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Film

Za vedno
Režiser Damjan Kozole z izborom
glasbe povleče dve spretni strateški
potezi. Prvič, film konča z Laibac-
hovo priredbo skladbe Mama Leone
Drafija Deutscherja, ki izpahne
vtis srečnega konca in ga sprevrže
v nekaj dvoumnega. Drugi triumf je
podkrepitev videnega z glasbo sku-
pine Patetico. Sesljajoča in cvileča
vokalna interpretacija Nike Peru-
nović je namreč tako gnusobno
osladna, tako neznosno pasivno
agresivna, da povsem ustreza kla-
vstrofobičnemu poligonu čustvene-
ga natezanja in fizičnega nasilja, v
katerega sta zarobljena glavna pro-
tagonista. Še konkretneje, ko se iz-
teče grozni uvodni komad Nikoli,
smo nenadoma tako olajšani, da v
pripoved planemo z veseljem, na

glavo. Marjuta Slamič in Dejan
Spasić igrata zakonca Tanjo in Ma-
reta, ki sta zapletena v bolno simbi-
ozo. Tanja životari v coni material-
nega komforta, ki ji jo zagotavlja
Mare, on pa je vanjo zaljubljen, a
tudi sumničav in ljubosumen, tako
da jo vsake toliko pretepe. Film je
popis noči, v kateri slamica zlomi
oslu hrbet in se zveza dokončno –
ali pač? – konča. Glavna igralca
dobro zadevata odtenke utrujenosti
in otopelosti, v katere tu in tam za-
režejo grožnje, izgovori in prazne
obljube (Spasiću se je upodobitev
strahopetnega, nasilnega afekti-
ranca še posebno posrečila). Kozo-
letov scenarij, ki na trenutke sicer
izgubi posluh za živ jezik in zapada
v dialoške klišeje, samozavestno
žene zgodbo do razpleta, ob kate-
rem sklenemo, da smo videli nedo-
mišljavo in gledljivo dramo.
Ocena: 4

Rokenroler
(RocknRolla)
Guy Ritchie se je vrnil k šabloni, po
kateri je začrtal svoja filma Morilci,
tatovi in dve nabiti šibrovki ter Plju-
ni in jo stisni. Da gre za šablono,
lahko rečemo brez kančka ironije.
Začnimo pri postavitvi likov. Zgodbo
povezuje pripovedovalec – tokrat
Archie (Mark Strong), desna roka
zločinskega šefa Lennyja (Tom
Wilkinson). Lenny zaseda v šablo-
ni mesto glavnega, starejšega
gangsterja, ki na koncu nadrsa. Po-
tem imamo prefriganega Vzhodno-
evropejca – ruskega nepremičnin-
skega magnata Urija (Karel Ro-
den) – ter napol norega posebne-
ža, ki je katalizator razpleta, Lenny-
jevega pastorka Johnnyja (Tony
Kebbell). Pogojno glavni junak
zgodbe je tudi tokrat majhen krimi-
nalec – ropar z vzdevkom Enadve
(Gerard Butler) – ki dogajanja ne
vodi, temveč ga vanj pahnejo. Ritc-
hie to postavo, zopet po šabloni,
skoreografira v nasilno komedijo
zmešnjav, ki jo žene predvsem po-
hlep in v kateri dolgo ni jasno, kdo
pije in kdo plača. Pripovedi botruje
Ritchiejeva fascinacija z naključji
ter delovanjem takšnih in drugač-
nih organizacijskih oblik (tokrat
mestne politike in zločinskih
združb, ki jo hranijo), estetski
usmerjenosti videnega pa vladajo
mačizem, tehnološki fetišizem in
popolna objektivacija žensk (tudi
če imajo v zapletu in razpletu ka-
kšno funkcijo, jo udejanijo kot se-
ksualni objekti). Kljub predvidljivo
histerični montaži je Ritchieju po
opisanem vzorcu prvič uspelo po-
sneti film, ki se občasno vleče.
Ocena: 3/4
Dušan Rebolj

