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Peter Bratuša je režiser oglasov in tele-

vizijske serije Življenja Tomaža Kajzer-

ja, bil pa je tudi direktor fotografije pri

filmu Babica gre na jug. Tokrat se je s

Špelo Levičnik Oblak lotil scenarija za

film o parih, ki jih počasi zalezuje kriza

srednjih let. P re bu j a n j a , ki so bila sprva

načrtovana kot kratki film, imajo zvez-

dniško igralsko zasedbo, zato se je

morda vpletenim zdelo škoda, da bi

ta k šno šesterico pustili v sekciji krat-

kih filmov; a po videnem bi bil film ver-

jetno bistveno boljši, če bi se držal pr-

votnega načrta.

Jurij Zrnec in Katarina Čas sta v Pre-

bujanjih Marcel in Ula, fotografa, ki ži-

vita v prekrasnem stanovanju z lepim

razgledom, vendar sta si, ker je ona

p onižna in neodločna, on pa zajedljiv

tiran, v svojem domovanju ustvarila

majhen pekel, iz katerega ne vidita

izhoda, razen morda z grožnjo po sa-

momoru. Robert (Sebastjan Cavazza),

ločenec z dvema otrokoma, in Jana

(S aša Pavlin Stošić), vsiljiva št udentka

s psom, ki sta drug do drugega nemo-

goča, iz neznanih razlogov vztrajata

skupaj, verjetno zato, ker sta primerlj-

ivo privlačna in primerna za seksi pri-

zore v spalnici. Še najbolj zanimivo

zgodbo so dodelili Jonasu (P rimož P ir-

nat) in Karmen (Jana Zupančič), ki se

po dvajsetih letih srečata na Marcelovi

razstavi in v hotelski sobi poveže ta

zgodbe vpletenih parov, vmes pa, ker

sta se prisiljena ukvarjati s svojo pre-

teklostjo, poskrbita za nekaj redkih

resnično ganljivih trenutkov v filmu.

Prav v preskoku iz kratkega v celove-

černi film so Prebujanja najverjetneje

doživela največ škode. Že sama premi-

sa filma, torej da se ves film dogaja v

spalnicah, ga omejuje na več področj-

ih, za celovečerec pa bi verjetno potre-

boval bolj dramatične zaplete, ki jih

sklepna dva preobrata ne moreta na-

domestiti. Velik del zgodbe nosijo dia-

logi, pari morajo med medsebojnim tr-

pinčenjem podati dovolj podatkov, da

se zgodbe treh spalnic spletejo v celo-

to, četudi to pogosto počnejo z vztraj-

nim ponavljanjem imen drug drugega,

že tako klavstrofobično vzdušje pa se s

tegobami, kot je slaba kritika razstave

v časopisu, samo še povečuje.

Brat uša v Prebujanjih največ stavi na

estetiko, zato so nekateri prizori videti

kot podaljšan oglas za kavo, ki je mimo-

grede tudi sponzor filma, precejšnje bre-

me pa je bilo očitno naloženo tudi igral-

skim parom, še posebno Zrncu, ki je s

svojimi duhovitimi vložki verjetno okre-

pil prepričanje, da ustvarjalci lahko pos-

namejo celovečerec. Zrnca je seveda na-

vadno užitek gledati, tudi zabaven, a do-

kaj nepotreben prizor, ko poje v kadi, je

skoraj nujen za začasno razelektrenje

v zd u šja, toda zaradi prevladujočega ob-

čutka, da so vsi liki nedodelani, igralci

pa prepuščeni samim sebi, se zdi, da je

film umetno podaljšan koncept. Kon-

cept, da bi bilo lepo posneti estetsko do-

vršen film s prepoznavnimi igralci, prila-

goditi scenarij njihovim živl j e n j s k i m

usodam, vse drugo pa se bo že izkristali-

ziralo na vajah. Film, ki je slavnostno

premiero doživel v ljubljanski Drami, v

veliki meri res rešujejo igralci, vendar to

ne zabriše zmotnega režiserjevega izho-

dišča, da je celovečerec lahko najprej es-

tetika, šele potem pa zgodba. ×

V Moderni galeriji je na ogled razstava izbranih del Duša-

na Tršarja, od njegovih začetkov v 60. letih do del, ki so

nastajala do sredine 80. let. Bolj obsežen pregled njegovih

del, tudi najnovejših, je bil med aprilom in septembrom

v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki in bo od

16. novembra ponovno na ogled v Galeriji Murska Sobota.
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Opus akademskega kiparja Dušana

T ršarja (1937) obsega dela v različ-

nih materialih: varjeno že l e zo,

bron, kamen, les, pleksi steklo, ži ca .

