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koncert stare glasbe

Prizor iz filma Težko je biti fin v režiji Srđana Vuletića

13. Sarajevski filmski festival

Ponočevanje na ulicah Baščaršije
Otvoritveni film že nekaj dni razprodan – V devetih dneh festivala bo prikazanih
tudi 10 filmov, pri katerih so v celoti ali delno sodelovali slovenski ustvarjalci
Danes se začenja 13. Sarajevski filmski festival (SFF), ki je v zadnjih letih
prevzel vodilno vlogo promotorja in premiernega prikazovalca filmske
produkcije evropske jugovzhodne regije. Za devet dni bodo filmu naklonjeno sarajevsko publiko spet začarale gibljive slike, ki jih bodo predvajali na sedmih lokacijah po mestu. Po že razprodani otvoritveni projekciji
filma Težko je biti fin, bo množica filmskih privržencev povabljena na zabavo v mestno hišo, nato pa se bo dogajanje preselilo na uličice Baščaršije. Organizatorji festivala si letos namreč prizadevajo med filmskim praznikom oživiti staro mestno jedro. Prav zato so lastnikom gostiln v tem
delu Sarajeva podaljšali obratovalno dovoljenje do 3. ure zjutraj.
Sveže napeto projekcijsko platno
dimenzij 23 X 11 metrov v letnem
kinu Heineken bo prvi obarval film
Težko je biti fin, bosanskega režiserja Srđana Vuletića. Zgodba, ki sta
jo zasnovala Vuletić in Miroslav
Mandić, v scenarij pa jo je prevedel
režiser skupaj s priznanim scenaristom Abdulahom Sidranom, govori
o taksistu s kriminalno preteklostjo, ki se skuša vrniti na poštena
pota. A izhod iz kriminalnega okolja, kot nakazuje že naslov filma, ni
lahek. Film je bosansko-srbsko-slovensko-nemška koprodukcija, posneta za 2,5 milijona evrov.

Solidna slovenska udeležba
Slovenske barve bo na festivalu
zastopalo 10 filmov, med njimi 5 koprodukcij. Dober nabor daje videz,
da gre filmski produkciji v Sloveniji

kot po maslu. V tekmovalni program celovečercev se je uvrstil še
lanski zmagovalec našega nacionalnega festivala Kratki stiki v režiji Janeza Lapajneta, ki smo ga lahko videli tudi v redni kinodistribuciji po
Sloveniji. Tekmuje tudi makedonsko-slovensko-belgijsko-francoska
koprodukcija Jaz sem iz Titovega
Velesa v režiji Teone Strugar Mitevski. V njem se bo, tokrat za spremembo v vlogi uspešnega poslovneža Viktorja, občinstvu zopet
predstavil Peter Musevski, ki je
pred dvema letoma že prejel srce
Sarajeva za najboljšo moško vlogo v
filmu Delo osvobaja. Zgodba, ki je
svoje koproducente iskala in našla
na koprodukcijskem marketu SFF
Cinelink, pripoveduje o življenju
treh sester iz makedonskega Velesa,

ki ga v medsebojnih pogovorih še
vedno imenujejo Titov Veles.
Med dokumentarnimi filmi tekmujeta Babice revolucije Petre Seliškar, ki prikazuje življenjsko pot in
usodo treh žensk – zdaj babic iz Slovenije, Makedonije in Kube –, in
film Črta Brajnika Umirajoča tišina,
v katerem spregovorijo zgodbe iz
obmejnih istrskih vasi. V program
kratkih filmov pa sta se uvrstila
film Na sončni strani Alp v režiji Janeza Burgerja in Luknja Marka Šantića. Zunaj tekmovalnega programa
bodo prikazani še trije slovenski filmi. Najmlajši filmski navdušenci si
bodo v programu Teen Arene lahko
ogledali slovensko-poljsko-hrvaško-bosansko koprodukcijo Tea v
režiji Hanne A. W. Slak. Predvajali
bodo tudi koprodukcijo vseh nekdanjih jugoslovanskih držav Karaula režiserja Rajka Grlića, ki je že gostoval v naših kinematografih. Posebno projekcijo pa bo doživel film
Petelinji zajtrk Marka Naberšnika,
posnet po romanu Ferija Lainščka,
o vajencu v avtomehanični delavnici, ki se zaplete v ljubezensko zgodbo z ženo lokalne barabe.

