
21. mednarodni festival mladi levi

Razpiranje (ljubezenskih) tabujev

Na Kongresnem trgu bo Ki-

nodvor nocoj prikazal “s l o-

vensko filmsko klasiko” Na

svoji zemlji v režiji France-

ta Štiglica, ki je zdaj digita-

lizirana in restavrirana. Ta

projekcija je v znamenju

dvojne počastitve: 70-let-

nice tega filma in spomina

na igralko Štefko Drolc.

21. mednarodni festival Mladi levi se je pričel v svojem

prepoznavnem slogu, z raziskovalno-dokumentarnim gle-

dališkim projektom, ki je v participatornem slogu nepos-

redno dregnil in razprl problematiko sodobnih tabujev

seksualnosti in staranja.

Na svoji zemlji je prvi celovečerec leta

1946 ustanovljenega producentskega

podjetja Triglav film. Na spored kina

Union je prišel 21. novembra 1948, ča-

sopis Slovenski poročevalec pa je pre-

miero »prvega slovenskega umetniš-

kega filma« napovedal kot »dogodek,

ki pomeni za nas prav toliko kot Tru-

barjev nastop za našo književnost ali

Linhartov za slovensko gledališče «.

V Ljubljani si je film ogledalo okoli

67.000 gledalcev, do konca leta 1949

pa se jih je po vsej Sloveniji nabralo

kar 446.481 (Chaplinov Veliki diktator

je imel 218.802, Tarzanov zaklad pa

164.122 gledalcev). Ker pa je bil to tudi

prvi film nove povojne oblasti, so ga

morali pred javnim prikazovanjem

pokazati komisiji, v kateri so bili Ed-

vard Kardelj, Milovan Djilas, Aleksan-

dar Ranković, Mira Mitrović, Boris

Ziherl, Vladimir Dedijer, Veljko

Vlahović in člani komiteja za kinema-

tografijo pri vladi Federativne ljudske

republike Jugoslavije. Kot se je spomi-

njal France Štiglic, je imel nekaj pri-

pomb edino Djilas, šef Agitpropa, ki

»nam je očital, da film preveč poveli-

čuje slovenske partizane«.

Išče se režiser

Scenarij je napisal Ciril Kosmač (na

podlagi svoje novele Očka Orel), a so

ga potem še veliko predelovali. Za

re žiserja je bil najprej imenovan B o-

jan Stupica, ki pa je moral v Beograd

ustanavljat Jugoslovansko dramsko

p ozorište. Nasledil ga je prav tako

g l ed a l i ški režiser Ferdo Delak, ki je

15 let prej režiral film Triglavske str-

mine. Vendar so tudi Delaka za-

menjali. V dokumentih Komiteja za

kinematografijo pri vladi Ljudske re-

publike Slovenije sta imenovana no-

va vodilna kadra: »Prvi režiser tov.

Žn i d a ršič-List je odgovoren za for-

malno-tehnično kvaliteto filma, tov.

Št i g l i c-T u go je odgovoren za idej-

no -umetniško kvaliteto filma in za

pravilno idejno interpretacijo scena-

rija.« Toda Jože Žn i d a ršič-List je od-

potoval nazaj v Hollywood, kjer je že

delal kot snemalec, in tako je ostal

France Štiglic.

