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Izpostaviti zasebnost za pravičnejšo družbo

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

T Tina Poglajen

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

Odra ščanje je prvi slovenski film o istospolnem staršev -

stvu. Da je lahko nastal, sta Daja in Jedrt Lapuh Maležič

v svoje vsakodnevno življenje spustili ustvarjalca filma,

Sinišo Gačića in Dominika Menceja, s tem pa v prizadeva-

nju za pravičnejšo družbo tvegali javno izpostavitev

zasebnosti svoje družine.

Siniša Gačić in Dominik Mencej, ki

sta s svojima filmoma Boj za in P res-

pana pomlad na Festivalu slovenske-

ga filma leta 2014 povzročila pravo

senzacijo, saj sta proti pričakova-

njem – prvi film je bil namreč doku-

mentarni, drugi pa kratki – o dnesla

vse najprestižnejše vesne, sta v ži-

vljenje družine Lapuh Maležič vsto-

pila skoraj v istem času, ko je ustav-

no sodišče dovolilo referendum o

izenačitvah pravic istospolnih in raz-

nospolnih parov. Daja Lapuh Male-

žič pove, da je bila ideja o sodelova-

nju Gačićeva: »V stik z nama je stopil

on, vendar sem takrat, ko je postalo

jasno, da referendum bo, tudi sama

ra z m i šljala, kako bi lahko pomagala,

kako bi lahko prispevala h kampanji.

Prišel je torej v pravem trenutku. Če-

prav sami ne bi niti v sanjah prišli na

t a kšno idejo, sva nato pristali.«

Utvare o stanju pravic

Snemanje je sprva potekalo spontano,

do odločitve, da bo iz njihovega sode-

lovanja nastal celovečerni dokumen-

tarni film, pa je prišlo pozneje. »Pred-

stavljamo si, da ljudi, ki so po zako-

nodaji diskriminirani, ki jim kršijo

človekove pravice, ni težko najti v

ka kšnih azijskih ali arabskih država h ,

v Sloveniji pa je drugače,« o odločitvi

ra z m i šlja Siniša Gačić. »Zdelo se mi

je, da imam super priložnost, da pos-

namem ljudi, ki so tudi pri nas diskri-

minirani neposredno – in to v adven-

tnem, prazničnem času, tako, da smo

odločali o njihovih družinah.«

Materi sta imeli največ pomislekov

glede tega, da bo v filmu sodeloval tu-

di nekajmesečni otrok, ki se o tem še

ne more odločati sam: »Že na začetku

smo se dogovorili, da Tiborja ne bo-

mo izpostavljali. Želeli sva ga čim bolj

zaščititi, saj tudi to, da se je rodil v

družino z istospolnima partnericama,

navsezadnje ni bila njegova izbira,«

pravi Daja Lapuh Maležič.

Ustvarjalca sta tako lovila ravnotež-

je med etičnimi načeli in zahtevami

dokumentarnega filma. »Kot ustvar-

jalcem se nam je zdelo neprimerno,

da bi otroka popolnoma skrili, a po-

tem vseeno nismo snemali 'pampers

kadrov', kjer bi bilo bistvo ljubek,

majhen otrok. Izogibali smo se temu,

da bi pri gledalcih na ta način posku-

šali vzbujati čustva.«

Boljši svet za otroka

Če je glavno retorično orodje konser-

vativne strani plašenje pred prikrajša-

nostjo otrok, ki bi odraščali v takšnih

družinah – bodisi v smislu vzgoje bo-

disi v smislu sprejetosti v družbi –,

potem je pomen O drašč a nja med dru-

gim prav v opozorilu, da takšne dru-

žine in takšni otroci že obstajajo. In

da jih takšne konservativne politike

ne ščitijo, temveč jim kratijo pravice.

Za par Lapuh Maležič je bilo nazad-

nje odločilno prav to. »Z našim pris-

pevkom sva hoteli soustvariti svet, v

katerem bo najin otrok bolj sprejet,

družbo, v kateri ne bo več takšnih sti-

gem. Ko sva videli končni izdelek,

nisva ničemur nasprotovali. Takšna je

pač resničnost, tako živimo. Mislim,

da nas ni v ničemer kompromitiral, to

je iskren vpogled v našo družino. Res

se šele zdaj soočamo s tem, kako zelo

intimen prikaz je to, vendar še vedno

stojim za tem, da se nam ni treba ni-

česar sramovati. To je tudi sporočilo,

ki bi ga rada predala svojemu otroku:

da se mu ni treba sramovati tega, kar

je in v kakšni družini odrašča.«

Etične dileme dokumentarcev

Pri filmih, kakršen je O drašč a nje , se  v

kritiškem smislu vseeno vedno pora-

ja dilema o eksploataciji, še posebno,

če gre za dokumentarni film: je film

nastopajoče izkoristil za svoje umet-

niške ali estetske cilje, za to, da bi po-

vedal napeto ali čustveno pretresljivo

zgodbo? Kakšne posledice bo zanje

imelo javno prikazovanje filma – te v

večini primerov namreč nosijo nasto-

pajoči, ne pa filmarji. Siniša Gačić

pravi, da se je te razsežnosti tudi sam

zavedel šele pozneje. »Kako zelo sta

se osebno izpostavili, sem prvič dojel

šele, ko so delček filma ob napovedi

prikazali v oddaji Studio City. Daja se

je sicer izpostavila tudi s sodelova-

njem v predvolilni kampanji, vendar

je bilo to vseeno neprimerljivo s tem,

kar sta obe vložili v film.«

Gačić priznava, da je kljub zaves-

tnemu pristanku na sodelovanje tak-

šno izpostavljanje za nastopajoče

izredno naporno – verjetno bolj, kot

si lahko sprva predstavljajo: »Ob bolj

natančnem vpogledu v podobne kam-

panje v preteklosti ugotovimo, da

ljudje zdržijo izpostavljanje v eni

kampanji. Tisti, ki so se v prejšnjih,

nimajo več moči, da bi se tudi v nas-

lednjih – ali pa je, tako sklepam jaz,

njihovo razočaranje ob tem, da niso

niti s tako osebnim angažmajem do-

segli ničesar, preveliko. V času te

kampanje je bila družina Daje in Jedrt

edina, ki je to naredila.«

Vendar bi bilo hkrati pokrovitelj-

sko, da bi nastopajoče označili za

žrtve filmske eksploatacije, če se ta-

ko ne počutijo sami. Daja Lapuh Ma-

ležič pojasnjuje: »Strah še vedno je –

še zlasti zdaj, ko je dokumentarec

prišel na velika platna in ga distri-

buirajo po Sloveniji. Bojim se ljudi,

ki sovražijo, pa razmer sploh ne poz-

najo. Vendar cilj, ki smo ga imeli, ab-

solutno odtehta vse pomisleke; mis-

lim tudi, da z izpostavljanjem nisva

kompromitirali najinega otroka. To

je naš prispevek k boljši družbi. Mis-

lim, da več od tega na aktivističnem

področju ne moremo narediti.« ×
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Prakriki in tonska igrivost
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Srebrni abonma:

Kvartet saksofonov SIGNUM

Slovenska filharmonija, 14. marec

*****

O ra n žni abonma:

Orkester Slovenske filharmonije

Olari Elts, dirigent,

Kari Kriikku, klarinetist

Cankarjev dom, 15. in 16. marec

*****

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

K Jure Dobovišek

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

Bojim se, da bo Slovenska filharmonija

kmalu igrala le še sama sebi. Na prvem

večeru tokratnega abonmajskega do-

godka sem se skoraj izgubil med praz-

nimi sedeži parterja, kamor sem se pre-

sedel, da bi bil bliže vizualno-performa-

tivnemu deležu v izvedbi Koncerta za

klarinet in orkester Kaije Anneli Saa-

riaho. Programska odločitev za skladbo

je sicer del »zgodbe, ki je ni« – v mislih

imam odnos ustanove do ustvarjalnosti

druge polovice 20. stoletja in našega ča-

sa. Pred kratkim se je Slovenska filhar-

monija po vsem, kar je prezrla v zadnjih

desetletjih, celovečerno posvetila Ber-

nsteinu (ob čigar humanističnem glas-

b eniškem formatu vendarle ne morem

niti omeniti nezaslišane plaže, ponuje-

ne na nekaterih drugih koncertih mo-

drega abonmaja). Tudi z dotikom so-

dobne finske ustvarjalke ni popravila

vtisa, da jo zanimajo le najudobnejše,

substančno čim manj zahtevne poti k

posodobitvi repertoarja.

Po eni izmed takih stez stopa pravza-

prav tudi Saariahova, ki nikoli ni bila

skladateljica presenečenj(a). Njenega

asketskega jezika ni več mogoče ločiti

od skrbi za poslušalsko dostopnost.