Nedomišljava in gledljiva drama

Razstavo z duhovitim naslovom Slika je ženskega spola si je ume-
tnostna zgodovinarka Monika Ivančič Fajfar zamislila kot prvi del
trilogije Umetnost je ženskega spola, saj ima kot kuratorka v načrtu
še kiparsko in fotografsko razstavo. V skupinski tematski razstavi
tokrat predstavlja štiri slovenske slikarke mlajše generacije, ki
ustvarjajo klasične slike na platnu. Naslov se morda zdi tvegan gle-
de na to, da bi kdo morda pomislil na feministično delitev umetno-
sti, a avtorica resnično razvija idejo o skupinski tematski razstavi, ki
naj predstavi nekaj slovenskih umetnic, katerih ideje se nekje sti-
kajo, drugje pa je treba pretanjeno poiskati rdeče niti, ki jih povezu-
jejo. Razstava hkrati ponuja vpogled v širino slike kot medija: zno-
traj tega se – po raziskavi kuratorice – slikarke v iskanju izraza
včasih spogledujejo z risbo, drugje gladko površino spreminjajo v
čisto optično iluzijo, ponekod pa reliefna struktura platna že skoraj
prerašča meje slike.
Beti Bricelj se poigrava s kontrasti, tonskimi vrednostmi in barvnimi
učinki ter izkorišča pravila optične iluzije. S tem stroge geometrične
podobe spreminja v žive, organsko migetajoče strukture. Čeprav je
zavezana statičnemu simetričnemu kvadratu in kompozicijski si-
metriji, so njene slike dinamične in napolnjene z iluzijo gibanja.
Razdrobljena struktura spominja na razbito ogledalo, v katerem se
zrcali človekova fantazija in njegovo odkrivanje kaotičnega ali z ra-
zlično lepoto sestavljenega pogleda na današnji svet. Tina Dobrajc
nagovarja gledalca že s samimi naslovi slik, avtorica pa svoja ob-
čutja nadgrajuje tudi z zapisi na delih, kar jim daje skoraj literarno,

poetično razse-
žnost. Pokrajino ra-
zume skoraj roman-
tično – kot metafo-
ro človekove duše in
ogledalo njegovih
razpoloženj. Drevo,
upodobljeno kot pri-
spodoba človeka,
na njenih slikah de-
luje samotno, me-
lanholično. Občutje
poudarjajo barve, ki
so običajno hladne,
skoraj brezosebne.
Odnos med pokraji-

no in vanjo postavljeno figuro pa največkrat rešuje okvir, zanimivo
vpeljan v pomen slike. Barbara Kastelec se predstavlja s tihožitji, le
delno zvestimi klasičnemu motivu. Glavni nosilci sporočila na nje-
nih slikah so čokolada, kava, vanilja, sladoled ali čili. Izbrani pred-
meti in živila razkrivajo avtoričino skorajda fetišistično naklonje-
nost do sladkarij in drugih močno aromatičnih sestavin. Tako razši-
ri čutno sporočilo onkraj vidnega še na območje čutov, kot sta vonj
in okus – prav ti pa imajo mogočno sposobnost priklicati na dan že
davno pozabljene spomine in občutja. V ospredju njenih velikih slik
ni predmetov, ki bi pomenili komercialni izdelek široke potrošnje,
temveč stvari, ki so zaznamovane z njeno intimno izkušnjo, darila
njej ljubih ljudi. Slike Taje Ivančič napolnjuje človeška figura. Žanr-
ski prizori se tako prepletajo s portreti in lastnimi podobami, z mo-
tivi, tihožitji, krajinskimi upodobitvami in podobami iz podmorskega
sveta, naslikanimi simboli ter alegoričnimi citati. Umetnica pogosto
uporablja podobo golega ženskega telesa kot klasično personifika-
cijo ali kot slikarski in pesniški navdih. Vsebina je osebna in grajena
iz njenih intimnih doživetij, zato se nekomu, ki teh dogodkov ne po-
zna, kaže kot nenavadno dramatičen preplet motivov. Ikonografijo
njenih del bi lahko našli v pomenu sanj, podzavesti.

Galerija

Slika je
ženskega spola
Kulturni dom, Bovec Piše: Tatjana Pregl Kobe

Taja Ivančič: Mo(r)je mor(j)e, 2008, kemični
svinčnik in olje na platno, 100 x 130 cm.

N a italijanskem inštitutu
za kulturo v Sloveniji so

na povabilo direktorice Ro-
berte Ferrazza predstavili
nov dvojezični italijansko-
slovenski projekt. Koledar El-
lerani, ki je že več let močno
vpet v refleksijo o danes vse
bolj dinamični in navzven ši-
roko odprti Evroregiji, prinaša
z letnikom 2009 vpogled v

nekatere reprezentativne so-
dobne pesniške glasove Tri-
veneta in Slovenije. Ivan
Dobnik, Andrea Zanzotto,
Marko Kravos (prev. Darja
Betocchi), Lucija Stupica
(prev. Michele Obit), Josip
Osti, Alberto Princis, Pierlu-
igi Cappello, Paolo Ruffilli,
Ivo Svetina, Luciano Moran-
dini in Ciril Zlobec (prev. Lu-