Na svoji zemlji je torej postal prvi

slovenski filmski hit, vendar ga kriti-

ka ni samo hvalila. Partizanski pesnik

Matej Bor je pohvalil predvsem sce-

narij, a je obenem dobro opazil, da

ima tudi ta slabe strani, predvsem to,

da je »bolj filmska kronika kakor pa

filmska drama«, temelječa na indivi-

dualnih likih. Edini dramatični lik je

Drejc (Stane Sever), ki je razpet med

dvema ženskama, svojo kulaško ma-

terjo in svojo ljubico Tildico (Šte f ka

D ro l c ), ki odhaja v partizane, in prav

zaradi te razpetosti je med vsemi

premočrtnimi, bodisi samo pozitivni-

mi (partizani, vaščani) bodisi samo

negativnimi liki (Kutschera, fašistični

oficir Bichi, domobranci), najbolj za-

nimiva figura v filmu – tip omahljiv-

ca, ki se ne more odločiti ne za eno

ne za drugo stran in je kot tak sim-

ptom ideološke in vojaške razceplje-

nosti nacionalnega telesa. Vpraša n j e,

v filmu sicer ne ravno dramatično

zastavljeno, je, ali bo Drejc podlegel

»materinskemu nadjazu« ali pa bo

sledil »klicu srca«.

Na svoji zemlji je predvsem epopeja

narodnoosvobodilnega boja, s pou-

darkom na »vseljudski« podpori in

p r i v rženosti partizanskemu vojskova-

nju proti okupatorju. V Baški grapi, ki

jo je najbrž treba vzeti kot pars pro

toto (ali del slovenskega ozemlja, ki

zastopa vso Slovenijo), je edino stara

Dragarica proti partizanom, in seveda

trije domobranci, a ti pridejo v vas od

nekod zunaj.

Revo lu c i o n a r n a

komponenta na desni strani

Toda ali ni imel narodnoosvobodilni

boj tudi revolucionarne komponen-

te? Ali je ta v filmu navzoča? Je, toda

– prav paradoksno – ne toliko na

partizanski strani kot na manjšinski

strani njihovih slovenskih nasprot-

nikov. Partizanska stran je povsem v

znamenju patriotizma, boja in žr t vo-

vanja za »nacionalno reč« z aksiolo-

ško vrednostjo moralno dobrega.

Celo politkomisar Stane (F ra n ce

P re s e t n i k ) se v svojem govoru sredi

vasi sklicuje samo na »tisočtristolet-

ni sen« Slovencev o svobodi in pozi-

va vaščane, naj gredo »vsi v partiza-

ne«, ker je italijanskega okupatorja

nasledil nemški. Edini indic, ki »iz-

daja« revolucionarno komponento

NOB, je ikonografski – to sta sliki

Stalina in Tita, ki visita na steni v

b olnišnici Franji in v partizanskem

štabu. Če pa bi takšno indikacijo is-

kali ne le na manifestni, marveč tudi

na latentni ravni, bi jo seveda našli v

odnosu do religije. Ta je pripisana

domačim nasprotnikom partizanov

(Dragarici in domobrancem, ki se

imajo za »Kristusovo vojsko«) in do-

puščena samo na karikiran način, to

je v osebi vaškega gostilničarja, ki

nenehno vzklika: »O, moj Jezus.« ×

film

Spet Na svoji zemlji

Otvoritvena predstava Ves moj seks je

zasnovana kot potujoča gledališka

f ra n šiza, temelječa na vnaprejšnjem,

fiksnem režijskem modelu (D a r re n

O’D onnell), ki vsakokratne specifič-

nosti gostujočega okolja ponazori v

sodelovanju z lokalnimi nastopajoči-

mi. Tokratna izvedbena garnitura (tri

ženske, trije moški) se je generacijsko

gibala med šestdeset in devetdeset

let, poleg razbijanja tabujev pa gre v

prvi vrsti seveda za kritični komentar

donosa do staranja – vse bolj »mote-

čega« elementa sodobnega sveta.

Ritem pripovedovanja udeleže n cev

o svojih spolnih izkušnjah postopno

niza, medsebojno prekinja in mreži

posamične ljubezenske/seksualne iz-

povedi nastopajočih, ki z lastnimi

imeni popolnoma brez zadržko v,

mestoma tudi surovo odstirajo ne-

ka kšno »dramaturgijo seksualnosti«

lastnih življenj. Pri tem orisujejo zgo-

dovinska obdobja, v katerih so odraš-

čali, in so formativno vplivala na

njihov odnos do lastne spolnosti in

dojemanja teles drugih. Poleg vpogle-

da v intimo se vzajemno razkriva tudi

duh določene družbene atmosfere

(ter njene korelacije do seksualne po-

litike), s čimer projekt pridobiva do-

datno dimenzijo zrcaljenja aktualnos-

ti. Simptomi seksizma ali tipizirane

istospolnosti odzvanjajo znotraj go-

vorice in značajev; zdi se, da jih mora-

mo brati in razumeti skozi optiko

nastopajočih, njihovih generacijskih

kontekstov, in ne nujno naše ga.