Spremenil se je v matrico zmeraj podob-

nih razmerij med ozko zamejenim gradi-

vom in časovno razpotegnjenim zvoč-

nim variiranjem (počasnemu vzponu

sledita pojemanje, razgradnja), med sta-

tičnim ozadjem »onstranskosti« in čut-

nimi grafizmi – ob tokrat predstavljeni

partituri jih je z ekspresijo med prakriki

in breztežno tonsko igrivostjo prinašal

solist, za katerega je skladba nastala.

Najmočneje sta tako delovali sama zu-

najglasbeno spodbujena organizacija

celote (niz zvočnih tapiserij) in povezava

z gibom, katerega nadgradnja pa je bila

predvsem »delo« modernističnega Har-

lekina na klarinetu Karija Kriikkuja.

Prispevek Saariahove se je ustrezno

vpel med tenkočutne niti večera, torej

med figuralna soočenja in vrvenja le na

videz programskih del, ki s pojavnostjo

narave glasbeno zrcalijo duhovno-čus-

tveno zaznavanje ali celo človeško dra-

mo. A že v bučanju Sibeliusove uverture

k scenski glasbi za Shakespearjev Vihar

Daja in Jedrt Lapuh Maležič F

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

»Že na začetku smo se dogovorili, da Tiborja ne bomo izpostavljali. Želeli sva ga

čim bolj zaščititi, saj tudi to, da se je rodil v družino z istospolnima partnericama,

navsezadnje ni bila njegova izbira,« pravi Daja Lapuh Maležič. F

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

smo v postavitvi Olarija Eltsa pogre šali

piš medslojne orkestralne preglednosti.

Re snejše težave pa so nastopile ob ob-

čutljivi Brittnovi glasbi (Morski interlu-

diji iz Petra Grimesa), saj se je dirigent

zadovoljil s praznim naštevanjem nje-

nih raznolikih korakov, namesto da bi

iskal metafizična izhodišča, sonornost v

ritmu in pomenljivost spojev.

Na š orkester nujno potrebuje inte-

gralne dirigentske osebnosti. Elts je

predvsem ritmik, skoraj motorik; njego-

vo taktirno deljenje ne vodi k reliefnim

zvočnim uvidom, mehkim teksturam, k

prosojni polnosti. V precej hlastnih in

odrezavih koordinatah, v katere je diri-

gent napel Debussyjeva platna (Morje),

se je orkester ob reprizni izvedbi ven-

darle gibal z veliko večjo dialoško sproš-

čenostjo kakor večer prej (četrtkov nas-

top lahko imamo torej za vajo). Pripom-

nimo, da je urednik koncertnega lista iz-

našel nov naslov med svetovno znanimi

umetninami, Sanje poletne noči (Sen

kresne noči), skladateljico Unsuk Chin

pa je spremenil v moškega .

Z adržanost, s katero sem šel na kon-

cert svetovno prodornega Kvarteta sak-

sofonov SIGNUM (v njem ob Slovencih

Bla žu Kemperletu in Alanu Lužarju

igrata še Erik Nestler in Guerino Bella-

ros a ), se je razblinila ob prvih taktih

glasbe. Zasedbo kar raznaša od komor-

no inteligentne muzikalnosti, spojene z

glasbenim tekstom. Program so sesta-

vljale transkripcije. S pomisleki, ki ga je

vzbujala (podpisanemu, denimo) sama

barvna specifika saksofonskega »medi-

ja« v razmerju do nadvse različnih iz-

branih umetnin (Grieg, Haydn, Šo sta ko -

vič, Ligeti), so izvedbe dobesedno pome-

tle. Z mnogoslojnostjo, artikulacijskim

in dinamičnim bogastvom, arioznostjo

(Kemperletov »sopran«) in osupljivim

stilnim prilagajanjem so delovale kot

triumfalen zagovor prirejevalskega pre-

nosa. Seveda se z zvensko posebnostjo

glasbila veže tudi lahkotnejši moment;

zanj (torej za zabavo) so fantje prav ta-

ko žlahtno poskrbeli. ×

Zasedbo SIGNUM kar

ra znaša od komorno

inteligentne muzikalnosti,

spojene z glasbenim tekstom.

Prispevek skladateljice Kaije

Saariaho se je ustrezno vpel

med tenkočutne niti večera,

torej med figuralna soočenja

in vrvenja le na videz

programskih del, ki s

pojavnostjo narave glasbeno

zrcalijo duhovno-čustveno

zaznavanje ali celo človeško

d ra m o.


