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reportaža iz lutkovnega gledališča ob svetovnem dnevu

Tam, kjer živijo lutke
Ob svetovnem dnevu lutk
se je v sredo v Lutkovnem
gledališču Ljubljana (LGL)
zbralo kakšnih ducat otrok
in še toliko staršev, da si
vodeno ogledajo gledališče
in Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu. Otipati,
potežkati in oživiti lutko je
bila draž, ki je tokrat niso
hoteli zamuditi niti odrasli.

Druščina na ogledu se je nato odpravila še do Martina Krpana in njegove kobile, ki vsako uro s stolpa na
vrhu gledališča pozdravita mimoidoče, potem pa se vkrcala v vzpenjačo
in odpeljala v Lutkovni muzej na
grad. Tamkajšnji kustos Aleksander
Jovanović je pripovedoval o ključnih
lutkah in predstavah v zgodovini slovenskega lutkarstva, demonstriral različne lutkovne tehnike, nato pa nas
popeljal v zgornje prostore muzeja,
kjer smo se lahko preizkusili v različnih lutkarskih veščinah – od upravljanja ročnih lutk, marionet, javank,
senčnih lutk vse do vodenja gigantskega zmaja Silvana Omerzuja, ki visi
s stropa, utripa in odpira usta.
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T Ingrid Mager

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

V LGL je obiskovalce vodenega ogleda
»Z odra v muzej« popeljala kustosinja
Lutkovnega muzeja Tjaša Tomšič. Kukanje v zaodrje se je začelo tako, da so
otroci na stenski ilustraciji makete gledališča najprej prešteli vseh pet odrov,
nato pa si jih tudi ogledali. V Tunelu,
kjer je temperatura vedno 13 stopinj in
je treba priti na predstavo v toplih oblačilih, so se ravno pripravljali na uprizoritev predstave Nekje drugje. A bilo je
dovolj časa, da je Erik Krkač razložil
popolnoma novo tehnologijo, ki z dinamičnim »video mappingom« in senzorji
briše meje med realno in projicirano sliko, igralka Ajda Toman pa je z obiskovalci poklepetala v svoji garderobi.

Tudi doma so lutke

Lutko iz predstave Žogica Marogica, ki jo je predstavila konservatorka lutk Zala Kalan, so poznali vsi. Lutke iz te legendarne
predstave bodo letos temeljito restavrirali. F Jaka Gasar

Zdravnica za lutke

V konservatorsko-restavratorski delavnici nas je pričakala Zala Kalan in
otrokom zaupala, da »zdravi lutke«, ko
se kaj polomi, umaže, strga. Letos bodo recimo obnavljali lutke iz predstave
Žogica Marogica. Po navadi se pri njej
znajdejo starejše lutke, nekatere štejejo tudi več kot sto let, a potem, ko jih
restavrira, ne gredo nazaj na oder,
temveč v muzej.
Na mizi so bile tokrat na ogled tudi
miniaturne lutke utemeljitelja slovenskega lutkarstva Milana Klemenčiča iz
predstave Doktor Faust – in lahko smo
jih otipali, preizkusili mehanizem, potežkali. To so bile seveda replike, medtem ko originale iz leta 1938 hranijo v
vitrini v Lutkovnem muzeju na Ljubljanskem gradu. Čeravno so to miniaturne lesene lutke, pa niso tako zelo
lahke, saj jim je Klemenčič noge izdelal iz svinca. Izkušnja, ko ti lutka oživi
in zapleše na dlani, se uleže in te poboža, te ne pusti ravnodušnega.

