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K U LT U R A

MITTELFEST 2018 - Umetniški vodja Haris Pašović prinaša v Čedad sarajevsko svežino

Z vero v umetnost v nove izzive
ČEDAD - »Verjamem v umetnost.

Verjamem v mlade«. Haris Pašović,
novi umetniški vodja Mittelfesta, tako
strne svoj credo. Režiser, pobudnik
številnih kulturnih prireditev, direktor
raznih festivalov, predavatelj na ugled-
nih forumih in šolah, se predstavlja z
bogatim življenjepisom, predvsem pa
z željo po uvajanju novosti. Leta 1961
v Sarajevu rojeni režiser je že med štu-
dijem veliko potoval in si nabiral znanja
in izkušenj izven svoje domovine, tedaj
Jugoslavije, med drugim je kot Ful-
brightov štipendist študiral na več uni-
verzah v ZDA. Kot režiser je ob uvelja-
vljanju na jugoslovanski gledališki sceni
sodeloval na prestižnih evropskih fe-
stivalih. Po tragičnem obdobju v oble-
ganem Sarajevu, v katerem je organiziral
veliko odmevnih pobud z mednarod-
nim predznakom (MESS festival), se je
vrnil k režijam, ob tem pa je razvil raz-
vejano predavateljsko dejavnost vse-
povsod po svetu (predava tudi na Bledu,
na IEDC Bled School of Management).
Dobro pozna tudi evropsko festivalsko
dogajanje, s katerim se je pobliže se-
znanil kot član žirije nagrade za najboljši
festival EFFE, Europe for Festivals, Fe-
stivals for Europe. Nedvomno človek
preizkušenega znanja in s številnimi
raznolikimi izkušnjami.

Doma ste iz Sarajeva, zdaj ste v
Čedadu: sta si mesti blizu ali daleč
oziroma koliko sta si slični, v čem sta
si različni?

»Živim z današnjim tempom, v
različnih krajih, v različnih držav, še
največ v Evropi. Vsekakor je primerjanje
teh mest zanimivo: imata nekaj skupnih
značilnost, razlik je vsekakor več. Mesti
sta umeščeni v center multikulturnega
življenja, pravzaprav se kulturna, tudi
jezikovna raznolikost kaže bolj v Če-
dadu in na njegovem širšem področju,
v Sarajevu je veliko bolj očitno razli-
kovanje glede na veroizpoved. Za obe
mesti je nadalje značilna kompleksna
zgodovina. Ljudje, starejši od 50 let,
ohranjajo spomin na preteklost, med-
tem ko mlajši niso obremenjeni z njo.
Kot rečeno, je razlik več: Čedad je
majhno mesto, Sarajevo je veliko večje,
v Čedadu življenje teče spokojno, v
Sarajevu je ritem veliko živahnejši. Ne

samo Čedad, celotna Furlanija Julijska
krajina je 'stara': mladih ni, kot jih je
malo v Italiji, podoben položaj je v
Sloveniji in Hrvaški. Gre za območja,
ki so kulturno bogata, vendar se praz-
nijo. Politika je kratkovidna, njen po-
gled sega največ do naslednjih volitev,
politiki bi morali načrtovati bolj dol-
goročno, npr. za naslednjih 20 let,
drugače se bodo obširna območja hudo
osiromašila.«

Kaj lahko novega posredujete
Čedadu in njegovemu festivalu?

»Pravzaprav ga nanovo peljem k
njegovemu začetku. Za novega direk-
torja (s triletnim mandatom) so me iz-
brali, da bi Mittelfestu ponovno pri-
dobil mednarodni horizont. V današnji
Evropi ni dovolj komunikacije, še naj-
manj na kulturnem področju: Vzhod
se zanima za Zahod, Zahod pa ignorira
to, kar se dogaja na Vzhodu. V glavah
se Berlinski zid ni porušil. Na in z Mit-
telfestom želim ustvariti priložnosti
za srečanja umetnikov. Tega letos sko-
rajda ni, ker sem se priprav lotil šele
decembra. Ob tem pa uvajanje spre-
memb zahteva čas.«

Kakšna je po vašem mnenju da-
našnja vloga festivalov, v čem je smi-
sel njihovega prirejanja?

