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Pes kovnik

Utelešena breztelesnost

Predstava To je Ernest v produkciji LG Nebo ima dobro
tekstovno in likovno izhodišče, a pri izvedbi ne steče,
kot bi lahko.

Mojca J. Zoran jo najlažje poimenujem utele-
šen glas. Avtorji izvajalci so
znali z ustvarjenimi melodija-
mi, s samo obliko in »animaci-
jo« ustvarjenih inštrumentov,
besedo, animiranim filmom in
z ravno dovolj nakazanimi
odrskimi akcijami ustvariti
dramaturško zgoščeno in
enotno predstavo, ki zahteva
od gledalca, da jo sprejema z
vsemi svojimi čutili. Če je spo-
soben sprejemati celostno in
ni omejen s »pravili« gledanja
gledališke predstave, doživi
gledalec Gl a s kot kvalitetno
umetniško celoto, sposobno
širiti meje gledališkega pros-
tora in izraza. Zato je predsta-
va primerna za občinstvo vseh
s t a ro s t i .

nem prijateljstvu z mačkom
Ernestom. Toplo tekstovno ter
dobro likovno in scensko
izhodišče dajejo ustvarjalcem
predstave možnosti, da bi us-
tvarili kvalitetno animirano
slikanico, dobrodošlo v pro-
gramski ponudbi za najmlaj-
š e.
A pri izvedbi ne steče, kot bi
lahko. Slaba dramaturgija
(lahko bi rekla kar odsotnost
dramaturgije oziroma poma-
njkanje poznavanja osnovnih
dramaturških uprizoritvenih
principov pri ustvarjalcih) z
ogromnimi uprizoritvenimi
luknjami in natrganim počas-
nim ritmom, idejno čisto pos-

rečena, a izvedbeno okorna
režija z nerodno (mestoma si-
cer dobro) zasnovano anima-
cijo (ki sta jo animatorja An-
drej Štular in Petra Stare sicer
korektno izvedla, solidna pa
sta bila tudi v interpretaciji
likov) izničijo dobre tekstovne
in likovne nastavke ter pred-
stavo spremenijo v nepovezan
kolaž posameznih sekvenc. To
je Ernest lutkovnega gledališča
Nebo torej še ni »pravi« Ernest,
predstava pa nakazuje, da bi
bila lahko z upoštevanjem
uprizoritvenih osnov in gleda-
liškega obrtniškega znanja tu-
di precej kakovostn(ejš)a.

................................. .
Trio Kučma: Glas, režija
Matevž Gregorič
................................. .

................................. .
Mojca Osojnik: To je
Ernest, režija Andrej
Adamek; LG Nebo,
koprodukcija Forum
Ljubljana in CD
................................. .

»Nimam telesa, pa vendar
sem,« bi lahko na kratko pov-
zeli zasnovo glasbenega per-
formansa za otroke Gl a s . Idej-
no in izvedbeno ga je zasnoval
Trio Kučma (Matevž Gregorič,
Peter Kus in Andrej Žibert) s
pomočjo Gorazda Bizjaka
(animirani film) in Bo š t j a n a
Gorenca - Pižame (pr iredba
besedila). Bistvo Glasu je nje-
gova breztelesnost, ki pa jo
ustvarjalci predstave z različ-
nimi izraznimi sredstvi odlič-
no prevedejo v odrsko prezen-
co (oziroma telesnost). Ta trdi-
tev bi se lahko zdela protislov-
na, saj nekaj, kar telesa nima,
le-tega ne more hkrati imeti. A
v tej predstavi se dogodi prav
t o.
Vsebina je preprosta pravljica
z nesrečnim koncem za prota-
gonista, a z zmagovalno ljube-
znijo. Pravljico fizično-besed-
no podaja samo glas (brez te-
lesa), na odru pa jo udejanjajo
(utelesijo) trije instrumenta-
listi z zvokom. Tako se besedni
netelesni pomen poveže z
zvočnim-melodičnim na odru
utelešenim pomenom. In us-
tvari se nova, izredno zanimi-
va in inovativna dimenzija, ki

Lutkovno gledališče Nebo je v
Kosovelovi dvorani Cankarje-
vega doma premierno uprizo-
rilo lutkovno predstavo za naj-
mlajše To je Ernest avtor ice
Mojce Osojnik. Predstavo je
režiral Andrej Adamek, likov-
no podobo sta ji dala Mojca
Osojnik in Andrej Štular, glas-
bo pa je prispeval Andrej Ži-
ber t. To je Ernest je prijazna
pripoved o deklici Ani in nje-

