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vizualna umetnost

Inter ference

Jurij Dobrila in Vit Rozman

Stekleni atrij, Mestna hiša

do 28. novembra

*****

k r i t i ka

Valovanje iz preteklosti

Akademska kiparska prijatelja D rago

Vit Rozman (1961) in Jurij Dobrila (195 8)

sta se pred 25 leti zbližala v uspešnem

projektu Voda in kipi, ki je nekoč oživl j a l

Ljubljanico. Od takrat drug drugemu po-

magata in iščeta možnosti za vnovično

sodelovanje in projekte, ki bi ponovno

oživili prestolnico s spomeniki, s kateri-

mi bi se Ljubljančani lahko poistovetili.

Kiparja sta si želela razstavljati v galeriji

Kresija, vendar je komisija odločila, da

bo zanju primeren manjši stekleni atrij.

Tega sta videla kot nekakšen sakralni

prostor, zato je na mestu »oltarja« pos-

tavljena fotografija instalacije nad

Ljubljanico iz projekta Voda in kipi.

Tam je tudi konceptualni izziv obisko-

valcem z naslovom »Art supporting

water«. Rdeča nit je torej voda v vseh

oblikah, tudi taka v plastenkah, če do-

niramo prostovoljni prispevek. A izka-

zalo se je, da ljudje ne le nočemo plača-

ti za vodo, ampak da nekateri celo kra-

dejo denar. Toliko o tem, koliko se da-

nes umetnost izplača.

Razstavo sta zasnovala široko, tako da je

nastala nekakšna tematska mikroretro-

spektiva. Podatkov o avtorju, letnici ali

naslovu ni, ker ni pomembno, kdo je kaj

naredil. Časovno komponento ustvarjal-

nih poti prikazujeta fotografiji, prostor-

sko pa grafike, risbe in skulpture iz ra-

zličnih materialov. Prostor je dejansko

premajhen in dela so natlačena, vendar

je postavitev tako inteligentna, da se na

koncu zdi, da je prostor neskončen, ker

Interference postanejo dogodek, sreča-

nje, preizkušanje …

Gledalec se izgubi v vsebinski razsežnos -

ti del, ker drugo z drugo odlično komuni-

cirajo. Kamnite skulpture v apnencu so v

neskončnem dialogu s sijajno izdelanimi

lesorezi, ki redefinirajo valovanja vode.

D ežne kaplje raztapljajo razrezano kam-

nino in širijo koncentrične kroge proti

napihljivim kroglam na morju nekje

pred Otranskimi vrati. Vstop v grško po-

litično zgodovino se prek krogel spaja z

mitologijo Flore in Favna v bronastih

kipcih na grobi kamnini. Risba kiparjev

je bila od nekdaj drugačna od slikarjeve.

Poudarjena prostorska in plastična kom-

ponenta jajčastih oblik interferira s ki-

parsko mislijo, uresničeno v tako imeno-

vani malumi, krivinah, ki valovijo in po-

vezujejo to neskončno meditacijo o vodi.

Umetnika prikazujeta izbrušen občutek

za sodelovanje z naravo in prostori, ki so

lahko tudi urbani. Za trenutek se razsta-

va razkrije kot sijajno uresničena metafi-

zična zamisel: v prekletstvo in kaos zgo-

dovine prodira kanček upanja. Dela so

namreč zgled sodelovanja z naravo in iz-

kazujejo občutljivost za njene najbolj

tenkovesne odtenke in izrabijo mestni

prostor za oder naravne drame. Njuni

spomeniki so že dlje časa postavljeni tudi

v gnečo mestnih prostorov. Izkazujeta

čut za skupinsko delo, v katerem se dru-

žita z delavci in sodelujeta z domačini v

procesu nastanka skulpture. ×

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

K Vid Lenard
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Prostor je dejansko premajhen in dela so natlačena, vendar je postavitev tako inteligentna, da se na koncu zdi, da je prostor
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Fa šizem še vedno “vžg e”

Romunski režiser Radu Jude je že v

filmu, pravzaprav bolj neke vrste

zvočnem fotoalbumu Mrtvi narod raz -

kril, da so v Romuniji leta 1941 samo v

Bukovini pobili 270.000 Judov, in to

še preden so nacisti začeli izvajati

svojo »dokončno rešitev«, tako da so

bili celo esesovci, kot piše Hannah

Arendt v knjigi Eichmann v Jeruzale-

mu, šokirani ob grozotah romunskih

pogromov. Ker pa v Romuniji, trdi re-

žiser, o tem ne marajo ne slišati ne

govoriti, je letos posnel še en film.

Njegov naslov Vseeno mi je, če bomo v

zgodovino zapisani kot barbari je ci-

tat generala Iona Antonescuja, ki je

ukazal poboje Judov (arhivski posnet-

ki povojnega sojenja kažejo, kako po-

nosen je bil na to). Če Mrtvi narod niti

ni bil pravi dokumentarec, pa ta film

tako rekoč s prstom kaže nase kot na

igranega, ko se začne s pripravami re-

žiserke Mariane (Iona Lacob) na ulič-

no gledališko predstavo sredi Buka-

re šte, v kateri želi z nepoklicnimi

igralci rekonstruirati romunske pobo-

je Judov leta 1941. To je sicer precej

transparenten, če ne kar demonstra-

tivno transparenten film, v katerem

so najboljši deli dialoški, in to pred-

vsem po zaslugi v zgodovini dobro

podkovane in inteligentne Mariane

(njen pilotski ljubimec jo ima za »eru-

ditsko pošast«), ki se še posebej izka-

že v polemiki s prav presenetljivo raz-

gledanim predstavnikom mestne

oblasti, ki bi rad njeno predstavo omi-

lil: »Ni treba ravno kazati pobojev.«

Vendar jih je treba (čeprav le z bara-

ko, v katero stlačijo skupino Judov in

jo zažgejo), le da ne toliko zaradi kak-

šne verjetnosti zgodovinske rekon-

strukcije kakor pa zato, ker se pri tem

p okaže, kako je ta predstava »vžgala«

pri romunskem občinstvu prav zaradi

tega zažigalnega prizora. Ni kaj, faši-

zem pač še danes »vžge«. Tako film

na koncu postane prav aktualen.