Kustos in lutkar Aleksander Jovanović je v Lutkovnem muzeju predstavil ključne lutke in predstave v zgodovini slovenskega
lutkarstva, ob tem pa tudi demonstriral različne lutkovne tehnike. F Jaka Gasar

Prav ta zmaj je najbolj navdušil zgovornega osemletnega Roka, ni se mogel odtrgati od mehanizma za upravljanje zmaja. Vseeno nam je utegnil
zaupati, da »sem tudi doma sam naredil že več ročnih lutk, recimo žabico iz blaga. Sam sem jo sešil, narejena pa je tako, da se natakne na roko.«
Mama Barbara Jalovec doda, da se
doma večkrat igrajo gledališče in da
imajo kar nekaj prstnih lutk, saj jih je
šivala že njena mama. Rok pa je še
povedal: »Večkrat pridem v lutkovno
gledališče, doslej najbolj všeč pa mi
je bila predstava, kjer nastopata medved in deklica.« Mama pojasni, da je
to bila Mojca Pokrajculja. Ta dan je bil
pri njih sploh kulturno obarvan, saj
sta starša ob dnevu poezije v enem
od ljubljanskih lokalov sodelovala v
akciji, ko so v zameno za verz postregli zastonjsko kavo.
Tudi enajstletna Klara se na lutke že
zelo dobro spozna, saj je bila v otroški
žiriji na festivalu Zlata paličica 2017.
»Ogledali smo si predstave in se potem odločali, katere so bile dobre.
Zmagala je predstava Nekoč, ko nas ni
bilo več, ki je bila tudi meni najbolj
všeč.« Mama Irena Cerar je dodala, da
ima hči lutkovni abonma že od tretjega leta. Klara si nekoč želi imeti svoje
poklicno gledališče, kjer bo uprizarjala
igrane in eksperimentalne predstave.
Amaterskega pa ima že zdaj; tam uprizarja lutkovne, gledališke, plesne in
včasih tudi artistične predstave, ki se
odvijejo na drevesu pred hišo. Gledališče ima svoje ime, Umetniško gledališče Rožnik, svoj program in svoje gledalce, to pa so njeni starši, sosedje,
prijatelji in sorodniki. ×

festival dokumentarnega filma

Razdalje od blizu
.....................................................................
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Ruski filmar iz postrevolucijskega obdobja Dziga Vertov je nekoč zagovarjal
dokumentarni film z marksistično parafrazo, da je igrani film »opij za ljudstvo«.
In v bistvu – ali bolj abstraktno rečeno –
je imel prav, vsaj če za razliko med eno in
drugo kategorijo uporabimo to, da se fikcijski film vzdržuje na račun gledalčevega verovanjskega principa (filmu verjamemo, čeprav ali prav zato, ker vemo, da
je »le film«, fikcija, iluzija), medtem ko
dokumentarni film draži naš »epistemološki libido«. Že res, da se dokumentarec
praviloma drži tega minimalnega pogoja, da prikazuje resnične ljudi, dejanske
situacije in realne probleme, toda pomembneje se zdi to, da vzbudi našo radovednost, razširi našo vednost, vendar jo
prav tako lahko tudi zamaje ali preseneti z odkritjem, da je nekaj še bolj res, kot
smo si mislili, da je, ali da si niti v sanjah
in najhujši mori ne bi mislili, da je to lah-

ko res (v takih trenutkih ima lahko dokumentarec ta paradoksen učinek, da preseže še najbolj fikcijski film). Če festivali
dokumentarnega filma niso tako dobro
obiskani kot festivali igranega (kar mi je
ob koncu FDF potrdil tudi Simon Popek,
ki v Cankarjevem domu vodi tako enega
kot drugega), je to morda povezano z
omenjeno razliko med ugodjem verovanjskega principa in »naporom« »epistemološkega libida«.
Na letošnjem festivalu dokumentarnega filma je bilo kar nekaj takšnih, ki so
nam »dali kaj vedeti«, med njimi tudi
Zahodno od reke Jordan izraelskega avtorja Amosa Gitaija. Tu sem še posebno
napel ušesa, ko je Gitai sugeriral uredniku časopisa Haaretz, naj poskusi razložiti izraelsko-palestinski spor tako, da
ga bo razumel tudi francoski ali nemški
gimnazijec. Ko je urednik začel s tem,
da bi moral seči najmanj sto let nazaj,
ga je tudi Gitai, sicer izredno potrpežljiv
in razumevajoč poslušalec, nehal poslu-