Večni vir navdiha

Gregor Butala
Primož Knez

LJUBLJANA, VRBA – Ta k o
imenovani dan odprtih vrat
slovenske kulture, ki ga je ob
obletnici rojstva Franceta Pre-
šerna že šestič zapored orga-
niziralo ministrstvo za kulturo
v sodelovanju z različnimi kul-
turnimi ustanovami po vsej
Sloveniji, je letos obsegal pri-
bližno 140 prireditev. V muze-
jih, galerijah, gledališčih, kul-
turnih domovih in drugod so
obiskovalcem v soboto ponu-
dili brezplačen vstop, marsikje
pa so ob tej priložnosti pripra-
vili tudi poseben kulturni pro-
gram, tako ali drugače zazna-
movan s spominom na našega
največjega pesnika.

Seveda se je največ dogod-
kov tudi tokrat zvrstilo v Lju-
bljani, kjer domuje večina kul-
turnih ustanov. Še posebno so
se potrudili v muzejih in gale-
rijah, kjer so ves dan potekala
brezplačna vodstva po aktual-
nih razstavah ali stalnih zbir-
kah (na primer v Mednarod-
nem grafičnem likovnem cen-
tru ali Narodnem muzeju), ob
tem pa so z raznimi delavnica-
mi poskrbeli tudi za najmlajše
obiskovalce (med drugimi so
se za otroke potrudili v Moder-
ni in Narodni galeriji, pa tudi v
Mestnem muzeju ter Galeriji
Škuc), živahen je bil tudi utrip
v knjižnicah. Z mislijo na mla-
de so program tega dne zasno-
vali v SNG Opera in balet Lju-
bljana, kjer so zanje uprizorili
balet Kdo je najmočnejši na
s ve t u , in SNG Maribor, kjer so

Igralec Pavle Ravnohrib, znan po svojih filmskih in
televizijskih interpretacijah lika Franceta Prešerna, je
na slovesnosti v Vrbi recitiral nekaj njegovih pesmi.
Foto: Primož Knez

Prešer novega
rojstnega dne
so se spomnili
po vsej Sloveniji

bili najmlajši deležni dveh po-
novitev pravljice Rdeča kapi-
ca. Prešernov rojstni dan so z
vodstvi po razstavah, koncerti,
predstavami in delavnicami
praznovali tudi v Celju, Novem
mestu, Kočevju, Slovenj Grad-
cu in še kje, kot vselej pa so ga
še posebej prisrčno obeležili v
njegovi rodni vasi Vrba, kjer se
je v Prešernovi hiši kljub sila
slabemu vremenu zbralo kar
nekaj ljubiteljev njegove poe-
zije in domačinov.

SLOVESNO V VRBI
..............................................
Gorenjski muzej, ki od letos
upravlja s pesnikovo rojstno
hišo, je v njej najprej pripravil
krajšo slovesnost, po kateri so
prvič predstavili novi kratki
dokumentarni film o Francetu
Prešernu. Gre za 15-minutni
film Bebe Jenčič in Žiga Fona z
naslovom Dr. France Prešeren,
v katerem v naslovni vlogi nas-
topa Pavle Ravnohrib; v filmu
so uporabili tudi nekaj odlom-
kov iz televizijske nadaljevan-
ke, v kateri je Prešerna prav

tako upodobil omenjeni igra-
lec. Film bodo sicer vrteli v
stalni zbirki v Prešernovi hiši v
Kranju, namenjen pa je pred-
vsem mlajšim obiskovalcem.

Slovesnost v Prešernovi roj-
stni hiši je sicer minila v prijet-
nem, malodane družinskem
ozračju: Pavle Ravnohrib je re-
citiral Prešernove pesmi, z
nastopom se mu je pridružil
še domači mešani pevski zbor
Franceta Prešerna. Pavle Rav-
nohrib je tudi pojasnil, kaj je
sploh še mogoče odkriti nove-
ga o največjem slovenskem
pesniku: »Mogoče gre za ogu-
ljeno frazo, a je resnična: Pre-
šeren je neizčrpen vir navdiha.
Njegova osebna bolečina in
nesreča zaradi neizživetih
idealov je temelj naše samos-
tojnosti in neodvisnosti.« Rav-
nohrib je dodal, da mu je bil
novi dokumentarec o Prešer-
nu zelo všeč, saj je simpatičen
in poljuden. »Tisto, kar je bil
Prešeren v resnici, pa je šlo z
njim v grob, ostala nam je le
njegova poezija,« je sklenil Pa-
vle Ravnohrib.

