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intervju / Boris Juh, igralec

Re šen nekega balasta

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

T Špela Barlič

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

V

ečino svojih delovnih let je

o dložil na odru ljubljanske

Drame, kjer družinsko tra-

dicijo danes nadaljuje nje-

gova hči Polona, a mnogo

ur je preživel tudi pred ra-

dijskim mikrofonom in filmskimi

kamerami. Svojo sled je pustil v

mnogih ključnih filmih slovenske ki-

nematografije; spomnimo se ga de-

nimo kot Antona v filmu Ži vo j i n a

Pavlovića Nasvidenje v naslednji vojni,

Kozlevčarja v filmu Vojka Duletiča

Med strahom in dolžn o s t jo in Fritza v

filmu I ska nja Ma t j a ža Klopčiča. Bo -

ris Juh je lani praznoval osemdese-

tletnico, nedavno pa ga je Društ vo

slovenskih režiserjev počastilo z na-

grado bert za življenjsko delo na po-

dročju filmske igre.

Kaj vas je pravzaprav pritegnilo

k igralstvu?

Že od mladih nog sem želel biti v

tem poklicu. Ko sem spremljal očima

na predstave ljubiteljskega gledališ-

ča, sem bil naravnost fasciniran nad

tem, da je bil nekdo še minutko prej

čisto navaden človek, na odru pa je

lahko postal, kar koli je želel. V tis-

tem času sem živel v iluzijah. V otro-

štvu sem se spričo življenjskih okoli-

ščin zelo veliko selil in ni mi bilo

lahko. Še posebno film je bil zame

res nekaj čarobnega. Zlasti v povoj-

nih letih, ki sem jih sam doživljal kot

zelo siva, se mi je zdel nekaj tako ča-

robnega, neverjetnega.

Metod Pevec je v obrazloži tv i

nagrade zapisal, da ste v svoji

karieri ustvarili kar 62 filmskih duš.

Zavidljiva številka glede na to,

da ste bili ob tem še polno

zaposleni najprej v Mladinskem

gl edališču in nato do upokojitve

v ljubljanski Drami...

Res, dela sem imel toliko, da se ni-

sem videl iz njega. Rad sem imel ta-

ko gledališče kot film. Zelo rad sem

imel recimo radio; tudi tam sem pre-

živel ogromno časa.

Niste nikoli ničemur rekli ne?

Ne, ker sem rad delal. Poleg tega so

bile igralske plače precej skromne,

midva z ženo pa sva bila oba igralca

in poskrbeti sva morala za tri otroke.

Tako sem na vseh koncih in krajih

iskal zaslužek, zato sem bil kar neka-

ko ujet v ta krog. Spomnim se, kako

sem se včasih peljal mimo Drame na

radio, ob sebi na sedežu sem imel

besedilo in sem se med potjo do ra-

dia pripravljal na delo.

Zakaj, menite, so vas režiserji tako

radi vabili pred kamero?

Ko sem prišel v Dramo, se mi je kar

nekako odprlo. Z nekaterimi režiserji

sem se dobro ujel in sem potem z nji-

mi snemal večkrat, denimo z Vojkom

Duletičem, tudi z Matjažem Klopči-

čem. Za projekcijo ob podelitvi nagra-

de bert sem si zaželel Klopčičeva Iska -

Mislim, da med gledališko in fil-

msko igro v sodobnem gledališču ni

več velike razlike. Zunanje obliko-

vanje likov in glasovne lege so da-

nes tudi v gledališču bližje fil-

mskim. Ne bom ravno rekel, da je

bilo gledališče včasih patetično,

ampak pred drugo svetovno vojno

je bilo nekako napeto, nabuhlo.

Sam sem to opazil že med  študijem

in začel pri sebi to korigirati.

Vas je pri delu na filmu kakšen

re žiser še posebej navduši l?

Povsem izvenserijski se mi je zdel

Živojin Žika Pavlović. Res je bil ši-

roka, kompleksna pojava, izredno

razgledan človek. On je dejansko vi-

del sliko, še preden smo jo posneli.

To je redek dar. Tudi iz napotkov, ki

mi jih je dajal, se je videlo, da je res

širokega obzorja. Lepo je, če pri de-

lu naletiš na take velike mojstre, ki

ti razširijo pogled. Tako se ti kar

naenkrat odprejo nove poti, kar ne-

kako postaneš osvobojen nekega

balasta, ki si ga imel prej. Tudi

duhovno je bil zelo svobodnjaški

človek. In, seveda, nosil je tudi ne-

kaj težke preteklosti še iz druge

svetovne vojne. Najbrž ga je tudi to

o b l i kova l o.