V zgodnjih delih je ustvarjal pred-

vsem v železu, bronu in mavcu, za-

nimala ga je figura v stoječi pozi ali

v različnih oblikah gibanja. Gib je

pri njem vedno negotov, ne v kipar-

sko oblikovnem, pač pa v vsebin-

skem pomenu figure, ki se trudi ob-

stati v viharnem svetu prevratov in

političnih negotovosti. Telo je sku-

pek kubov, med katerimi je viden

zvar, ki še poudarja teksturo mate-

riala in nestabilnost človekovega bi-

vanja. V poznejših obdobjih je pos-

tala figura bolj izčiščena, izvedena v

enem samem kosu izbranega mate-

riala, vendar ni več sama. Figura ali

forma figure se pomnoži in pomno-

žuje, kot ideja kolektivistične misli,

v katero so zliti posamezniki. Sku-

pina ti pomaga stati, vendar le, do-

kler si njen sestavni člen.

Od materiala k barvi

V kiparsko estetskem in izvedbe-

nem pogledu lahko ta dela opisuje-

mo kot plastenje materiala, pona-

vljanje iste forme, kar ustvari opti-

mistično idejo naravnih ciklusov. V

kamnu so silhuete celostno spojene

ena z drugo, v železu pa se indivi-

dualizirajo. Vertikalne palice so pri-

trjene v skupno podlago, vendar se

med seboj ne dotikajo, skrajni za-

ključki se formirajo v kljuke, kar

asociira na človeško glavo.

Kmalu kiparja več ne zadovoljuje

le mehansko oblikovanje materiala,

zato začne v svoja dela vključevati

barvo. Polikromacija ponuja svojevr-

stno nadgradnjo skulptur, ki se zdaj

vsaj na videz odmikajo od eksisten-

cialističnih vsebin in zaživijo bolj ra-

dostno, kot polikromirani kipi stare-

ga in srednjega veka in njihova izvir-

na ideja ali potreba človeka po pos-

nemanju narave, ne le v obliki, tem-

več tudi v svetlobi in barvi. Obarvane

skulpture, risbe in grafike sledijo isti

ideji repeticije, ki kiparja pripelje do

uporabe pleksi stekla. Plastenje no-

vega in starega materiala kot postop-

na rast kipa, ali kot letnice v dreves-

nem deblu, ali nalaganje usedline ali

občutek organske rasti v naravi.

Lumino plastike

Spogledovanje s preteklostjo v opu-

su Dušana Tršarja je opazno le pro-

nicljivemu opazovalcu, saj so dela

vedno aktualno sodobna in razisku-

jejo trenutno stanje duha. Vendar

vse to ne bi bilo mogoče, če avtor ne

bi odlično poznal svojega poklica in

njegove zgodovine. Lumino plastike

ali svetlobni objekti obarvanih plek-

si stekel, ki jih Tršar osvetli s fluore-

scentno žarnico, oddajajo svetlobo

kot svetlobni objekt, luč, vendar ni-

so le to, so umetniška dela, v katerih

je izpostavljen problem svetlobe in

materiala. Zdaj kiparski objekti niso

več odvisni od zunanje svetlobe, ki

pada nanje iz prostora, v katerem se

nahajajo, temveč si sami proizvajajo

svetlobo in ustvarjajo čarobno igro

chiaroscura. Svetlobni objekt je sa-

mozadostna umetniška stvaritev, ni

odvisen od zunanje svetlobe, saj po-

seduje svojo. Baročni učinek mer-

jenja moči svetlobe in sence je zdaj

ukročen. Umetnik je končno tisti, ki

ima popoln nadzor nad končnim vi-

dezom svojega dela.

