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Fatalistična ali celo

nihilistična komedija

festival slovenskega filma

Začetek v znamenju tesnobe

V Mestnem gledališču

ljubljanskem nocoj

sezono odpirajo s

satirično “ve seloigro”

Leonce in Lena Ge orga

Büchnerja , ki jo reži ra

Mateja Koležnik .

Por torož je v teh dneh

predvsem v znamenju

slovenskega filma in

njegovih ustvarjalcev.
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TAnja Banko
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Po r to ro ž je od torka znova mesto

praznika in sindikalnega počitka

slovenskih filmarjev. Devetnajsto

edicijo Festivala slovenskega filma je

na otvoritvenem večeru zaznamova-

la vrsta klasičnih nagovorov institu-

cionalnih predstavnikov in skrbni-

kov domačega filma, ki so izmenič-

no polemizirali (predvsem) o finan-

čni podhranjenosti filma, ki po be-

sedah direktorja festivala I go r j a

P ra s s l a ne omogoča plodnega us-

tvarjalnega okolja za razvoj.

Na pozive se je odzval minister za

kulturo Anton Peršak, ki je potrdil,

da so sredstva za film v letošnjem le-

tu sicer »dosegla dno«, a je v priho-

dnjih letih napovedal »bolj rožnate «

čase, kar se v trenutnem kulturno-

političnem stanju zaspane apatije

(in povrhu še čakajoč imenovanja

nove direktorice oziroma direktorje

Slovenskega filmskega centra) kaže

kot leporečno zasajena, vendar pov-

sem neplodna obljuba. Besede zad-

njega govorca so izzvenele še bolj

absurdno v kontrastu z dvema pro-

dornima kratkima filmoma, ki sta

odprla festival: študentski film Á ro-

na Horvátha Jogi in ška t l a (2016) in

nov animirani film ene najbolj priz-

nanih slovenskih animatork Šp ele

Čadež Nočna ptica (2016).

Medijski škandal kot navdih

Uvodni celovečerec letošnjega festi-

vala pa je bil – primerno slovesnemu

trenutku – p re s t i žen, torej primerno

ovenčan z nagradami, ki vsaj na prvi

pogled pridajo dodatno težo in kak-

šen žaromet pozornosti več. Nočno ži-

v l je nje (2016), deveti celovečerni film

re žiserja Damjana Kozoleta, je svojo

festivalsko pot začel v Karlovih Varih

z nagrado za najboljšo režijo. To je

vsekakor zanimivo, saj se zgodba nav-

dihuje iz zelo specifičnega dogodka –

afere Baričević, kar tujemu občinstvu

verjetno ne pove ničesar, medtem ko

se domača javnost tega medijskega

škandala gotovo spomni kot ene več-

jih in bolj umazanih afer, kar jih je iz-

pljunilo slovensko podtalje.

Zgodba je podana v skopih obrisih

– zimski večer, izpraznjena cesta, na

pločniku pa napol zavestno, zgolj v

rjuho povito krvavo ogromno telo

moškega, posejano s pasjimi ugrizi.

Milan Potokar (Jernej Šugman) je

znan in uspešen odvetnik. Ko njego-

va žena Lea (Pia Zemljič) dobi klic iz

kliničnega centra, v ostrem rezu iz

varnega zavetja doma prihiti tja, kjer

malomeščanski »idili« ironično gro-

zi, da jo pokoplje ogromen dildo, ki

ga najdejo na moževem telesu. V

globoki temi neskončno dolge noči

p oskuša Lea to na vsak način, v prei-

gravanju preračunljive jasnosti in

manipulativne predrznosti, prikriti

pred očmi kruha in krvavih iger že l j-

ne javnosti. Tako se film v osnovi

razpostavlja v tematiki razmajanih

pregrad sodobne družbe med javnim

in zasebnim, ki temelji predvsem v

strahu pred pogledom in ostrimi po-

dočniki Drugega.