šati. Čeprav poanta njegovega filma seveda ni v tem, kako težko je pojasniti ta
spor – navsezadnje v nekem trenutku
slišimo čisto razumno razlago: bolje dve
državi, izraelska in palestinska, kot pa
ena za ene in druge (ta implicira nevarnost, da bi drugi vselej bili »drugi«) –,
temveč prej v tem, da predstavi vse nasprotujoče si razlage in različne poglede,
zaradi katerih se zdi ta spor nerešljiv.
Izraelska zunanja ministrica Gitaiju zabrusi, naj ji ne omenja »zasedenih ozemelj«, ker v izraelski državi ne more biti
nobene okupacije. Potem pa vidimo
predstavnico nevladnih organizacij, ki
zatrjuje, da je prav izraelska okupacija
palestinskih ozemelj tisto, kar lahko privede tudi do uničenja Izraela. Gitai obišče »ženski krog«, ki povezuje izraelske
in palestinske ženske, ki so zmožne vzajemnega odpuščanja v objokovanju ubitih sinov, toda med moškimi, tako
izraelskimi kot palestinskimi, tudi med
»zmernejšimi«, težko najde koga, ki bi
dopustil kakšno možnost sožitja.

Film je izhajal od mirovnega sporazuma, ki je po uboju izraelskega premiera
Jicaka Rabina propadel, in na svojem
popotovanju med Izraelci in Palestinci
odkrival samo vse večjo oddaljenost od
kakšnega sporazuma. Če je na palestinski strani še več takšnih dečkov, kot je
tisti, ki pravi, da hoče umreti kot mučenik, potem ne gre le za »oddaljenost«.
Tako med igranimi kot dokumentarnimi
filmi pa obstajajo tudi takšni, ki brišejo
mejo med eno in drugo kategorijo ali pa
se jim sploh ne zdi pomembna. Takšen je
videti Tujec v paradižu nizozemskega režiserja Guida Hendrikxa, a ne toliko zato,
ker uporablja poklicnega igralca, kakor
pa zato, ker z njim in s skupinami afriških
in arabskih imigrantov preigrava tri različice evropske obravnave beguncev. Dve
sta politični, ena birokratska. Prva je politično desna in imigrantom dopoveduje,
da jih Evropa ne mara iz vrste razlogov, ki
segajo vse od tega, da pomenijo socialno
breme, do tega, da predstavljajo teroris-

tično nevarnost, če so muslimani. Druga
različica je levičarsko humanistična, ki je
bila že v prvi obtožena kot tista, ki da zavaja in podpihuje imigrante z lažnimi upi.
In ki zdaj to tudi res počne, ko jim slika
Evropo brez meja, v kateri bodo lahko delali in si ustvarili boljše in mirno življenje.
Ob tej različici se imigrantski obrazi sicer
razvedrijo, vendar je že tako, skoraj karikirano utopistična, da prva ob njej izpade
kot »evropsko realistična«. V birokratski
različici pa uradnik s svojim vprašalnikom skoraj izprazni sobo prosilcev za azil;
v tej različici kot še kar mili uprizoritvi
»evropske prakse« gre torej za realizacijo
prve. Na koncu pa je še ena različica, ki bi
jo lahko imenovali filmsko samonanašalna in obenem (ali še bolj) samoironična.
Igralec, ki je igral evropskega uradnika,
prav kot igralec v filmu z begunsko tematiko in z dobrimi obeti za festivalsko kariero prijazno klepeta s tremi Afričani, ki
bi šli kar z njim na Nizozemsko: »O, to pa
ne gre, avto je že tako poln filmske opreme, da za vas ni prostora.« ×