»V letih sodelovanja v žiriji na-
grade EFFE sem dobil globji vpogled
v evropsko festivalsko dogajanje. V
3-4 letih sem spoznal okrog 700-800
festivalov. Na festivalih pride do iz-

jemne koncentracije energije. Po-
membno je tudi z vidika evropskega
pripovedovanja zgodb. Povsod je tež-
ko prirejati festivale, s finančnih in
političnih vidikov. Še posebej je težko
organizirati kakovostne festivale. Vse
več je 'shopping festivalov', takih, ki
znižajo kvaliteto ponudbe, da si za-

gotovijo več gledalcev. Osebno sem
proti takim posegom, zagovarjam fe-
stivale s kreativnimi umetniki, ki so
glasniki novosti.«

Veliko gostujete in predavate v
različnih državah, s tem spoznavate
današnji kulturni utrip.

»V Evropi skušajo 40-letniki in
starejši 'držati pozicijo', ki je zasidrana
v preteklost in sloni pretežno na
iluziji o evropski kulturni supremaciji.
Mlajši žive globalno, niso vezani na
rojsten ali drug poseben kraj, s teh-
nologijo in tudi drugače potujejo po
svetu. V Aziji se živi hitreje, tam je
bodočnost. In tudi drugi predeli sveta
prehitevajo Evropo. 'Staro celino'
imam rad, všeč mi je bolj spokojno
življenje, vendar se Evropa vse bolj
stara. Nadalje to obdobje preživlja v
strahu, nima idej, zapira se vase, dru-
gim preprečuje prihod in tako izdaja
samo sebe, svojo starodavno kulturno
dediščino.«

Kako pa je na območju bivše Ju-
goslavije?

»Glede tega bi opozoril na pozi-
tivno in na negativno noto: pozitivno
je, da državne institucije niso odpisale
kulture, raznim dejavnosti namenjajo
veliko več sredstev, kot se npr. dogaja
v Italiji; z druge strani pa ni prave
vizije, kulturna dejavnost se razvija
nekako spontano, kar jo izpostavlja
pritiskom. Ne gre samo na finančno
izsiljevanje umetnikov z omejevanjem
sredstev, ob tem se pojavlja tudi že po-
litičen pritisk, ki prihaja do izraza
predvsem na Hrvaškem.«

Kaj želite prvenstveno povedati
na vašem prvem Mittelfestu?

»V prvi vrsti sem umetnik, režiser,
verjamem v moč umetnosti, verjamem
v resnico umetnosti. Na festival priha-
jam s kopico pozitivnih izkušenj iz
bivše Jugoslavije in z negativnimi iz
vojnega obdobja: ostalim, predvsem
mladim lahko posredujem svoja pre-
izkušena spoznanja o nevarnostih, ki
jih prinašajo konflikti, o posledicah
pomanjkanja dialoga. Verujem v umet-
nost, zaupam mladim.«

Breda Pahor
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MITTELFEST 2018 - Perceval in Thalia Theater 

Razgaljanje človeških vzgibov
VIDEM – Boriti se s samim se-

boj ali boriti se za pravice drugih? Ali
pa gre morda za isti boj, ko skušaš
osmisliti svoje bivanje in izraziti sa-
mega sebe? Flamski režiser Luk Per-
ceval (letnik 1957), ki od leta 2009
pretežno dela v okviru hamburškega
gledališča Thalia Theater, je ustvaril
trilogijo na osnovi Zolajevih romanov
o Rougon – Macquartovih. Zadnji
del, Hunger, so uvrstili v gledališki
program letošnjega Mittelfesta in ga
prikazali v petek zvečer v žal slabo
zasedeni dvorani gledališča Giovanni
da Udine.

Perceval je kot osnovo za tretji
del vzel romana Germinal in Človek
zver: Emile Zola (1840 – 1902) v
prvem razvija zgodbo o Etienneu in
težkem življenju rudarjev in njihovih
družin; v drugem pa o Jacquesu, že-
lezničarju, ki se bori z lastnimi demoni
in morilskim instinktom, ki ga po
njegovem genetsko-družinsko zazna-
muje. V skoraj dveurni predstavi se
na zatemnjenem odru, ki ga razsvet-
ljujejo rudarske čelne svetilke in redki
reflektorji, vzporedno razvijata zgod-
bi, ki – nujno – vodita v tragičen epi-

log. Brata Etienne in Jacques, sinova
perice Gervaise, se mučno prebijata
skozi življenje: Etienne vidi rešitev v
delavskem uporu proti nepopustljivim

lastnikom rudnika, Jacques se na vse
kriplje skuša izmuzniti lastni 'usodi',
vendar je obseden z mislijo, da bo
ubil ljubljeno žensko in zato skuša

