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Satira o ambicijah

Poenostavljeno rečeno je Gloria satirič-

ni komad o brezperspektivni generaciji

milenijcev, ki čaka na tisto eno prilož-

nost izpolnitve svojih kariernih ambi-

cij. »Zgodba« zahteva žrtvovanje, izra-

bo travme in lastne podobe, ki imidž

prodaja pod znamko mladosti. Zgolj

nekaj napisati je premalo, ustvarjati

kot »mlad«, »svež«, »nov« glas je pot do

»zgodbe«. Vendar je Gloria B ra n d e n a

Jacobs-Jenkinsa (prevod Valerija Co-

ka n ) kratko malo prekratka. Ne po dol-

žini, temveč v tem, da se posameznih

tem, bolje rečeno »aktualnosti«, dotak-

ne površno (in površinsko). Nekaj ge-

neracijske problematike, prekariat, ki

je vedno bolj »in«, zaton tradicionalne-

ga novinarstva, internetna revolucija

in selitev medijev na splet niso zgolj

»fake news« ter kanček rasne proble-

matike. Za vsako bralsko sneži n k i co

nekaj, ampak res malo. Poleg tega je

Gloria tudi strukturno neučinkovita.

Prvo dejanje, ki razgrne hladne odnose

znotraj kolektiva kulturne redakcije

revije in postavi zametke likov, ki vsi

po vrsti izražajo gnev ter frustracije

nad svojim položajem, se zaključi z

glavnim travmatičnim dogodkom. Dru-

gi dve dejanji nato vpeljeta (enako ne-

simpatične) nove like, preostalih nekaj

iz prvega pa izruvata in postavita v po-
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Predstava Gloria vpreže iste mehanizme kot njeni liki – p o dleže videzu in

ugodju lastne ambicioznosti. F Peter Giodani
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emški literarni kritik Mat -

thias Kniep (1971), ki redno

piše za nemške časopise in

revije, je doktor literarnih

ved, ki se med drugim pre-

življa z delom v berlinski

Hiši poezije (Haus für Poesie), kjer bdi

nad literarnim programom in vsako-

letnim pesniškim festivalom, občas-

no pa tudi prevaja. Ljubljano je obis-

kal ob nedavnem simpoziju Um et n o s t

k r i t i ke , kjer so literarni, gledališki,

filmski in glasbeni kritiki iz Slovenije,

Nemčije in Madžarske soočili svoje

delovne izkušn j e.

Slovensko kritiko – in toliko

bolj kritiko poezije – je precej

zaznamovalo krčenje prostora zanjo

v časopisih, revijah in na televiziji,

pa širjenje prostora za kritiko

na spletu. Tudi nemšk o?

Prav nasprotno, prostor za kritiko

poezije ostaja v nemških medijih

vsaj zadnjih 40 let nespremenjen,

kar velja tako za število kot dolžino

kritik, širitev na splet pa je omogoči-

la le še več uvidov – nekateri so za-

radi neomejene dolžine bistveno bo-

lj poglobljeni, drugi iz istega razloga

povsem nepoučeni in piarovski,

sploh zaradi prepričanja, da lahko o

poeziji piše vsakdo. A nemara je še

bolj problematično, da so nemški

kritiki poezije obenem večinoma sa-

mi pesniki z lastnimi interesi. Tega

je v kritiki proze, ki ji prav tako ne

gre slabo, manj. O krizi kritike pri

nas zato težko govorim, zagotovo

nam gre bolje kot denimo v devetde-

setih letih prejšnjega stoletja. Če že

iščemo krizo, se moramo vprašati,

koliko ljudi sploh še bere časopise in

kdo so bralci, ki jih obenem zanima

še kompleksnejša literatura.

Da se ljudje iz literarnih krogov

večinoma poznajo med sabo,

zato se različni interesi hitro

prepletejo, torej ni zgolj problem

majhne Ljubljane?

Seveda ne, nepotizem te vrste tudi

Berlina ni obšel. Za kritike, ki piše-

jo tudi poezijo, je tipično, da bodo

p esniške kolege skozi večino kriti-

ke hvalili, potem pa v zadnjem od-

stavku dodali neki negativen dov-

tip. (smeh) Poezija splošnega bral-

ca vse manj zanima, pesniki-kritiki

pa imajo potrebo po tem, da se

njihov glas sliši. A to drži bolj za

zaposlene kritike, ki jih bolj kot

knjige zanima denar, in manj za

honorarne sodelavce.