Delali ste tudi z Emirjem Kusturico…

To je bila le manjša vloga v filmu

Dom za obeša nje , lahko pa vam po-

vem podrobnost s snemanja v

Skopju. Snemali smo v pravi bolniš-

nici, na hodniku, medtem ko je v

sobi deset metrov za vogalom pote-

kala težka operacija na možganih.

Filmski delavci so hodili tja noter

gledat, kako operirajo, operaterji pa

k nam, kako snemamo. Kaj takega

še nisem doživel. Madona, sem si

rekel, to pa je bolnišnica, tu pa res

ne bi bil rad operiran…

K akšne filme pa sami radi gledate?

Resnično globoko sem denimo obču-

til Schindlerjev seznam. Jokal sem kot

dež. Ali pa film Ka t i n nedavno pre-

minulega Andrzeja Wajde. Človek ta-

koj poišče paralele z naših prostorov.

Grozno. Ne da uživam v takšnih fil-

mih, ampak mislim, da so pomem-

bno opozorilo, da si česa takega ne

smemo dovoliti nikoli več. ×

Lepo je, če pri delu naletiš

na velike mojstre, ki ti

ra zširijo pogled. Tako se ti

kar naenkrat odprejo nove

poti, kar nekako postaneš

osvobojen nekega balasta,

ki si ga imel prej.

nja , a so se potem odločili, da bodo

predvajali Nasvidenje v naslednji vojni.

I ska nja so bila zame neka osveži tev,

ker sem takrat snemal precej filmov s

partizansko tematiko, ta film pa je bil

drugačen. Ljub mi je bil že roman S

p oti Izidorja Cankarja, na osnovi kate-

rega je film posnet, in tudi delo pri

tem filmu je bilo perfektno. V njem

sem se zelo našel, čeprav je bilo sne-

manje naporno kot hudič. Veliko smo

snemali v Benetkah in s soigralcem

Borisom Cavazzo sva ravno takrat

skupaj igrala tudi v neki gledališki

predstavi. Čez dan sva snemala, zvečer

pa sva morala odigrati predstavo. Ob

enajstih zvečer sva morala spet nazaj

na pot, da sva bila ob enih v Benetkah.

Dve uri sva spala, ob štirih pa sva mo-

rala že v masko. Zelo je bilo naporno,

ampak ko si mlad, je vse mogoče.

Pa ste imeli kakšne težav e

s preklapljanjem med gledališko

in filmsko igro?

»Rad sem imel tako gledališče kot film. In zelo rad sem imel recimo radio, tudi tam sem preživel ogromno časa,«

se spominja igralec Boris Juh. F Toma ž Ska le

kulturna politika

Nova ministrica

pred težko nalogo

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

T Igor Ružić, Z agreb

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

Id eo l o ška vojna na Hrvaškem je kon-

čana! No, morda pa je bila s prihodom

proevropsko usmerjenega A n d re j a

P l e n kov i ć a na čelo hrvaške vlade sa-

mo potisnjena pod preprogo, da bi se

pozabilo na delitve, dokler se vsega

ne razdeli ali razproda. S tem vpraša-

njem se že vse od septembrskih voli-

tev po tihem ukvarjajo mnogi drža-

vljani Hrvaške, predvsem tisti del, ki

je vladavino Tomislava Karamarka in

Tihomirja Oreškov i ć a doživljal kot

grde sanje. Iz nočne more se je Hrvaš-

ka sicer prebudila, toda ni še jasno, v

kaj – vlado HDZ in Mosta je namreč

nasledila vlada HDZ in Mosta. In sa-

mo ker je bila prejšnja tako katastro-

falno vodena in ideološko nasilna, se

zdi sedanja kot odraz evropsko civili-

zirane demokracije.

Kultura kot bojno polje

Eden od načinov, s katerimi poskuša

novi premier pokazati, da lahko volk

menja tudi značaj, ne pa le dlake, je bil

izbor prve osebe resorja, ki je v minu-

lih mesecih za svojo prepoznavnost

naredil več kot dolga leta, če ne kar

desetletja pred tem. Karamarkov des-

ničarski bič Zlatko Hasanbegović se je

kot minister za kulturo spustil v vojno

z večino kulturne scene, pri čemer je

trdil, da želi zgolj uvesti red v omreže-

ne, klientelistične in popolnoma ko-

ruptne odnose v sektorju, na katerega

tako in tako odpade samo pol odstot-

ka državnega proračuna. Vendarle pa

je doumel, da je prav kultura, čeprav

finančno nič kaj donosna, bojno polje

ideologije – in tako je v tem boju prev-

zel vlogo križarja. Boril se je z mediji,

g l ed a l i šči, filmsko industrijo, neodvis-

no kulturno sceno in organizacijami za

varstvo človekovih pravic, medtem pa

je bila z njegovim blagoslovom nareje-

na duhovna prenova nacionalne tele-

vizije, in sicer s čistko »neprimernih«

sodelavcev in uvajanjem religioznih

vsebin v vsako poro programa.