svoja čustva prenesti na lokomotivo
Lison. Tragediji se ne izogne ne Etien-
ne, zaslepljen z ambicijo, da bi vodil
upor v socialističnem duhu, ne Jac-
ques, ki se za nekaj časa preda 'zdra-
vilni' ljubezni. Brata obkrožajo drugi
liki, ki so v primeru rudarja Etiennea
njegovi kolegi in člani izredno revnih
rudarskih družin, ki se borijo za
lastno preživetje, v Jacquesovem pri-
meru pa socialno manj ogroženi, ki
pa so prevzeti od lastnih čustev in
želja. Odrsko je v vseh pogledih te-
mačna predstava izpeljana zelo učin-
kovito, čeprav je morda, predvsem
proti koncu, malce razvlečena. Režiser
Zolajevega naturalističnega ekspre-
sionizma ni omilil, tako da je tudi
gledališka pripoved zelo kruta.

In še sklepna drobcena opomba:
italijanskim gledalcem je bila pred-
stava všeč, češ videli smo nekaj teht-
nega in inovativnega, dasi težavnega
(ne samo zaradi branja nadnapisov);
slovenski gledalci, gre sicer predvsem
za gledališčnike, ki jih je v Videm
privabil Percevalov sloves, so bili
strožji ocenjevalci, češ vse to smo že
videli … (bip)

Hunger hamburškega teatra Thalia Theater je doživel krstno uprizoritev v Italiji

Nagrada za Slovenca
KARLOVY VARY - Slovenski režiser
Olmo Omerzu je na 53. mednarodnem
filmskem festivalu v Karlovyh Varyh
prejel nagrado za režijo koprodukcije
Zimske muhe. Za zgodbo, ki prikazuje
proces spreminjanja naivnih sanj in iskanje
nove perspektive realnosti, je dobil tudi
posebno omembo ekumenske žirije.
Omerzujev film Zimske muhe spremlja
navihanega, samozavestnega Maro in
malce čudaškega Heduša, ki se odpravita
dogodivščinam naproti v ledena pro-
stranstva. Na Slovenskem filmskem
centru so ga označili za »film ceste o
muhah, ki včasih brenčijo naokrog tudi
sredi zime«. Zgodba - preden se konča
na policijski postaji - pripoveduje o iz-
muzljivih vezeh fantovskega prijateljstva
in neukrotljivi želji po doživetjih. Film
je nastal v češko-slovensko-poljsko-slo-
vaški koprodukciji.
Letošnja izdaja festivala se je poklonila
pred kratkim preminulemu češkemu
režiserju Milošu Formanu. Odprla jo je
njegova grenka komedija iz leta 1965
Plavolaskine ljubezni. Prav tako je nekaj
skladb iz Formanovih filmov odmevalo
na otvoritvenem koncertu v izvedbi
Češkega narodnega simfoničnega or-
kestra pod taktirko Liborja Pešeka. Kri-
stalni globus za izjemen umetniški do-
prinos k svetovni kinematografiji pa so
letos namenili igralcu, režiserju, scena-
ristu, producentu in glasbeniku Timu
Robbinsu ter producentu, scenaristu in
režiserju Barryju Levinsonu.

Slovenci na Mittelfestu
ČEDAD - Ob zaključku pogovora še izrecno Pošovićevo vabilo za

ogled prireditev s slovenskimi ustvarjalci-poustvarjalci. Slovensko gledališko
umetnost na festivalu zastopa predstava Heroj.2 Uroša Kaurina in Vita
Weisa, ki bo na sporedu dvakrat: v sredo, 11. julija, ob 19.30 in dan kasneje
ob 21. uri, obakrat v gledališču Ristori. S plesnima produkcijama za odrasle,
Dark Union (koreografija Josef Nadj) in za otroke Ant Ferocious (avtor in iz-
vajalec Iztok Kovač), bo gost festivala En Knapp: odrasli bodo prišli na svoj
račun v soboto, 14. julija, ob 20. uri, otroci pa v nedeljo, 15., ob 18. uri, obe
predstavi sta na sporedu v gledališču Ristori. Slovensko noto ima tudi
glasbeni projekt Harisa Pašovića Ragazzi del' 99, pri kateri sodelujeta
Ljubljana International Orchestra in dirigentka Živa Ploj Peršuh, koncert bo
na sporedu v sredo, 11. julija, ob 22. uri na osrednjem mestnem trgu. In še
zadnji dogodek, na katerega je novi umetniški vodja festivala še posebj
ponosen: na sklepnem večeru festivala, ki se bo začel ob 22. uri, bo nastopil
'najlepši slovenski raper' Challe Salle. Pašović je prepričan, da bo zaradi
splošne priljubljenosti na čedajski trg priklical številne 'millenials'. (bip)
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