Knjižni sejem
znova rekorden
Tudi letos so na njem našteli okoli
24.000 obiskovalcev
LJUBLJAN A – Včeraj se je v Cankarjevem domu iztekel 21. knjižni
sejem. Kot običajno je bil zadnjega dne vstop na sejem brezplačen,
zato je bil tudi utrip še razmeroma živahen, čeprav so se različne
spremljevalne prireditve, ki so v preteklih nekaj dneh zaznamovale
sejemsko dogajanje, končale že v soboto. Takrat so se namreč
zvrstile še zadnje knjižne prireditve in razprave v Debatni kavarni.
V njej vsako leto razpravljajo o različnih literarnih temah in
aktualnih vprašanjih s področja literature in založništva, med
zanimivejšimi pogovori na tokratnem sejmu pa je bil tisti o učbe-
niških skladih, ki so ga pripravili v petek.

Kot je znano, gre pri učbeniških skladih za uredbo, ki jo je vlada
zakonsko uvedla že pred enajstimi leti in po kateri morajo biti
izbrani šolski učbeniki na voljo brezplačno. Čeprav naj bi takšen
ukrep veljal le za učence, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij, je
po mnenju glavnega urednika Založbe Rokus Vasje Kožuha zani -
miv podatek, da si v zadnjih letih gradivo iz učbeniških skladov
izposoja kar 85 odstotkov vseh staršev. Boža Krakar Vogel s
Filozofske fakultete je menila, da so takšni skladi s pedagoškega
vidika vprašljivi: »S tem, ko so učencem učbeniki na voljo zastonj,
jih navajamo na to, da v njih vidijo zgolj potrošni material, ki se po
uporabi zavrže.« Ker je večina učbenikov zasnovanih tako, da jih
lahko uporabljajo tudi v naslednjem šolskem letu, je po njenem
mnenju sistem, po katerem mora učenec učbenike ob koncu leta
vsakič znova vrniti, milo rečeno nepraktičen. Podobno je stvari
videl Zlatko Kauran, ravnatelj na osnovni šoli, ki ugotavlja, da
učbeniški skladi učiteljem otežujejo svobodno izbiro gradiva, zato
se je zavzel za postopno uveljavitev modela, ki ga pozna Avstrija –
tam šolske učbenike v celoti financira država.

Letošnji sejem je sicer minil v znamenju zaskrbljenosti založni-
kov zaradi morebitnih (in pričakovanih) neprijetnih posledic uved-
be enotne davčne stopnje. Sodeč po znova zelo dobrem obisku, pa
se za zdaj še ni bati, da bi zanimanje za knjige upadlo. Kot nam je
sinoči povedala Breda Pečovnik, vodja oddelka za odnose z javno-
stmi v Cankarjevem domu, je prireditev letos obiskalo 24.000
ljubiteljev knjig, s čimer je bil izenačen rekordni obisk, ki so ga
zabeležili na lanskem jubilejnem knjižnem sejmu. (jd, gb)

Janu Cvitkoviču
vesna za najboljši film
Zdenko Vrdlovec

PORTOROŽ (od našega poseb-
nega poročevalca) – Letošnje -
mu oziroma doslej 8. festivalu
slovenskega filma se je že od
prvega dne poznalo, kako do-
bro se počuti, da je po dveh
letih, ko se je selil sem in tja,
»spet doma«, pri čemer je k te-
mu občutku domačnosti veliko
prispevala okolica šanka v por-
toroškem Avditoriju, kjer se
ljudje srečujejo, objemajo, si
čestitajo, se obrekujejo, rešujejo
temeljna vprašanja slovenske
filmske politike in nakladajo
neumnosti, medtem ko se je
nova festivalska ekipa potrudi-

la, da je vsa zadeva nemoteno
potekala. Ena od tradicij te pri-
reditve je tudi, da sta si število
tekmovalnih filmov in število
nagrad premosorazmerna, tako
da skoraj vsi slovenski filmarji
dobijo neko zadoščenje, čeprav
se je seveda kdaj tudi zgodilo, da
žirija ni nagradila »pravega« fil-
ma. Toda letošnja žirija ni imela
prav težkega dela, kolikor pač ni
mogla spregledati mednarod-
nih nagrad, ki jih je že osvojil Jan
Cvitkovič z O dgrobadogroba.