Lahko kritik v Nemčiji živi zgolj

od pisanja? Slovenija redno

zaposlenih kritikov ne pozna,

večina je honorarnih piscev

oziroma so aktivni še kot uredniki,

prevajalci, pisatelji…

Na področju poezije imamo približ-

no pet kritikov, ki si to lahko privoš-

čijo. A imamo po drugi strani tudi le

kakih pet pesnikov, ki živijo le od

svojega pisanja. Za kritiko v velikih

časopisih, kot so Süddeutsche Zei-

tung, Die Welt in Neue Zürcher Zei-

tung, je kritik plačan od 400 do 500

evrov. Posebnost je Frankfurter Allge-

meine Zeitung, kjer je honorar pol

manjši, saj so prepričani, da je za

kritika čast že, da piše za tako

uveljavljen časopis, ta prestiž, zaradi

katerega ga bo morda k sodelovanju

povabil še kdo drug, pa predstavlja

del plačila. V primerjavi s slovenski-

mi kolegi, ki v najboljšem primeru

zaslužijo 150 evrov za daljši tekst, je

to seveda dobro, a večina se nas

vseeno preživlja še z organiziranjem

literarnih večerov, prevajanjem…

Živi kritika kot v času oddaje

Das literarische Quartett

tudi še na televiziji?

Nova različica te oddaje, ki jo je v

osemdesetih vodil »kritiški papež«

Marcel Reich-Ranicki, ni tako prilju-

bljena. Prav tako so bile tridesetimi

leti knjige, ki so jih v tej oddaji pred-

stavili, naslednji dan razprodane, kar

se danes, ko nimamo več tako vpliv-

ne kritiške figure, ne dogaja. A tele-

vizija ima še vedno precej širok do-

seg. Dokaz je polurna oddaja kritika

Denisa Schecka, ki jo predvajajo ob

enajstih zvečer. Dobre knjige pohva-

li, slabe pa vrže na stran, s čimer na-

redi spektakel, ki je ljudem všeč. Tu-

di to je žal del kritištva danes.

Je del kritištva v Nemčiji tudi

neenak položaj kritičark v primerjavi

z moškimi kolegi?

Že to, da na vprašanje odgovarjam

kot moški, ni pravično. A največja

vzhajajoča zvezda v nemškem kritiš-

kem polju je trenutno Insa Wilke, ki

dokazuje, da smo lahko enakovredni

tudi po priložnostih za objave.

Po drugi strani bi težko spregledal

dejstvo, da 80 odstotkov pesniških

kritik pri nas napišejo moški. In kar

je še slabše – trenutno največ poezi-

je napišejo pesnice, kot so Monika

Rinck, Uljana Wolf in Nadja Küchen-

meister, a je še vedno recenziranih

mnogo več pesnikov. Če imajo torej

moški težavo z recenziranjem avto-

ric, se mora tudi to nujno spremeni-

ti. Tudi to je naloga medijev, ki želijo

najti nove bralce.

Slovenija bo leta 2022 častna gostja

frankfurtskega knjižnega sejma.

Kaj ve o naši literaturi povprečen

nemški bralec? Ali vsaj kritik?

Povprečen bralec najbrž skoraj nič,

kritik pa ne veliko. Manjša avstrijska

založba je konec devetdesetih obja-

vila Prišl eke Lojzeta Kovačiča, ki je

doživel nadvse pohvalen odziv tudi v

našem časopisju. Sam sem bil tako

n avd u šen, da sem ga podaril celo

materi. Kovačič je torej znan, a pred-

vsem med razgledanimi bralci. Po-

dobno velja za Florjana Lipuša, ki

mu je Peter Handke pred leti napisal

čudovito spremno besedo, čeprav

mene ni posebej pritegnil, pa za To-

maža Šalamuna, Draga Jančarja, Ale-

ša Štegra, Majo Haderlap in Anjo Go-

lob. Tu pa se počasi zaključi.

Kaj lahko slovenski založniki

in literarni kritiki naredijo,

da bi se stanje izboljšal o?

Ko bo Slovenija častna gostja v Fran-

kfurtu, je to treba znati izkoristiti. V

zadnjih letih je to uspelo predvsem

Islandiji in pred tem Irski, nemški

prevodi iz teh dveh držav še vedno

množično izhajajo. Celo več, Nemci

so vzljubili že samo idejo o teh deže-

lah in tja raje potujejo. Ključno bo

torej najti ljudi, ki bodo opravili kar

najb oljši izbor slovenske literature.

