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15. animateka

Telesa, razgrajena v zarisane črte

V dvanajstminutnem filmu III p olj-

ske režiserke Marte Pajek, ki je

kljub razmeroma asketskemu, čr-

no-belemu slogu animacije na ob-

činstvo naredil močan vtis, se ob

glasbeni spremljavi Einstürzende

Neubauten prostori in telesa razgra-

jujejo na s svinčnikom zarisane črte.

Igra zapeljevanja med moškim in

žensko se skozi stapljanje človeških

teles, živalskih delov in rastlin spre-

meni v dekonstrukcijo tega, kako se

kot ženske ali moški predstavljamo

drugim. Film III je sicer del njene

trilogije Nemogoči liki in druge

zgodbe, skozi katero poleg ljube-

zenskega odnosa vizualno dekon-

struira tudi človeška domovanja (II)

in civilizacijo (I).

Nacizem po nacizmu

Poleg tekmovalnega programa so na

festivalu letos kot vsako leto pred-

stavili tudi zanimiv izbor celovečer-

nih animiranih filmov. Med njimi jih

je bilo veliko jasno družbeno anga-

žiranih – kar je morda že februarja

napovedal Otok psov Wesa Anderso-

na, ki jasno aludira na begunsko

problematiko, četudi se je Anderson

političnim vsebinam doslej pravilo-

ma izogibal. Zgodbe so namreč zaje-

male vse, od življenja na podeže l-

skem robu Gaze do dediščine naciz-

ma in vojne na Hrvaškem (Šv i ca r

Chris). V zgodovino se je ozrl tudi

čilski film Volčja hiša C r i s to b a l a

L éo n a in Joaquina Cociñe, ki govo-

ri o resnični nemški Colonii Digni-

dad v Čilu po drugi svetovni vojni.

Vzpostavil jo je nacist Paul Schäfer,

prisoten pa naj bi bil tudi zloglasni

esesovec Josef Mengele; v koloniji

so otroke in odrasle spolno zlora-

bljali in mučili. Junakinja iz te kolo-

nije pobegne in se zateče v hišo, v

kateri živita dva pujsa, ki se po tem,

ko z njima ljubeče ravna, začneta

počasi spreminjati v človeka. Volčja

hiša je izjemno naporen film, ne le

zaradi edinstvenega eksperimental-

nega sloga, ki je pred očmi gledal-

cev ves čas v nastajanju, temveč

predvsem zaradi slikanja nacistič-

S sobotno podelitvijo na-

grad se je končala že 15. Ani-

mateka. Nesporni zmagova-

lec festivala je bil poljski III

animatorke Marte Pajek, ki

je dobil tako veliko nagrado

žirije kot nagrado občinstva.

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

T Tina Poglajen

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

N a g ra d e

15. Animateke

Čilski film Volčja hiša Cristobala Léona in Joaquina Cociñe govori o resnični nemški Colonii Dignidad v Čilu po drugi svetovni

vojni. F arhiv Animateke

Velika nagrada žirije

III, rež. Marta Pajek (Poljska, 2018)

Nagrada občinstva, DSAF

III, rež. Marta Pajek (Poljska, 2018)

Mladi talent, nagrada ALU

Love Me, Fear Me, re ž. Ve ro n i ca

Slomon (Nemčija, 2018)

Nagrada otroške žirije Slon

Teorija zahoda, re ž. Roman Skolov

(Rusija, 2017)

