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Ana Kučan

B altazar

V

risanki o uri je življenje spr-

va spokojno. Meščani vsake

toliko pogledajo na stolp, ki

stoji sredi mesta, in si po uri,

vidni daleč naokoli, naravna-

jo svoje. Pogled navzgor, po-

gled na ročno uro in življenje teče po

ustaljenih tirnicah. Ve se, kdo je kdo in

kje je komu mesto. Dokler se ura na

stolpu ne pokvari. V mestu zavlada

zmeda. Ni več zadovoljnih obrazov, gro-

zi katastrofa. Profesor Baltazar, dobros-

rčni znanstvenik, misli in misli – saj se

še spomnite, kako hodi gor in dol – in se

domisli! In popravi uro.

Pred nekaj meseci se je tudi v Ljubljani

začelo dogajati nekaj podobno nenavad-

nega. Ni bilo čisto jasno, kaj, a v mestu je

bilo čutiti nemir. V simbolnem središču

države, tam okrog parlamenta in Maxi-

marketa, je sicer še vse videti kot običaj-

no, a vendar hkrati nekaj ni čisto prav.

Nekaj manjka.

Pogled na Trg republike 3 deluje kot

ret uša Jesperja Rasmussena, ki s foto-

grafij javnih prostorov briše vse sledi

človekove prisotnosti: prometne znake

in označbe, napise, ulične table in hišne

številke, grafite, celo okna in vrata. S

tem odtuji prostor in spremeni njegovo

merilo. Rezultat je čudna, nemir poraja-

joča vzporedna realnost.

Žal ne gre za umetniški projekt. Ukini-

li so uro. Izklopili so rdeče svetlobne črte,

ki so se izmenično sestavljale v kombi-

nacije, zapisujoč datum, uro in tempera-

turo mesta. Ukinili so jih postopoma,

najprej na eni, potem na drugi in zdaj še

na tretji strani. Vzdrževanje naj bi pre-

več stalo. Le zakaj bi investirali v uro?

Saj imamo vsi telefone!

Da, telefone. Iskrin telefon, ikono slo-

venskega industrijskega oblikovanja, ki

ga, tistega z vrtljivo številčnico, v svojem

arhitekturnem biroju v Tokiu še vedno

uporablja celo moj japonski kolega –

kajti njegov oče ga je pridobil kot trofejo

in ga temu ustrezno očuval –, je pred-

stavnik zastarele tehnologije. Po tej plati

smo napredovali, Iskra, podjetje, kakr-

šno smo poznali, že dolgo ne obstaja več,

njeni odvodi različnih imen se ukvarjajo

z naprednimi tehnologijami, a Ljubljan-

čani stolpnico še zmerom naslavljamo z

nekdanjim imenom.

Zaradi ure. Ki je, odkar so jo v 70. letih

montirali, kovala naš čas in merila naša

pota. Ura na Iskri je bila naše sidro, fik-

sna točka, po kateri smo določali svoj

p oložaj, znamenje, po katerem smo se

ravnali. Ljubljana je zrasla z Iskro in Is-

kra z Ljubljano. Vsak se je z njo lahko is-

tovetil in vsi smo jo istovetili z mestom.

Ka k šna aroganca, vzeti mestu uro! Nje-

no izginotje je slabo znamenje: čas kot

prispodoba reda, ki človeka rešuje pred

neobvladljivim breznom kaosa, nastopa

v mnogih zgodbah, tudi takih brez sreč-

nega konca. Da je izginotje ure zna-

menje propada, ve vsak otrok, ki gleda

risanke. Povrhu gre pri uri na Iskri za

uro, ki je spomenik. Spomenik nekega

časa. Spomin na zgodbe o uspehu.