R adoživa pripovedovalska ekipa je

v svoji iskrenosti pretresljiva, a tudi

zabavna, v opisovanju žgečkljivih si-

tuacij – še posebej ko se te dogajajo v

pozni starosti – pa predvsem nepred-

vidljiva. Njihova »delikatna« izkustva

temeljijo na avtentičnosti, ki je vselej

v osnovi in sami definiciji tudi najbo-

lj dramatična. Ko se govori o izgubi

n ed o l žnosti, varanju, spolnih orienta-

cijah, odprtih zvezah in pisanih sek-

sualnih praksah, je vse to zares. Še

toliko bolj, ko je k dialogu o tem po-

vabljeno tudi občinstvo. Testiranje

morebitnega kolektivnega nelagodja

vsekakor je vračunano. Razbijanje ta-

buja seksualnih praks (v starosti) se

torej razbohoti v vsej svoji veličini in

morda ni odveč misel, da se ponuja

tudi njegova hrbtna stran: razpravlja-

nje o pomanjkanju ali celo odsotnos-

ti seksa v ži vl j e n j u .

Tesnoba vsakdana,

svoboda sanjanja

Uprizoritev Ru m o ž (skovanka ken-

guruja in moža) je začrtala avstral-

ska ustvarjalka Fleur Elise Noble, ki

v ospredje postavlja dve temeljni iz-

točnici: prva je iskanje mej in para-

lel med budnostjo in sanjami, druga

pa vprašanje erotične privlačnosti

med žensko in kengurujem. Tako

prva kot druga komponenta pred-

stave sta zasnovani skrajno frag-

mentarno in simbolno, s skokoviti-

mi asociativnimi preskoki, brez be-

sed, bolj kot na trdno fabulo se os-

redotočajo na formo samega dogod-

ka. Ta ponuja zanimive projicirane
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T Zala Dobovšek
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T Zdenko Vrdlovec

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

in animirane vizualne podobe in re-

šitve, preigravanja s perspektivami,

preplete barv, zvoka, stripa, kolažev ;

(polzeča) scenografija ima funkcijo

enakovredne akterke, neprestano se

kombinirajo različne animacijske es-

tetike, s čimer se znakovno vzpored-

no ves čas prelivata tudi realno in

sanjsko. Prvo simbolizira praznino,

nespečnost in tesnobo vsakdana, dru-

go brezmejno svobodo sanj, kjer je

vsaka ljubezen, še tako neobičajna,

izvedljiva. Ker je sosledje dogajanja

precej razmetano in vzročna posle-

dičnost slabo opazna, moramo morda

predstavo bržkone dojemati kot para-

frazo sanj in njihovih poljubno/iracio-

nalno kadriranih prizorov. ×

Rad oživa pripovedovalska ekipa predstave Ves moj seks je v svoji iskrenosti pretresljiva, a tudi zabavna, v opisovanju

žgečkljivih situacij – še posebej ko se te dogajajo v pozni starosti – pa predvsem nepredvidljiva.F Nada Žga n k

Štigličev film Na svoji zemlji je postal prvi slovenski filmski hit. F a r h iv

Kino dvora

Toda ali ni imel

narodnoosvobodilni boj tudi

revolucionarne komponente?

Ali je ta v filmu navzoča? Je,

toda – prav paradoksno – ne

toliko na partizanski strani kot

na manjšinski strani njihovih

slovenskih nasprotnikov.