ciano Luisi). Poleg treh pesmi
je poezijo in spremna besedi-
la s skrajno liričnim poslu-
hom prevedla Jolka Milič.
Globok vtis naredi dejstvo,
kako so si ne glede na različne
jezike in različne stile vsi ti
pesniki sorodni in njihovo
ustvarjanje izhaja iz določene
streznitve in zahteve po inte-
griteti odnosov: človeka s sa-
mim sabo, z drugimi in z oko-
ljem, je na predstavitvi de-
jalMarco Morangoni, ki je pri-
pravil koledar in njegovo knji-
žno različico. Pesmi in foto-
grafije povezujejo ozračje so-
dobnega časa. Pri fotografi-
jah Eura Rutellija gre za vizu-
alni dogodek, ki se lepo uje-
ma s pesniškimi besedili, saj
istočasno ponuja visoko lirič-
no občutje, je v eseju z naslo-
vom Tipalni pogled zapisala
Sabrina Zanner. Rutelli, ki se
je sprva preizkušal v slikar-
stvu in šele nato odkril foto-
grafijo, je v svoji strasti do te-
ga vizualnega medija prav fo-
tografijo spremenil v idealno
izrazno sredstvo, je na pred-
stavitvi projekta in razstavi de-
jal umetnostni zgodovinar (in
tudi pesnik) Enzo Santese.
Tatjana Pregl Kobe

Koledar ElleraniKoledar Ellerani
Italijanski inštitut za kulturo v Ljubljani — Razstava fotografij in dvojezičnega
pesniškega koledarja Ellerani

Enzo Santese, Roberta Ferrazza in Ciril Zlobec (Foto: P. S.)

V Mestni galeriji Ljubljana
so odprli pregledno raz-

stavo akademske slikarke Mi-
lene Usenik z naslovom Stiki
dveh poti. Na akademiji za li-
kovno umetnost v Ljubljani je
diplomirala leta 1965, tri leta
pozneje pa končala slikarsko
specialko. Leta 1993 je na pr-
vem bienalu Mini prix prejela
priznanje za malo sliko, leta
1995 pa grand prix na dru-
gem. Enega od ustvarjalnih vr-
huncev je umetnica, ki ustvar-
ja že skoraj štiri desetletja, do-
segla prav v zadnjih letih, zato
je posebna pozornost name-
njena tudi prenosu razstave z
obale v slovensko prestolnico
– predvsem slikam, nastalim v
novem tisočletju. V ospredju
njenega likovnega jezika je
barva.
Jeseni je pri Ediciji Artes pri
Obalnih galerijah Piran izšla
tudi monografija z uvodnima
esejema slikarja Emerika Ber-

narda in umetnostnega zgodo-
vinarja Andreja Medveda ter z
umetnostnozgodovinsko štu-
dijo Mojce Grmek. Kako vsto-
piti in kako interpretirati platna
Milene Usenik, nam najbolje

pove njen največji poznavalec
slikar Bernard v uvodnem be-
sedilu z naslovom Kako naseli-
ti sliko. Kustos razstave v Lju-
bljani je Sarival Sosič.
(P. S.)

Stiki dveh potiStiki dveh poti

Slikarka Milena Usenik (Foto: Milan Rožmarin)

V  Savinovem likovnem salonu v Žalcu se
predstavlja slikar in pesnik Stojan Špegel

(1963), ki živi in ustvarja v Šoštanju. O njego-
vem dozdajšnjem likovnem delu je izšla mono-
grafija Notranje pokrajine – slike (2007). Do
zdaj so izšle tri njegove pesniške zbirke: Zmeraj
kot prvikrat (1996), Špegel v ogledalu (1998)
in Notranje pokrajine (2006). Razstavo je odprl
župan občine Žalec Lojze Posedel.
Večino njegovih razstavljenih slik so navdihnile
sredozemske dežele. Ko poskušamo odgovoriti
na vprašanje, zakaj avtor išče izhodišča za svo-
ja dela v tradiciji, ki ni neposredno povezana s
kraji, v katerih ustvarja, ampak primorskim zna-
čajem, lahko odgovor najdemo predvsem v nje-
govem posebnem odkrivanju te pokrajine. Kaj-
ti – je zapisal kustos razstave Boris Gorupič –
ni edini, ki je v njej našel značilnosti, ki se mu
vedno znova razkrivajo v novih podrobnostih in
jih pretvarja v lasten avtorski likovni slog.
(P. S.)

Modrina v slikahModrina v slikah

Slikar
Stojan
Špegel
(Foto: P. S.)