Ljubljana tako rekoč nima nobenega

originala več iz svojega herojskega ob-

dobja. Se kdo spomni modistke z Mes-

tnega trga? Fasada iz zelenih kovinskih

lamel z izložbo v obliki pokončne polovi-

ce kroga je pričala o času arhitekturne-

ga poguma. Unikat iz 70. let je zamenja-

la kvazihistorična fasada. Pa nadstreš-

nica pred Kavarno Evropa, znameniti

»mehur« Saše Maechtiga! Kakšna silovi-

ta ustvarjalnost, postaviti nekaj tako ne-

navadnega, oglat svetlobni oblak, nad

kav arniške stole! Nekdanji Bistro Slon iz

80. let, postmoderni interjer, ki mu je ma-

njkal zgolj ščepec časa, da postane vin-

tage, je z edinega mestnega vogala izri-

nila brezizrazna izložba še bolj brezi-

zrazne multinacionalke. Ljubljana pos-

taja mesto brez časa.

Ima pa Ljubljana Bicikelj, s čimer se

rada pohvali in zaradi česar je, med dru-

gim, tudi dobila prestižni naziv zelena

prestolnica Evrope. A zaradi Biciklja

svoje središče vse bolj polni z »malimi«

svetlobnimi vitrinami. Ni mehanizma, ki

bi preprečil njihovo množenje. Danajsko

darilo? Zagotovo slab posel za mesto, če

je z njim izgubilo pravico postavljati

pravila. Kaj pa če so se Danajci pola-

komnili tudi vrha TR3? Kakšen imeniten

oglasni prostor! Prav na sredi mesta! In

to ne za male svetlobne vitrine. Za veli-

ke! Šele ko bo na vrhu nekdanje Iskre

svetil velikanski modrc idealnih mer, bo

Ljubljana res prava Koromandija. Pre-

krasna in bleščeča .

Mesta potrebujejo znake. Znaki us-

merjajo, sporočajo, kaj je dovoljeno in

kaj ne, artikulirajo prostor in čas, govori-

jo o življenju. A če »podobe stvari« mesto

prekrijejo s (pre)gosto plastjo informacij,

nam preprečijo, da bi mesto odkrili in

spoznali. Tako trdi Italo Calvino v opisu

Tamare, nevidnega mesta. Tako nas tudi

uči zgodovina: od utopične Koromandije

do distopičnega Mordorja je le korak.

Namesto v raj tisočerih možnosti nas

lahko popelje v Orwellov 1984. In to pov-

sem brez sramu in čisto nič prikrito.

V našem mestu-brez-ure seveda ne bo

vladala zmeda. Nasprotno, povsem bo

urejeno. Meščani bomo gledali strmo

predse in hiteli po svojih opravkih. Po

mestu bodo hodili redarji in kaznovali

vsakega, ki bo pljunil po tleh. In modrc

bo zamenjalo Sauronovo oko.