Včerajšnji dan je bil torej re-
zerviran za festivalske nagrade,
ki jih je podeljevalo pet žirij:
uradna festivalska žirija (Sergij
Grmek Germani, Zoran Hoch-

Festivalske vesne
Najboljši celovečerni film: O dgrobadogroba Jana Cvitkoviča
Najboljši srednjemetražni film: Kaj boš počel, ko prideš ven od
tu? Saša Podgorška in skupine En-Knap
Najboljša režija: Igor Šterk za Ug l a š e va n j e
Najboljši scenarij: Jože Baša za film Voda v očeh
Najboljša glavna ženska vloga: ex aequo Nataša Burger (Ugla -
š e va n j e ) in Nataša Barbara Gračner (Ljubljana je ljubljena in
Delo osvobaja)
Najboljša glavna moška vloga: Peter Musevski (Delo osvobaja,
Ug l a š e va n j e )
Najboljša stranska ženska vloga: Sonja Savić (Odgrobadogro -
ba)
Najboljša stranska moška vloga: Drago Milinović (Odgrobado -
g ro b a )
Najboljša montaža: Dafne Jemeršič (Kaj boš počel, ko prideš ven
od tu?)
Najboljša glasba: Urban Koder (Ljubljana je ljubljena)
Najboljši prvenec: animirani film Zasukanec Špele Čadež
Posebna nagrada za režijo: Matjaž Klopčič za film Ljubljana je
ljubljena

Druge nagrade
Najboljši film festivala po mnenju žirije Združenja filmskih
kritikov je Ug l a š eva n j e Igorja Šterka, po mnenju žirije občin-
stva pa Voda v očeh Jožeta Baše. Kodakovo nagrado za najboljši
študentski film je prejela Veronika Aiken Prosenc za Solzice,
Kodakovo nagrado za najboljšo fotografijo pa Sven Pepeonik
(Kaj boš počel, ko prideš ven od tu?). Stopov igralec leta je Pe t e r
Mu s e v s k i za glavno vlogo v Kozoletovem filmu Delo osvobaja.

stätter, Franco Juri), žirija Zdru-
ženja filmskih kritikov (Ingrid
Kovač Brus, Igor Palčič in Ma-
teja Valentinčič), žirija občin-
stva, Kodakova žirija za najbo-
ljši študentski film in žirija revije
Stop. Doslej se je redko zgodilo,
če se prav spomnim le v pri-
meru Kozoletovega Porno filma
in Lapajnetovega Šelestenja, da
bi prve tri od omenjenih žirij
izbrale isti film. In tudi letos se
ni, tako da smo dobili kar tri
različne najboljše filme sloven-
skega festivala: za uradno žirijo,
ki podeljuje vesne, je to Od -
g ro b a d o g ro b a Jana Cvitkoviča,
za žirijo kritikov Ug l a š e va n j e
Igorja Šterka in za žirijo občin-
stva Voda v očeh Jožeta Baše.
Prav ta, Voda v očeh, je bil v
letošnjem tekmovalnem pro-
gramu edini film v dobesedno
neodvisni in celo »domači« pro-
dukciji, povrhu pa se odlikuje s
preprosto pripovedjo iz regio-
nalnega, tj. prekmurskega oko-
lja, s pokončnim junakom in
sploh z razvidno razdelanim
vrednostnim sistemom, le proti
koncu ta izjemno simpatičen
film malo opeša.

Plesni film Kaj boš počel, ko
prideš ven od tu?, ki ga je režiser
Sašo Podgoršek posnel v sode-
lovanju s skupno En-knap, je
artistična ali, lepše, imenitna
postapokaliptična poema, ki jo
je uradna festivalska žirija raz-
glasila za najboljši srednjeme-
tražni film, Ug l a š e va n j e Ig o r j a
Šterka, ki je bilo ob Cvitkovi-
čevem filmu nedvomno najres-
nejši kandidat za glavno nagra-
do, pa je prejelo vesno za naj-
boljšo režijo, s posebno nagra-
do za režijo pa je žirija počastila
film oziroma avtorja, s katerim
se je zaokrožila neka zgodba
slovenskega filma – to je Matjaž
Klopčič s filmom Ljubljana je
ljubljena.