Do zadnjega trenutka se ni vedelo,

ali bo novi premier Plenković obdržal

Hasanbegovića na čelu kulturnega

ministrstva. Le dan pred parlamentar-

nim glasovanjem o novi vladi je raz-

kril, da ga bo vendarle zamenjal z Ni -

no Obuljen Koržinek, strokovnjaki-

njo, ki je na visokih položajih že v

p re j šnjih hadezejevskih vladah držala

proceduralne vajeti ministrstva za

kulturo ter si pri tem pridobila naklo-

njenost mnogih z institucionalne in

zunajinstitucionalne scene. Po rodu je

iz Dubrovnika, kar pomeni, da ima di-

plomacijo že v krvi, čeprav je morala

to dokazati tudi z obiskovanjem di-

plomatske akademije, z diplomama

filozofske fakultete in glasbene aka-

demije ter z doktoratom o nacional-

nih kulturnih politikah v mednarod-

nih procesih integracije na zagrebški

fakulteti političnih znanosti. Zdi se

kot naravnost idealna za to funkcijo;

po šestmesečnem Hasanbegovićevem

cunamiju se s tem skorajda soglasno

strinjajo tako na levi kot na desni.

Kljub temu pa nekatere izjeme z levi-

ce opominjajo, da gre za tehnokratko,

ki bo kulturni model zgolj približala

evropskim trendom komodifikacije

kulture v tržnem tekmovanju kreativ-

nih industrij, medtem ko na skrajno

desni strani nekateri žalujejo za nje-

nim radikalnim predhodnikom.

Glas strokovnosti in razuma

V rimski dobi je bilo pravilo, da je ce-

sar iskal naslednika, ki bi bil slabši ali

bolj nor, zato da bi se njega samega

spominjali po dobrih stvareh. Zdi se,

kot da je trenutna politična klima na

H r va škem šla še korak dlje – HDZ ka-

že svoj drugi, bolj človeški obraz in se

trudi dokazati, da z minulimi deveti-

mi meseci kaosa, divjanja desnice in

Hr vaška je dobila novo kul-

turno ministrico: to je Nina

Obuljen Koržinek, ki jo na

obeh straneh političnega

spektra vidijo kot tako rekoč

idealno izbiro. Toda vztrajna

in trezna Dubrovničanka je

pred težko nalogo.

Nina Obuljen Koržinek je bila s svojimi stališči in mnenji v preteklosti večkrat

prepoznana kot glas strokovnosti in objektivnosti. F arhiv HRT

nazadovanja v avtokratska devetdese-

ta leta nima nič, ne formalno ne real-

no. Problematične ministre so za-

menjali novi, bolj uglajeni obrazi z

manj (ali nič) radikalizma v svojih sta-

liščih in nastopih. Nina Obuljen Kor-

žinek je del te nove smeri; njene izja-

ve, ko se je postavila v bran Hrvaške -

mu avdiovizualnemu centru ali Hr-

va ški radioteleviziji, so opozarjale na

zmedo v sistemu upravljanja kulturne

infrastrukture na Hrvaškem, in ko je

kritizirala politične elite zaradi nepri-

mernega kadrovanja v kulturnih usta-

novah, je bila prepoznana kot glas

strokovnosti in objektivnosti. Kot tak-

šno jo vidijo tudi v mednarodnem

prostoru: njeno dolgoletno ukvarjanje

s kulturno politiko je privedlo celo do

tega, da je bila prav ona programska

direktorica sedmega Svetovnega vrha o

kulturi in umetnosti, ki se je v organi-

zaciji Mednarodne federacije svetov

za kulturo in kulturnih agencij (IFAC-

CA) ravnokar končal na Malti.

Vse torej govori v prid mnenju, da je

h r va ška kultura na vrhovni položaj do-

bila osebo, ki je vredna te funkcije, ki

bi lahko povečala proračunski delež za

kulturni sektor in vanj končno vpeljala

bolj sodobne in enakopravne standar-

de. Pa vendar je Nina Obuljen Korži-

nek postala ministrica v vladi, kjer ima

glavno besedo HDZ, v državi, ki ji tren-

di ne gredo na roko, katere dolgovi po-

stajajo vse večji in ki konec svoje tran-

zicije še vedno vidi le v domišljiji.

Skratka, čeprav jo mnogi podpirajo, bi

si le redki želeli biti v njeni koži. ×