Sp oštovani župan, ura na Iskri je zaš-

čitni znak Ljubljane. Moramo jo dobiti

nazaj! Je talisman, ki v temi kaže pot. Mi-

lo vas prosim, pokličite profesorja Balta-

zarja, hitro hitro naj obišče Ljubljano in

nam vrne uro! ×

ra z s tava

Hallerstein v parku

Potem ko so razstavo Hallerstein in

Svilna pot avtorice Huiqin Wang sp o-

mladi prikazali na Dunaju, jo nocoj

ob 20. uri odpirajo še v parku pred

Arhivom Republike Slovenije. Umet-

nica je interpretirala življenje in delo

Ljubljančana Ferdinanda Avguština

Hallerja von Hallersteina, astrono-

ma, jezuitskega misijonarja, znan-

stvenika, matematika, kartografa in

diplomata, ki je 36 let deloval na Ki-

tajskem. Njegovo življenjsko zgodbo

je umetnica snovala več kot deset let

in jo pred devetimi leti že predstavi-

la v SEM, saj je želela, da bi znali

Hallersteina umestiti med najslav-

nejše posrednike znanosti, kulture

in umetnosti, ki so na Kitajsko prišli

po pomorski svilni poti. Tokratna

razstava pred arhivom, ki hrani tudi

nekaj Hallersteinovih pisem, bo na

ogled do sredine oktobra. × im

intervju / Alen Drljević, filmski režiser

Vsa ekipa je jokala

B

osansko-hercegovski reži-

ser Alen Drljević je kot

asistent režije delal že pri

lepem številu uspešnih fil-

mov, denimo filmov reži-

serjev Pjera Žalice in Jas-

mile Žbanić, kot so Gori ogenj, Grb a-

v i ca in Na poti. Letos je posnel svoj

celovečerni igrani prvenec Mo ški ne

jo č e jo ( Mu škarci ne plaču), v kate-

rem pove zgodbo o skupini preži ve-

lih vojakov in žrtev vojne po razpa-

du Jugoslavije, Hrvatov, Bosancev in

Srbov, ki se kljub nezaupanju in

predsodkom udeležijo skupinske

psihoterapije v odročnem hribovju

v Bosni in Hercegovini.

Drljević je vojno kot nekdanji vo-

jak, četudi še zelo mlad, doživel tudi

sam, travmatična izkušnja pa je moč-

no zaznamovala njegovo filmsko us-

tvarjanje – na primer pri dokumen-

tarnem filmu Karneval. Z režiserjem

smo se pogovarjali po nedavni pre-

mieri njegovega filma Mo ški ne jočejo,

ki je nastal tudi v slovenski kopro-

dukciji in je na festivalu v Karlovih

Varih dobil posebno nagrado žirije in

nagrado Europa Cinemas.

Kako je nastal film Moški ne jočejo?

Film je narejen po resničnih dogod-

kih na delavnicah za vojne veterane

iz držav nekdanje Jugoslavije, Hrvaš-

ke, BiH in Srbije, ki so jih organizi-

rale mirovne organizacije. Delavnice

sem se udeležil zato, da bi posnel

dokumentarni film. V vojni sem bil

namreč tudi sam vojak, zato me je

zanimalo, kako te delavnice deluje-

jo, četudi sem ves čas mislil, da to

počnem zgolj zaradi snemanja do-

kumentarnega filma.

Nato sem tam doživel nekaj zelo

nenavadnega. Sedel sem z ljudmi, s

katerimi smo se med vojno drug

proti drugemu borili in streljali

drug na drugega. Do tedaj sem mis-

lil, da se je vojna zame končala že

zdavnaj, tam pa sem ugotovil, da

sem veliko stvari zgolj potlačil. Na

začetku smo vsi čutili tesnobo in

nelagodje, nismo si zaupali, potem

se je to razvilo v razumevanje in

sočutje. Zame, pa tudi za druge, je

bila to zelo katarzična izkušnja. Po-

polnoma sem pozabil, zakaj sem

tja sploh prišel, pozabil sem na

film, ki sem ga nameraval posneti.

Šele pozneje sem se zavedel, da je

to zelo dobra tema za celovečerni

igrani film.

Kako to, da ste se odločili,

da bo lik psihoterapevta v filmu

Slovenec? Igra ga Sebastian Cavazza.

Najprej moram povedati, da je vloga

terapevta v filmu veliko večja, kot je

bila na delavnici v resnici. S tem, ko

smo se osredotočili na psihotera-

pevtski proces, smo namreč zgodbo

naredili bolj filmsko – če imate v fil-

mu le govorjenje, je to lahko nekoli-

ko monotono, nisem pa hotel upora-

biti flashbackov.

Pri odločitvi, da je psihoterapevt

Slovenec, je bilo ključno to, da kot

terapevt v dogajanje med vojno ni

bil vpleten. Prihajati je moral iz

drugega sveta, ni smel biti eden od

vpletenih vojakov, ki so se borili na

kateri koli strani. Poskušal naj bi

jim pomagati, vendar naj bi si z nji-

mi vseeno ne delil enakih izkuše n j.

Le tako smo namreč lahko dosegli,

da se je med notranjim svetom nek-

danjih vojakov in preživelih ter zu-

nanjim svetom vzpostavil močan

kontrast. Slovenija je bila logična iz-

bira, ker je bila del Jugoslavije, ven-

dar se je vojni v veliki meri izognila.

Zdelo se je primernejše, kot če bi bil

terapevt Nemec ali Francoz. Njegovi

spomini so podobni tistim, ki jih

imajo drugi, niso pa enaki.