Zglajene podobe agonije

Tesnobno vzdušje filma se vzposta-

vlja v počasnem ritmu, ki ga gradijo

dolgi posnetki izpraznjenih prosto-

rov, v modro-zelenkasto svetlobo

ovitih bolnišničnih hodnikov in pus-

tih nočnih ulic. Vizualno prepričljiva

kulisa (direktor fotografije Miladin

Č o l a kov i ć , scenograf Dušan Milavec)

poudarja motiv stalnega čakanja: ab-

surdno dolgo čakanje na rešilno vo-

zilo in policijo, Leino čakanje v bol-

nišnici, na policijski postaji, čakanje

na konec operacije. Čakanje, ki gradi

suspenz, se skozi elipso na ravni

zgodbe kot tudi z montažo in mesto-

ma nelogično posejanimi rezi preve-

ša v pričakovanje odkritja resnice. A

ta ostaja odložena, nedefinirana, de-

jansko nepomembna. Zdi se, da pos-

ku ša avtor ravno s to eliptičnostjo

odkloniti klasičen tabloidni vzgib kr-

voločnega zasledovanja »resnice« in

ustvarjanja »dobre zgodbe«, kar mu

morda zaradi načina vzpostavljanja

filmske podobe ne uspe najbolje.

Če je šok eno od vodil spektakla,

kar mediji s pridom izkoriščajo, je re-

žiser odmev te agonije še podaljšal.

Podobno vročih in moralno izstopa-

jočih tematik se je Kozole kot »slo-

venski realist« loteval že prej, na pri-

mer trgovine z begunci (Rezervni deli,

2003), nasilja v družini (Za vedno,

2008) ali prostitucije (S l ove n ka ,

2009). Toda če naj bi njegovi filmi

prikazovali tesnobno vzdušje in iz-

prijenost slovenske družbe, ujete

med Balkanom in »Mitteleuropo«, je

sama govorica filmske podobe mor-

da celo preveč čistunska, saj podobe

večinoma umika od »umazane«, »be-

dne« resničnosti: kljub temu da te-

matika kriči po krvi, potu, izbljuvkih

ali seksu, je prikaz teh vedno previd-

no odmaknjen ali prikrit, a na način

izčiščene estetizacije, tako da sama

podoba izzveni prazno, sploh ob

misli na uvodne besede letošnje ga

prejemnika Badjurove nagrade za ži-

vljenjsko delo, scenografa Dušana

Milavca, ki je poudaril, da mora film

ostati politično angažiran in družb e-

no kritičen – navsezadnje je sam ki-

nematografski aparat po svoji naravi

nosilec neke ideologije, iz česar se

film kot tak ne more izpeti. ×

Če naj bi Kozoletovi filmi

prikazovali tesnobno

v zdu šje in izprijenost

slovenske družb e,

ujete med Balkanom

in “Mit teleuropo”,

je sama govorica njegove

filmske podobe morda

celo preveč čistunska.

Nočno življenje, deveti celovečerni film režiserja Damjana Kozoleta, se razpostavlja v tematiki razmajanih pregrad

sodobne družbe med javnim in zasebnim. Na fotografiji je Pia Zemljič kot Lea Potokar, žena znanega odvetnika, ki ga

nekega dne najdejo na pločniku krvavega in pogrizenega... F Željko Stevanić

Ne m ški dramatik Georg Büchner

( 1 8 1 3–1837) je bil eden tistih, ki se jim

je v življenju mudilo – pri triindvaj-

setih je že imel za sabo doktorat iz

medicine (ukvarjal se je z ži v č ev j e m

pri ribah), pestro revolucionarno ka-

riero (zaradi pisanja in razširjanja re-

volucionarne propagande med kme-

ti in delavci je pred tiralico pobegnil

iz zvezne dežele Hessen) in poleg

igre Leonce in Lena še danes zelo

cenjeni dramski besedili D antonova

smrt in nedokončanega Vo j č ka , v ka-

terem se sploh prvič kot glavni juna-

ki pojavijo proletarci. Je že vedel, za-

kaj se mu mudi, saj je usoda hotela,

da je za posledicami tifusa umrl, še

preden je dopolnil štiriindvajset let.

Büchner je bil torej nekakšen

nemški Kosovel, le da je živel skoraj

sto let prej, še pred marčno revoluci-

jo, še preden je preostala Evropa iz-

šla iz romantike. Büchnerju pa se je,

kot rečeno, v dirki pred usodo mudi-

lo – čeprav je ravno z igro Leonce in

L ena zamudil rok za oddajo besedila

ma svobodne volje, ki ga je zanimala

tudi z medicinskega vidika, zaradi

česar je tudi neumorno izdeloval

preparate ribjega živčevja, da bi do-

gnal, ali je v biologiji (božjem načr-

tu) prostor svobode.

