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k r i t i ka

Stroj za proizvajanje vedrine

Slov aški sodobnoplesni koreograf Milan

To m á šik, član nekdaj uspešne skupine

Les Slovaks, ki že štirinajst let živi in de-

la v Sloveniji, se je s predstavo Fight Bri-

ght ponovno lotil dela z večjo zasedbo

plesalcev. Kot v zadnji večji predstavi

Sezona lova iz leta 2014 je tudi tokrat us-

tvarjal s slovensko plesalko Špelo Vo-

deb, ki je tudi njegova koreografska

asistentka, Tino Valentan ter italijan-

skim plesalcem Alessandrom Sollimo.

Tokrat je v ekipo dodal še kostariške ga

plesalca Diega Alvareza Sanóua.

V predstavi si nastopajoči uvodoma pri-

pravijo scenografski teren z zanimivimi

rekviziti – kovinskimi skledami – ki ima-

jo zvočni in ob njihovem manipuliranju

tudi kinetični in svetlobni učinek. Kot

med igro, ki se zdi naključna, plesalci po-

časi razporejajo sklede v ravne formaci-

je in si ustvarijo šahovsko polje, ki ga

nato uporabijo kot koreografski pripo-

moček. Spočetka je to precej formalis-

tično igranje, ki ga podkrepi zelo odre-

zava glasba klasične kompozicije avtor-

ja Simona Thierréeja. Posode so zdaj v

n e ka k šnem redu, spet kasneje se s po-

močjo plesalcev prek njihovih akcij raz-

porejajo v bolj kaotične postavitve. Ples

redko poseže po zelo virtuozni obliki,

obvladajo, da si lahko privoščijo polet in

da delo precej svobodno diha. Pogosto

vznikajo soli ali pa se posamezno giba-

nje podvoji v drugem telesu, ki se lahko

nadalje množi, a mu prej omenjeni rahli

časovni zamiki – omogočeni tudi z glas-

bo, ki se kasneje prelevi v manj punkti-

rano – dopuščajo, da vedno ostaja svoje

lastno in se ne potopi v kakršno koli uni-

formnost. Prostor se s premeščanjem

kovinskih rekvizitov venomer razstavlja

in na novo sestavlja, nazadnje pa ustva-

ri pregrado med rampo in globino odra.

Na rampi se odvije nekakšna igra izloča-

nja in poraženci se napotijo izvajat ko-

reografijo v širni prostor za mejo. Prav

prisrčen je konec, ko Tina Valentan, se-

deča v skledi kot na nekakšni kahli, svoj

solo zgolj nakaže, potem pa se ponovno

sesede v skledo. Njen »raje bi, da ne« se

zdi popolnoma upravičen, podkrepi ga

tekom predstave zgrajena sprejemajo-

ča, vključujoča in vedra, nikamor drveča

atmosfera brez pritiskov, kjer se ni treba

stalno dokazovati. To je glavna kvalite-

ta dela, ki sicer, tudi zaradi klasične

glasbene kompozicije, ki je nismo vajeni

ob takšnem tipu sodobnega plesnega

dela, deluje nekoliko nenavadno, celo

arhaično. A tudi sodobni ples se je ne-

mara postaral in popolnoma legitimno

je, da ima svojo krepko klasično vejo. ×
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oder

Fight Bright

Milan Tomášik

Cankarjev dom

*****

ra j ši ostaja v domeni odnosov, v dialogu,

kot predlog, namig ali odgovor. Koreo-

grafija je redko sinhrona, dovoljena so

majhna individualna časovna odstopa-

nja, ki razgibajo situacijo in jo naredijo

zanimivo in živl j e n j s ko.

Velika odlika dela je gotovo določena

mera počasnosti, ki si jo privošči koreo-

graf, a ne počasnosti samega giba, tem-

več vkomponiranega časa – tu za po-

gled, tam za počitek, spet drugje za raz-

voj odnosa, ki poganja vse plesne situa-

cije. Zdi se, da je oder v tem delu nekak-

šen stroj za proizvajanje vedrine, kjer ni

prisile, ampak se sila oziroma moč us-

tvarja prek igre. A to ni prosta igra, am-

pak v gibih, kompozicijah in premenah

včasih skoraj geometrično natančna

igra mnogih pravil, ki pa jih vsi dovolj

To ni prosta igra, ampak v gibih, kompozicijah in premenah včasih skoraj geometrično natančna igra mnogih pravil, ki pa jih

vsi dovolj obvladajo, da si lahko privoščijo polet in da delo precej svobodno diha. F arhiv Cankarjevega doma
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K Pia Brezavšček
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ljubljanski filmski festival

Letos bolj komunikativna izbira

Odprtje letošnjega Ljubljanskega med-

narodnega filmskega festivala (Liffe)

bo zaznamoval slovenski dokumenta-

rec Poj mi pesem, v katerem je režiser

Miran Zupanič zaobjel štiridesetletno

umetniško pot glasbenika Vlada Kres-

lina. Da ne gre za portret komercialne

šole, temveč pristno filmsko upodobi-

tev, v kateri o sebi govori pevec sam in

o njem tudi člani njegove družine, je

ob tem poudaril Simon Popek, dolgo-

letni programski direktor festivala, ki

domuje v Cankarjevem domu.