portret / Neja Tomšič, multidisciplinarna umetnica

Z ladjami preči meje umetnosti

Neja Tomšič je na ALUO diplomirala

iz slikarstva, na koprski fakulteti za

humanistiko pa je študirala dokumen-

tarni film. Objavlja poezijo in prozo,

nastopa s skupino Škrip Inc., s pevko

Katjo Šulc pa kot eksperimentalni

glasbeno -pesniški dvojec Magmaalas -

ka . Je ena od soustanoviteljic Mu ze ja

tranzitornih umetnosti – Mo TA . Klasič-

ne umetniške forme je torej očitno ne

zanimajo: »Z njimi preprosto ne mo-

rem komunicirati. Zame so meje

umetniških form nepomembne, in še-

le tam, kjer se začnejo prepletati, se

zame začne vznemirljiv proces. Mis-

lim, da se predvsem iz teh prehajanj

lahko kaj naučimo.«

Opioidna epidemija

Multidisciplinaren je tudi njen nagra-

jeni projekt Opijske ladje. »V Baltimo-

ru so me prizadeli vsakodnevni pri-

zori na tleh ležečih, neprištevnih lju-

di. Že ob kavi je bilo okoli mene

ogromno odvisnikov in preprodajal-

cev drog,« se spominja segregiranega

ameriškega mesta, kjer pustoši opioi-

dna epidemija. »Te ljudi sem videla

kot vojake, ki z odvisnostjo še vedno

v zd ržujejo več kot sto let staro eko-

nomijo. To je vojna na ameriških

tleh, ki še zdaleč ni končana,« meni.

V Baltimoru so inženirji v začetku

19. stoletja oblikovali prvo hitro ladjo

za tovorjenje čaja med ZDA in Kitaj-

sko. Povezava med opijem in čajem?

Za slednjim so Britanci ponoreli ob

prihodu na Kitajsko, a tamkajšnji

prebivalci potrebe po trgovini z nji-

mi niso imeli; srebra je namreč v Bri-

taniji začelo zmanjkovati. Prekaljeni

Britanci se niso dali, izvedeli so za

razmeroma razširjeno razvado Kitaj-

cev – opij, ki so ga lahko »novim po-

slovnim partnerjem« dobavljali iz

svoje kolonije Indije.

S prihodom kitajskih delavcev v

ZDA, kjer so med drugim sodelovali

pri gradnji železnic in iskanju zlata,

se je droga razširila tudi na ameriških

tleh. »Strukture za prodajo opija, ki

so bile vzpostavljene v tistem času –

banke, železnice, muzeji, nekatere

pomembne družine – so se nemoteno

ohranile do danes. Tak primer je v

knjigi opisana banka HSBC, ki je bila

v 19. stoletju ustanovljena kot finan-

čna infrastruktura opijskih trgovcev.

Ta banka še danes podpira delovanje

mehiških kartelov, pranje denarja, tr-

govino z orožjem,« razlaga avtorica.

Cesarski »odposlanec«

Zgodovino in nekdanje trgovinske

odnose, ki vplivajo tudi na sodobno-

st, je hotela najprej predstaviti s seri-

jo risb, a je raziskovanje čajnih obre-

dov ubralo svojo pot. Z različnimi ti-

pi opijskih ladij je namesto listov po-

risala keramiko, torej čajnike in sko-

delice, s performansom Čaj za pet, v

katerem je k svojemu čajnemu obre-

du povabila največ pet ljudi, pa je

podajala zgodbo potovanja čaja in

opija na zahod, dodajala pa je še pri-

petljaje piratov in drugih potnikov.

Eden njih je zagotovo pekinžan Loo-

ty – med drugo opijsko vojno leta 1860

so namreč britanski in francoski vojaki

napadli kitajski dvor. Že pred tem ga je

zapustil cesar, ob prihodu vojakov pa

je samomor storila njegova teta, ki je

za sabo pustila pet psov. Eden od njih

je kot darilo pristal pri kraljici Viktoriji

na britanskem dvoru in bil ponosni pr-

vi pekinžan v Veliki Britaniji.