So to kritiki? Sam pri svojem delu

najbolj zaupam ustnim priporočilom

tujih avtorjev, ki pridejo v Berlin na

kak literarni festival, in njihovi odgo-

vori me vedno presenetijo. Nikoli na-

mreč ne priporočijo piscev, ki jih

hvalijo kritiki. Ali torej pisci in kritiki

berejo povsem druge knjige? Upam,

da boste dilemo znali rešiti. ×

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

TMaja Šučur

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

»Prostor za kritiko poezije ostaja v nemških medijih vsaj zadnjih 40 let nespremenjen, kar velja tako za število kot dolžino

kritik, širitev na splet pa je omogočila le še več uvidov – nekateri so zaradi neomejene dolžine bistveno bolj poglobljeni,

drugi iz istega razloga povsem nepoučeni in piarovski,« pravi nemški literarni kritik Matthias Kniep. FMatja ž Ru št

sttravmatski svet, ki se ne ukvarja toli-

ko s posledicami na njihovi osebni rav-

ni kot bolj z izkoristkom tragedije za

glorificiran uspeh.

Skratka, tekst poganja cinična drža, ki

se je uprizoritev v veliki meri otrese.

Re žiser Branko Št urb ej (dramat urgi-

nja Lejla Šv abič) se osredotoča na delo

posameznega igralca, v preiskovanju

igralskih možnosti išče zlasti komične

učinke. Ob gostobesedni bistroumni

agresiji (Nina Rakovec) in natančni in-

toniranosti ter tempiranju (An u ša Ko-

delja) bolj izstopi tudi globlji razvoj

grenkobe izkušnje (G ašper Jarni). Upri-

zoritev poudarja predvsem odtujeno

vizijo brezdušne sedanjosti, v kateri je

kriza priložnost uspeha, pri čemer ji

nekoliko uhaja celotna podoba: doga-

janje se z dejanji umika v globino in

distancira od publike – hladna pisarna

z ničimer ne izdaja, da bi jo dnevno na-

seljevale človeške duše (scenografija

Karin Rajh); lokacijske premike spre-

mlja odstranjevanje projekcijskih pla-

ten sicer odvečne projekcije (video D i-

mitrij Gračner); jezikovna nekonsis-

tentnost ter vprašanje glasnosti in sliš-

nosti (nekateri glasovi iz pisarne v

ozadju so slišni – zvonjenje telefona,

streli –, drugi ne – pogovori, prestraše-

ni kriki in kaotična panika).

Čeprav je Branden Jacobs-Jenkins

(1984) eden najbolj uprizarjanih dra-

matikov letošnje gledališke sezone v

ZDA, prva slovenska uprizoritev na

Mali sceni MGL, kjer bodo sezono obli-

kovale režije igralcev, razkrije, da nje-

gova Gloria v p re že iste mehanizme kot

njeni liki – p o dleže videzu in ugodju

lastne ambicioznosti. ×

film

Film z vrhunsko fotografijo

V Gledališču Tartini v Piranu se je v

soboto končal 9. festival evropskega

in mediteranskega filma. Nagrado

za najboljši film je prejela romantič-

na drama Hladna vojna v režiji Pa -

wla Pawlikowskega, nagrado Vilka

Filača za najboljšo fotografijo pa je

prejel Thomas W. Kiennast (film 3

dnevi z Romy Schneider).

Film Hladna vojna je žirijo pre-

pričal, ker ga črno-bela tehnika

skupaj z vrhunsko fotografijo nare-

di brezčasnega. Kiennasta pa so

nagradili zato, ker se v filmu zdi, da

so svetovno znane črno-bele foto-

grafije Roberta Lebecka, ki jih je

posnel v tridnevnem druženju z

Romy Schneider v Quiberonu, oži-

vele glavno protagonistko. V štirih

dneh je bilo sicer na ogled 23 fil-

mov iz 24 drža v.

V okviru festivala so med drugim

gostili priznanega islandskega reži-

serja in producenta Friderika Thora

F r i d r i ks s o n a , čigar film Children of

Na t u re (1991) je bil med drugim no-

miniran za oskarja za najboljši tujej-

ezični film. Fridriksson je na festiva-

lu prejel nagrado za avtorski prispe-

vek k evropskemu filmu.

Na festivalu je bila letos izpostavlje-

na filmska produkcija Francije, pou-

darek pa je bil na glasbenih filmih.

Namen letošnjega filmskega festivala

v Gledališču Tartini, Mediadomu Pyr-

hani in Avditoriju Portorož je bil, da

se približa kakovosten evropski film

slovenskemu gledalcu. × kul, sta

intervju / Matthias Kniep, literarni kritik

Pre stiž, del kritiškega honorarja

Ko boste častna gostja

frankfurtskega knjižne ga

sejma, bo fokus seveda

usmerjen v vas, a to je treba

znati izkoristiti. Ključno bo

najti ljudi, ki bodo opravili

kar najboljši izbor slovenske

literat ure.