Bi lahko povedali kaj več

o naslovu? Zdi se, da gre

v vašem filmu za razgradnjo

tradicionalne balkanske moško st i ,

ki je bila med vojno še posebno

močno povezana z nacionalizmom.

Ta kšno, tradicionalno predstavo o

moškosti – torej o tem, kakšni bi mo-

ški morali biti, si dejansko delijo vse

tri vpletene države: moški bi morali

biti rojeni vojaki, hrabri, trdni, ži l av i ,

možati ne glede na okoliščine. Pred-

stave o »pravi« moškosti na Balkanu

še zdaleč niso izginile – z njimi se je

treba spopadati znova in znova.

V resnici smo vsi moški v snemalni

ekipi jokali celo med snemanjem fil-

ma. Šlo je za zelo čustven delovni

proces. Dogodki iz filma so se začeli

stapljati z vsakodnevnim ži vl j e n j e m ,

kot smo ga poznali, in to je bilo zelo

pretresljivo. Še posebno zato, ker sta

dva od igralcev v filmu naturščika, ki

sta tudi sama preživela vojno. Tudi

nekateri profesionalni igralci so ta-

krat doživljali takšne in drugačne

stvari – zgodbo Leona Lučeva, na pri-

mer, smo napisali po njegovih resnič-

nih izkušnjah; tudi Emir Hadžihafiz -

begović je bil vojak. Veliko ljudi iz

snemalne ekipe je torej imelo podob-

ne izkušnje, vsak je nekaj takega sam

doživel. Tako kot je bila to delavnica,

je bilo torej za nas na neki način ka-

tarzično tudi samo snemanje filma.

Kako odnose med Hrvati,

Srbi in Bosanci vidite danes?

V resnici še vedno vlada velika nape-

tost na različnih področjih. V neka-

terih pogledih je morda celo slabše

kot pred desetimi leti, četudi to zdaj

ne velja le za Balkan, temveč za ves

svet. Mislim torej, da je naš film

zdaj, ob premieri, bolj aktualen kot

pa pred šestimi leti, ko smo ga začeli

pripravljati. Politične razmere po

svetu se zaostrujejo, mnenja in giba-

nja se radikalizirajo. Mislim, da so na

Balkanu največja težava politiki, ki

za lastno korist uporabljajo retoriko

strahu, spodbujajo k vojni, podžigajo

nacionalizem. Ta je le krinka za res-

nične težave, s pomočjo katere se

lahko izognejo temu, da bi morali

govoriti denimo o revščini ali korup-

ciji. Z ljudmi manipulirajo. Mislim

torej, da trenutni položaj ni najbolj-

ši, vendar ostajam optimist.

Kako naj travmo predela vsa

generacija, vpletena v vojno?

Jaz sem moral v vojsko zelo mlad, pa

je to še vedno nekaj, s čimer se še

danes spopadam. Na splošno je trav-

ma pri vsakem drugačna, nekatere

prizadene bolj, druge manj. Gre za

globoko osebno, individualno stvar.

Seveda je travmatiziranih ljudi še

veliko – pravzaprav gre za večgene-

racijsko travmo, kjer so prizadeti vsi,

od generacije starih staršev do star-

šev in otrok. Mislim, da se družbe

nekdanje Jugoslavije s svojo prete-

klostjo še niso zares soočile; mislim,

da se soočanje šele zares začenja.

Toda to ni nič nenavadnega – tudi

Nemci so se z nacizmom začeli soo-

čati šele kakšnih dvajset let po drugi

svetovni vojni. Mislim, da smo kon-

čno začeli snemati filme, ki ne prika-

zujejo le »naše« resnice, temveč fil-

me, v katerih se o »naših resnicah«

začenjamo spraševati. ×

Re žiser Alen Drljević na festivalu v Karlovih Varih, kjer je s celovečernim filmom Moški ne jočejo prejel posebno nagrado

žirije in še nagrado mreže Europa Cinemas. F arhiv SFC

Šele ko bo na vrhu nekdanje

Iskre svetil velikanski modrc

idealnih mer, bo Ljubljana

res prava Koromandija.

Prekrasna in bleščeča .
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