Prehod prek grobe brutalne po-

dobe skulpture do svetlobnih ob-

jektov, ki delujejo minimalistično

izčiščeno in so podobne designer-

skim lučem, ter vrnitev h grobo raz-

Zvezd n i ška zasedba in dovršena estetika v Prebujanjih ne moreta zakrpati

luknje, ki jo je ustvaril preskok iz kratkega v celovečerni film. F Luka Karlin

slovenska filharmonija

Marjetica Mahne kot

vr šilka dolžnosti direktorja?

Že včeraj smo poročali, da je minister

za kulturo Anton Peršak ra z re šil dose-

danjega direktorja Slovenske Filhar-

monije Damjana Damjanoviča, in si-

cer zaradi poslovnih in umetniških na-

pak pri vodenju, s čimer sta se pred

časom že strinjala oba sveta v javnem

zavodu. Sklep o direktorjevi razrešitvi

začne veljati s 15. novembrom.

Uradno nam včeraj na ministrstvu

niso hoteli potrditi informacije, ki je

že zakrožila v javnosti, da naj bi fun-

kcijo vršilca dolžnosti prevzela mag.

Marjetica Mahne, predsednica sveta

zavoda, zaposlena na ministrstvu za

zdravje. Poklicali smo jo, vendar pravi:

»V tem trenutku nisem pristojna za

dajanje uradnih izjav, to lahko storijo

le na ministrstvu za kulturo.«

Če bo torej minister na mesto v. d.

direktorja zares postavil predsednico

sveta javnega zavoda, to ne bo nič

nenavadnega, saj gre za običajno

prakso ob razrešitvah, če prej še niso

izpeljali razpisa za novega direktorja.

Damjanovič bo torej direktor še do-

bre tri tedne, vodstveni položaj v Fi-

lharmoniji pa zapušča po 14 letih ozi-

roma sredi tretjega mandata, ki bi se

mu sicer iztekel oktobra 2018. Zoper

sklep ministrstva pritožba ni možna,

lahko pa Damjanovič vloži tožbo na

upravno sodišče. Za zdaj izjav za jav-

nost tudi on ne daje. × im Dušan Tršar: Svetlobni objekti; pleksi steklo, neon, prva polovica 70. let F Nata ša Smolič

Dušan Tršar: Brez naslova; glazirana žgana glina, pleksi steklo, 1978 FNata ša Smolič

brazdani teksturi v delih iz brona,

ki zaznamujejo predvsem dela zad-

njih desetletij, je strnjen prikaz Tr-

šarjevega dela. V vseh fazah, mate-

rialih in njihovih oblikah se kaže

krhkost in nežnost nastajajoče for-

me, ki v skoraj manierističnem po-

menu hrepeni po preobrazbi, rasti.

Neraziskana geneza z bratom

Razstava Dušana Tršarja zagotovo

predstavlja opus enega najboljših

ustvarjalcev na področju kiparstva v

slovenskem prostoru. Prav zanimivo

bi bilo videti primerjalno genezo z

deli deset let starejšega brata Draga

v obliki skupne postavitve. Ko je

mlajši Dušan šele začenjal svojo sa-

mostojno pot, mu je bil v veliko

oporo takrat že uveljavljeni starejši

brat, in ko je končeval veliki držav n i

projekt Spomenik revolucije v Lju-

bljani, je lahko mladi diplomiranec

mojstril svoje znanje prav ob tem

veličastnem spomeniku.

Ena izmed manj kakovostnih

plati razstave je njena postavitev,

ki gledalcu ponudi le en veličasten

pogled, in to takoj ob vstopu v po-

samezno dvorano. Sicer pa imaš

med sprehodom med kipi občutek

zgolj naštevanja; in medtem ko se

obrneš in se moraš po isti poti vr-

niti nazaj, jih gledaš z njihove naj-

manj reprezentativne strani,

obhod okoli njih je skoraj nemo-

goč ali pa zaradi natrpanosti one-

mogoča razdaljo, ki bi jih predsta-

vila v njihovi najboljši luči. Razsta-

vi so namenili le tri od petih dvo-

ran, ki jih sicer namenjajo občas-

nim razstavam. Če bi odprli še dve,

bi morda razstava bila retrospek-

tivna, tako pa žal v prestolnici vi-

dimo le izbor. ×


