

(SDP) ni zmogla normalizirati stvari

do te mere, da bi bili civilizacijski obra-

ti še možni. Poprej je Sanader desne

ekstremiste zaustavil zaradi približe-

vanja EU, iz omare pa jih je spet pote-

gnil Karamarko, ker jih je potreboval

za zmago nad Milovanovićem. V vmes-

nem času je Karamarko postal tisti,

»čigar imena se ne omenja«, na njego-

vo mesto pa je prišel Plenković kot bolj

umirjena opcija. Ki naj bi jo podpirala

vsa stranka.

In ravno v tem je težava, celotna drža-

va je talka stanja v glavni stranki,

HDZ, ki nikoli ni ozdravela od fiksne

ideje, da je prav ona edina nacionalna,

temeljna in nenadomestljiva. Sebe in

mnoge druge je prepričala, da brez nje

ni Hrvaške, da je vlada vsake druge

stranke ali koalicije nenarodna in vodi

deželo v propad; edino, kar bi bilo huj-

še, bi lahko bila po njihovem obnova

Jugoslavije. Na žalost volilci to kupijo

celo, ko gre HDZ dvakrat v koalicijo, ki

razpade, in je zunanjepolitična kredi-

bilnost države vse manjša, kreditni

rejting pa zaradi apetitov tujih vlaga-

teljev raste. Predpristopnih evropskih

pritiskov danes ni več, predsednica

spreminja usmeritev, kot ji naročijo

preko plota Bele hiše, obrambnemu

ministru pa Pentagon izkazuje čast na

enak način, kot je Cortés Indijancem

delil steklene kroglice.

Zato se lahko dogajajo takšne stvari.

Plenković ne more biti miren, saj ne ve,

kdaj bo Karamarko spet mobiliziral

branitelje, zato govori o Tuđmanovi

de diščini in igra vernika. Zato mu lah-

ko minister prepove predvajanje fil-

ma. Hrvaš

kega filma, ki pa je tako

»protihrv aški«, kolikor je to lahko ko-

medija o ljubezni in goljufanju držav e.

Ve se namreč, kdo sme ljubiti in hkrati

varati državo. To pa je že zelo daleč od

benigne komedije. ×

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

K Igor Ružić

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

o b l i kova n j e

BIO 25 ob bok najboljšim

U red n i štvo ameriške arhitekturne

revije Metropolis Magazine je lansko

razstavo BIO 25: Daleč, tako blizu

kustosinj Angele Rui in Maje Var-

djan uvrstilo na seznam desetih

najb oljših arhitekturnih in obliko-

valskih razstav na svetu v letu 2017.

Slovenski Bienale oblikovanja je ta-

ko postavljen ob bok razstavam sve-

tovno priznanih institucij, kot so

Barbican Centre, Chicago Architec-

ture Biennial, The Metropolitan

Museum of Art in New York ter Mo-

MA The Museum of Modern Art, so

še sporočili iz Muzeja za arhitekturo

in oblikovanje. × šum

Zakaj ste vselej nastopali v črnem?

Moji kolegi so nastopali v pisanih

kostumih, sam pa sem vedno menil,

da se moja moč skriva v mimiki in

rokah. V črnem sem bil torej dovolj

nevtralen, da so prišle moje predno-

sti bolj v ospredje. Moj idol Ma rce l

Ma rce a u je imel na obrazu vedno

namazano belo masko, kar je pome-

nilo, da se mu ni bilo treba zelo tru-

diti, da je bil njegov izraz nemudo-

ma zelo poveden, jaz pa sem moral

to zaigrati, poudariti svoje moči.

Poleg tega je bil on vedno v belih

oblačilih, jaz pa sem želel biti nje-

govo nasprotje – le na obraz sem si

vedno dal malo pudra, da pod re-

flektorji nisem bil videti bled in iz-

črpan, in nekaj rdečila na ustnice.

A videz predstavlja zgolj del

prepoznavnosti. Kaj so

najp omembnejše lastnosti

dobrega sodobnega pa nto m i m i ka?

Pomembno je, kako podajaš zgo db o.

Ključna je sugestija – šele ko gledal-

cu nekaj sugeriram, to postane res-

nično. (Zaigra, da je popil kozarec vo-

d e. ) Saj ste videli, da sem pravkar po-

pil vodo iz kozarca, malo mi je odte-

kla in sem se obrisal, kajne? To je

pomembna tudi domišljija. In uži-

tek biti na odru, kar gledalec čuti.

Večkrat ste rekli, da vaš i z raz

ni ne kubanski ne francoski,

temveč slovenski. Kaj to pomeni?

Ko sem prišel v Ljubljano, sem imel

naštudirane zgolj štiri točke in želel

sem si nastopati. Vsi so mi govorili,

da sem sicer precej izviren, ampak

da so njihovi gledalci vendarle vajeni

več gibov Marcela Marceauja, česar

nisem želel posnemati, čeprav je de-

lal krasno. Kolegica mi je predlagala,

naj najprej osvojim občinstvo dru-

god, ko se malo uveljavim, pa naj

ponovno poskusim v prestolnici.

Tudi zato sem naprej razvijal svoje

prestave, ki jih je bilo skupaj s

predstavami za otroke že okoli 80,

veliko sem potoval po tujini. Ob vr-

nitvi v Ljubljano leta 1964 sta mi

do nastopa na televiziji pomagali

Alja Tkačev in Lenča Ferenčak, in

izkazalo se je, da so presenečeni

gledalci klicali na televizijo ter

s p ra ševali, ali sem gluhonem, ali

sem naše gore list … Zato pravim,

da se je moja pantomima razvila

tukaj. Tukaj sem opazoval ži-

vljenje, denimo, kako hitro se pre-

to ne pomeni, da so postali pantomi-

miki, a naučeno znanje lahko upora-

bijo pri svojem delu.

Bili ste eden redkih pantomimikov

daleč naokrog, ki so lahko

od svojega dela tudi ži ve l i .

Je to danes še mogoče?

Večkrat rečem, da če bi prišel v Lju-

bljano zdaj, ne bi imel od česa ži ve t i .

(Zaigra, da se pogovarja po telefonu.)

Ljudje visijo na telefonih in ži vl j e n j a

ni. V komunizmu smo imeli vsaj

skupnega nasprotnika, zdaj se Slove-

nec spravlja na Slovenca, z najboljši-

mi prijatelji se vidimo enkrat na me-

sec. V časopisih prebiramo o pretepih

in umorih, vsi povprek kradejo, kar

najprej dvigne oblak prahu, potem pa

zadeva zastara ali pa jo pometejo pod

preprogo … Včasih si lahko hodil sre-

di noči domov pijan, pa ti nihče ni

nič naredil, zdaj me je strah hoditi

sam okoli zvečer trezen. Materiali-

zem nas je pokvaril. Kaj naj torej po-

ka žem v pantomimi? Skozi leta so ze-

lo padli tudi honorarji, še bolj prilju-

bljeno pa je postalo, da bi moral pri

projektih sodelovati prostovoljno. Ko

sem torej dobil priložnost, da grem v

pokoj, odločitev ni bila težka . ×

»Moji kolegi so nastopali v pisanih kostumih, sam pa sem vedno menil, da se moja moč skriva v mimiki in rokah. V črnem

sem bil torej dovolj nevtralen, da so prišle moje prednosti bolj v ospredje,« pove pantomimik Andrés Valdés. FMatja ž Ru št