S tot n i k

Do podobnega sklepa pride tudi

nemški S to t n i k v režiji Roberta Sch-

we n t ke j a . Dogaja se tik pred koncem

druge svetovne vojne, ko so se po

Nemčiji klatili samo še sestradani de-

zerterji, ki so jih pobijali bodisi vaš-

čani, če so jim kradli hrano, bodisi

gestapo, če jih ni zaprl v taborišč e.

Eden izmed njih je mladi vojak Willi

Herold (Max Hubacher), ki komaj ui-

de smrti, toda ko v zapuščenem vo-

jaškem avtu najde stotniško unifor-

mo in si jo obleče, sam postane tisti,

ki pobija dezerterje. Platon je imel

prav: igranje raznih likov ni nedolžna

zadeva, človek lahko res postane to,

kar igra. Res je, da so bile v Willije-

vem primeru za to potrebne posebne

o ko l i ščine, saj si je z igranjem stotni-

ka reševal kožo, a je vseeno presegel

samega sebe, saj je postal prav takšna

p ošast, kakršna je v njegovi predstavi

moral biti nemški stotnik. Toda Willi

Herold se s svojo tolpo, imenovano

»naglo vojaško sodišče«, pripelje tudi

v današnjo Nemčijo, kjer nadleguje

mimoidoče. Res se to zgodi v odjavni

špici, kar pa ne pomeni toliko »odja-

ve« nacizma kakor pa to, da se na-

daljuje še po »filmu« in zunaj njega.

Mala bela laž

Prvenec čilskega didžeja Tomasa Alza-

m o re Mala bela laž na mikroprimeru

dogodka v skromni skupnosti malega

mesteca pokaže na nekaj perečih glo-

balnih problemov našega časa, kot so

produkcija lažnih novic, medijske ma-

nipulacije in porast pritlehnega senza-

cionalizma ter okoriščanje bogatih, ki

imajo dostop do pravih informacij, na

račun naivnosti revnih in manj izobra-

ženih. Gonilni sili dogajanja sta novi-

nar in fotograf lokalnega časopisa, ki

se bojujeta s klasično težavo tiskanih

medijev – prodaja upada, oglaševa l c i

iščejo druge kanale, osmrtnice se

vsem zdijo predrage. Ko vrla fotore-

porterja nekega dne z avtom zbijeta

lokalnega pijančka, prideta na idejo,

da bi lahko nesrečo prikazala kot

umor in novico objavila v časopisu.

Prodaja poskoči in proizvodnja lažnih

novic dobi krila. Potem pa se repor-

terja po prepiti noči zbudita sredi kro-

ga poležane koruze in stvari se začnejo

resno zapletati. V dogajanje se vpleta-

jo tudi »dokumentarni« VHS-posnetki

»resničnih« intervjuvancev, ki pripove-

dujejo o tem istem dogodku, kar še

dodatno zaostri vprašanje zmanipuli-

rane resničnosti. Mala bela laž je ne-

pretenciozna, nekoliko karikirana ko-

medija z lokalnim koloritom, ki pa ima

o svetu, v katerem živimo, vendarle

povedati kar nekaj gorkih.

Ne puščaj sledov

Ameriška reži s e r ka Debra Granik se

osem let po odlično sprejetem filmu

Na sledi očetu vrača s še eno izjemno

zgodbo o odraščanju in študijo ameriš-

kega podeželskega avtsajderstva s fil-

mom Ne puščaj sledov. Vojni veteran

Will je po ženini smrti našel zdravilo za

posttravmatsko stresno motnjo v po-

polni izolaciji, v primitivnem, prepros-

tem življenju sredi gozda, med ogrom-

nimi praprotmi in vlažnim mahom,

kjer ni pretečih zvokov in motenj so-

dobnega sveta, dan pa je do roba na-

polnjen z bojem za preživetje. Težav a

je v tem, da bivakira na tuji zemlji in

da mu družbo dela mladoletna hčerka,

kar ne uide očesu socialnih služb, ki

puščavnika zajamejo in ju prisilno vr-

nejo v civilizacijo. Debra Granik tenko-

čutno raziskuje sožitje med očetom in

hčerko ter lepo ujame trenutek prebu-

jenja hčerine neodvisnosti, ob tem pa

nam odstira skoraj antropološki pogled

v življenje v odmaknjenih predelih ru-

ralne Amerike. Zelo realističen, inti-

men, prijetno melanholičen film o ži-

vljenju zunaj konvencionalnih okvirov

in ceni, ki jo je treba plačati zanj. ×

Romun Radu Jude in Ne-

mec Robert Schwentke v

svojih filmih tematizirata

drugo svetovno vojno, pr-

venec Čilenca Tomasa Alza-

more Mala bela laž la žne

novice, Ne puščaj sledov

Debre Granik pa poskus po-

bega iz družbenega .

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

T Zdenko Vrdlovec, Špela Barlič

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