Kot je napovedal na včerajšnji pred-

stavitvi, je letošnji tekmovalni izbor

bolj komunikativen kot minula leta:

»Persp ektive prinašajo mnogo mladih,

zanimivih avtorjev, ki realnost obdelu-

jejo tudi prek komičnih elementov.«

Taka sta čilenska črna komedija Ma l a

bela laž Tomása Alzamore, ki aktual-

no tematizira lažne novice, pa Zd rav i-

l ec Gjorceja Stavreskega, ki z balkan-

skim humorjem začini pomanjkljivos-

ti makedonskega zdravstvenega siste-

ma. Za nagrado vodomec se bodo med

drugimi potegovali še danski psiholo-

ški triler 112 Gustava Möllerja, moj

Na 29. festivalu Liffe, ki se

bo začel v sredo, 7. novem-

bra, bodo predvajali 97 celo-

večernih in 15 kratkih filmov.

Med desetimi tekmovalnimi

iz sekcije Perspektive je mo-

goče najti tudi slovenski ce-

lovečerec Ne bom več luzer-

ka Urše Menart.

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

TMaja Šučur
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Če ški novi val

V seriji Ekstravaganca bo mogoče videti srbski znanstvenofantastični film Erdelezi vzhaja Lazarja

Bo drože, v katerem nastopata tudi Sebastian Cavazza in Maruša Majer. F arhiv Liffa

Ob petdesetletnici konca praške

pomladi in ob nedavni smrti dveh

re žiserskih mojstrov Juraja Herza

in Miloša Formana prinaša letošnji

Liffe tudi retrospektivo češke ga

novega vala. Ob delih že omenje-

nih režiserjev bo mogoče videti

tudi projekcije Ivana Pesserja,

Jiřija Menzla, Jana Němca, Věre

Chytilove in drugih.

Z zgodbo o tihem upanju Tranzit se na festival vrača Nemec Christian Petzold. Njegov režiserski razvoj

bo mogoče spremljati tudi v sekciji Posvečeno, kjer bo na ogled šest njegovih filmov.

strovina paragvajske kinematografije

D edinji Marcela Martinessija ter film

Jezd ec (Chloé Zhao), ki – kot bi utegni-

li pomisliti na prvo žogo – ni tipičen

ameriški vestern. Letos dobro zasto-

pano islandsko kinematografijo bo

predstavljala B o je v n i ca Benedikta Er-

lingssona, ki je ljubljanske gledalce

pred leti že prepričal z Zgodbami o ko-

njih in ljudeh.

Sklop P red p re m i e re , ki med gledalci

prav tako zbuja obilo zanimanja, bo po-

stregel z dvajsetimi filmi. »Z zelo do-

brim letnim izkupičkom se vračajo ita-

lijanski režiserji,« poudarja Popek. Mat -

teo Garrone se po manj odmevnem

delu v britanskem filmu vrača v Nea-

pelj z D ogmanom, ki je iz Cannesa od-

nesel nagrado za najboljšega igralca,

kultni Paolo Sorrentino z Oni ni posnel

(le) filma o Berlusconiju, temveč o sve-

tu visoke politike in korupcije. Ob reži-

serjih, kot so Lars von Trier, Ab dellatif

Kec h i c h e in László Nemes, se bosta

predstavila tudi Slovenca Sonja Pro-

senc in Olmo Omerzu. Prva z zgodbo

Zgodovina ljubezni o ženski, ki se bori za

ohranitev neokrnjene narave, slednji z

mladinskim filmom ceste Zimske muhe,

ki mu je prinesel tudi nagrado za naj-

b oljšo režijo v Karlovih Varih.

Nov razcvet

Festivalska sekcija Fo ku s tematizira le-

tos vzhod-severovzhod. »Regija od

baltskih držav in Ukrajine do držav ob

Kaspijskem jezeru in območja tako

imenovanih -stanov znova doži vl j a j o

razcvet s konca 90. let,« poudarja se-

lektor, ko izpostavi belorusko kafkov-

sko komedijo Kristalni labod Darje

Žuk in Ke n tav ra Kirgiza Aktana Arima

Ku b a t a , bolj znanega kot Aktana Ab-

dikalikova; občinstvo Liffa mu je leta

1998 podelilo nagrado za prvenec D e-

seti brat. Festival se bo še po bogati

ponudbi kratkih filmov, otroškem in

strokovnem programu (seminar Ka k-

šen art kino potrebujemo) sklenil 18.

novembra. ×