Leonce in Lena namreč, čeprav se

trudita drugače, nista mnogo svobo-

dnejša od  rib. Živita vsak v svojem

kraljestvu Pipi in Popo (bolj natan-

čen prevod od Udovičevega bi bil ne-

mara Lulu in Kaka, kar že aludira na

ničevost aristokratske državne ure-

ditve). Njun poskus pobegniti pred

dogovorjeno poroko, s katero bi se

reproduciralo ničevo življenje »ple-

menitega brezdelja« v obilju, ki se

napaja v potu podložnikov, se izkaže

kot neuspešen. Oba sicer pobegneta

– seveda v romantikom ljubo Italijo –

a ta upor je očitno že vračunan v ko-

lesje usode, saj se tam, ne da bi vede-

la, kdo sta, zares zaljubita.

Posameznik, pena na valovih

No, zaljubi se vsaj Leonce in s tem ga

avtor satirično spreminja v roman-

tičnega junaka, Lena pa je bolj prag-

matična, privoli bolj zaradi upora. Ta

volja se izkaže za vdajo, saj ko se vr-

neta v kraljestvo Popo, aparat cere-

monije že steče in namaškarana ju-

naka, ki sta predstavljena kot svetov-

no znana avtomata, zasedeta zanju

vnaprej predvideno strukturno mes-

to – in se poročita. In ves nesmisel in

brezdelje dvornega življenja na eni

strani in brezimnost in garaštvo ple-

bejcev se lahko nadaljujejo.

na tekmovanju za najboljšo komedi-

jo pod pokroviteljstvom stuttgart-

skega založnika Cotta. Vrnili so mu

jo neprebrano in prvič je bila upri-

zorjena šele leta 1895, 60 let po nje-

nem nastanku.

Ljubezni ne jemlje resno

Ta fatalistična ali celo nihilistična

komedija, ki jo k temu žanru zaradi

izrazite satiričnosti prištevamo s

p r i d ržkom in jo je sam avtor tako

označil z dobršno mero ironije, na-

mreč romantične ljubezni ne jemlje

več resno. Za dramatika je zgodba

prej izgovor za ukvarjanje s temo

kritike nepravične distribucije dela,

p re m o ženja in oblasti med stanovi,

še bolj pa podlaga za filozofsko kon-

templacijo na temo spopada na-

ključja in usode. Glavna je torej te-

Ne glede na to, kaj stori, kako se

upira in v katero smer brca, je »posa-

meznik le pena na valovih«; to je

prepričanje, ki ga je Büchner izrazil

v slavnem fatalističnem pismu svoji

zaročenki in je ob sedanjih izjalovit-

vah poskusov upora v Evropi, deni-

mo v Grčiji, zelo aktualno. Ta grenki

amor fati so med drugim uprizarjali

tudi tako pompozni režiserji, kot je

Robert Wilson. Na naših odrih pa

smo dramo Leonce in Lena nazadnje

lahko videli pred štirimi leti v frfrasti

mladinski predstavi Lutkovnega gle-

dališča Ljubljana s poudarkom na

mladostniški upornosti in kritiki po-

t ro šništva. Sodeč po napovedih se

nam tokrat obeta nekaj precej bolj

stiliziranega, najbrž s sporočilom, da

se še nismo izkopali iz dreka. Par-

don, iz popoja. ×

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

T Pia Brezavšček

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

Komu letos Dnevnikova nagrada?

Družba medijskih vsebin Dnevnik bo

po nocojšnji premieri že 29. leto po

vrsti podelila Dnevnikovo nagrado,

namenjeno najboljši gledališki stva-

ritvi pretekle sezone v Mestnem gle-

d al i šču ljubljanskem. Priznanje so do-

slej praviloma prejeli igralci in igral-

ke (med njimi dvakrat Jožica Avbelj,

Boris Ostan, Uroš Smolej in Judita Zi-

dar), izjema je bilo le leto 2006, ko

sta jo za predstavo Je to človek? po

motivih del italijanskega pisatelja Pri-

ma Levija dobila Ira Ratej (kot dra-

maturginja in avtorica dramatizacije)

in Boris Kobal (kot pobudnik projek-

ta in režiser).

Na naših odrih smo lahko dramo Leonce in Lena nazadnje videli pred štirimi

leti v frfrasti predstavi Lutkovnega gledališča Ljubljana, sodeč po napovedih

pa se nam tokrat obeta nekaj precej bolj stiliziranega. F Aljo ša Rebolj