»Če bi risbe zgolj obesila na steno,

se jim morda nihče ne bi zares posve-

til, intimni performans med petimi

ljudmi brez gledalcev pa zahteva inte-

rakcijo in vključevanje več čutov,«

pravi avtorica. »Medtem ko pijemo

čaj, ki je za vodo najbolj priljubljena

pijača na svetu, je smiselno razmisliti,

koliko ljudi je umrlo, koliko vojn se je

zgodilo, da ga lahko uživamo, in kako

je to vplivalo na ekonomijo.«

Fotografije s spleta

Tudi knjiga oziroma grafična mapa

Opijske ladje je glede na zasnovo in

oblikovanje nadaljevanje izkustvene

razstave. Vsak list, ki ga je mogoče sa-

mostojno obesiti na steno, namreč s

fotografije – dvorcev in otokov v za-

sebni lasti, pa denimo prizorov kitaj-

skega suženjstva v ZDA – in besedil-

nega sestavka z zgodovinskim in so-

dobnim kontekstom tvori delček veli-

kega opijskega potovanja.

Čeprav fotografije v njej prihajajo s

spleta, s čimer umetnica obenem od-

pira vprašanje o avtorskem delu, gre

tudi za fotoknjigo. »Dobila sem že

v p ra šanje, kako se lahko Ljubljančan-

ka loteva znanstvene teme, s katero

ni niti geografsko povezana, in kaj je

torej na njej umetniškega,« poroča

ustvarjalka. ×

Neja Tomšič je multidisciplinar-

na ustvarjalka, ki je za delo

Opijske ladje na nedavnem

knjižnem sejmu prejela nagra-

do za najlepše oblikovano knji-

go v novoustanovljeni katego-

riji knjiga kot objekt. Ta ji je na

nedavni konvenciji Blind date

v Ljubljani prinesla še nagrado

za najboljšo knjigo umetnika.
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TMaja Šučur
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nega nasilja: okna hiše se zarišejo

kot svastika, med ljudmi in svinjami

ni jasne meje. Film grozodejstva

vojne in zlorab skozi neprijetne po-

dobe daje le slutiti, kot dediščino

nasilja, ki ostane prisotna še dolgo

po tem, ko je vsega konec.

Tragičen dogodek iz preteklosti

preganja tudi družino v Gazi, kjer se

mračna zgodovina podeželskega na-

selja izkristalizira šele skozi poroč-

no slavje. Režiser Stefano Savona je

v filmu Samouni Road zd r u žil doku-

mentarne posnetke, tehniko praska-

nja in poustvarjene posnetke vojaš-

V nagrajenem filmu III se

igra zapeljevanja med

mo škim in žensko skozi

stapljanje človeških teles,

živalskih delov in rastlin

spremeni v dekonstrukcijo

tega, kako se kot ženske ali

mo ški predstavljamo drugim.

kih dronov in tako ustvaril pripoved

o življenju pred izraelskimi napadi

leta 2009 in po njih. Film deluje kot

intimen portret vojne, za družino

Samouni pa je ta vendarle le en del

življenja, četudi še vedno čutijo pos-

ledice travme. Črno-beli animirani

deli filma delujejo v ostrem nasprot-

ju z dokumentarnimi: v trenutkih

uprizoritve masakrov delujejo kot

neznosna nočna mora.

V povsem drugačnem svetu se do-

gaja madžarski animirani film R u-

ben Brandt – zb i ra te l j M i l o ra d a

K rs t i ć a . Gre za pripoved o tatovih

muzejskih umetnin s primesmi ak-

cijskih filmov in filma noir. Tatvine

izvede prisrčna skupina rokovnja-

čev, da bi svojemu psihoterapevtu,

Rubenu Brandtu, pomagali, da bi se

znebil nočnih mor. V njih ga prega-

njajo osebe z znamenitih slik – B o t-

ticellijeva Venera, Velázquezova In-

fanta Margarita in tako dalje. Ruben

Brandt pa ni fetišističen samo do

ikoničnih umetniških del, ampak tu-

di do ženskih teles. V tem smislu ze-

lo spominja na stripovske superju-

nakinje, ki so s svojimi pripovedmi

včasih bolj izgovor za mehkoerotič-

ne podobe za moško občinstvo. ×