Zvesto občinstvo
V trinajstih letih je festival vzgojil zvesto občinstvo, ki ga je iz leta v

leto več. Kinodvorane so, tudi v dopoldanskem času, praviloma polne.
Na povečevanje števila filmskih
navdušencev pa kaže tudi podatek,
da so v predprodaji vstopnic, ki se je
začela pet dni pred začetkom festivala, razprodali projekcijo omenjenega otvoritvenega filma v letnem
kinu, ki sprejme okoli 3000 gledalcev. Za zdaj so iz novinarskega središča, ki bo ažuriralo 500 akreditiranih tujih in domačih novinarjev,
sporočili, da veliko zanimanje žanjejo tudi svetovne uspešnice, kot
je najnovejši dokumentarec Sicko
Michaela Moora. Provokativni
ameriški režiser bo svoj film, predvajan zadnji dan festivala, pospremil tudi v živo.
Poleg
regionalnih
filmskih
ustvarjalcev, ki se bodo skupaj s
svojimi filmi v tekmovalnem programu predstavili občinstvu, se bodo festivala udeležila tudi svetovna
filmska imena, igralci Steve Buscemi, Jeremy Irons, Juliette Binoche,
režiserji Terry George, Alexander
Payne, Fatih Akin in Bela Tarr, če
med medijsko najbolj izpostavljenimi omenimo le nekatere.
Tina Lešničar

R

adovljica z letošnjim
jubilejnim srebrnim
glasbenim festivalom
doživlja kar dvojni praznik. Prvič
smo stopili v novo, prenovljeno, z
arhitektonskimi atributi
ozaljšano novo baročno
dvorano v radovljiški graščini,
domicilni tudi za glasbeni
festival v Radovljici. Nova
dvorana s kar prekatnim
utripom in dihanjem z dvema
dvoranama in še dodatnimi
prostori, med katerimi je ostala
le gotska prostornina še v fazi
obnove, ki čaka na nadaljevanje.
Vse to doživimo, ko se vzpnemo
po dvokrilnem balustradnem
stopnišču v gornje prostore
graščine in se odpro novi estetski
vidiki. Visoka, svetla lestenčna
dvorana je letos prvič doživela
svoj akustični in glasbeni krst, ki
obeta prostoru bogato doto, kar
so takoj zaslutili tudi obiskovalci
ob odprtju letošnjega festivala,
saj se jih je zbralo zelo veliko.
Glasbeni indeks je prvič
umetniško podpisal odličen
italijanski ansambel Sonatori de
la Gioiosa Marca, ki so ga
sestavljali violinista Giorgio
Fava in Giovanni Dalla Vecchia,
čelist Walter Vestidello, baročni
kitarist Giancarlo Rado in
čembalist Giampietro Rosato.
Kot solistična godalna zasedba
so pred skoraj dvajsetimi leti
nastali v Trevisu, mestu, ki je bilo
v renesansi znano z imenom
Marca Gioiosa. Njihov repertoar
vključuje glasbo od poznega 16.
stoletja do klasicizma s
poudarkom na delih iz pokrajine
Veneto. Sporedu so dali naslov
»Follie all'italiana«, v
sklenjenem programskem krogu
in glasbenem risu pa skladatelji
Falconieri, Storace, Vitali,

Corbetta, Cazzati, Reali in
seveda veliko bolj znana
Arcangelo Corelli in Antonio
Vivaldi. Glasbeno dramaturška
os se je vrtela okrog, danes bi
rekli, baročne sigle, teme
španske La Folie, ki je okužila
številne skladatelje tja do
klasicizma. Glasbeni baročni
pravorek, ki pa so ga skladatelji
različno razčlenili in uvrstili v še
danes veljavni glasbeni in
umetniški kodeks. Italijanski
ansambel ni bil ne le »zveneč«,
temveč prav senatorski tolmač
za vse Passacalle, Ciaccone,
Partite in Folie, polne
dominantnih tem in motivov
Folie za vrsto karakternih in
formalnih variacij ter
metamorfoz v nenehnem
stopnjevanju tehničnih in
meditativnih izrisavanj.
Občudovali smo oba violinista,
virtuoza, ki se razumeta na
pogled, čelista, ob katerega
virtuoznem obvladanju tehnike
smo začutili mravljince ob igri,
kitarista na manjšem
instrumentu, ki pa je imel velik
zvočni večer in kar viharniško
glasbeno gesto, nalezljivo za
ritmično strukturo vzornih
izvedb. Pa čembalist, ki ga ni bilo
slišati. Prav težko je s kritiško
arbitražo, saj je izbire toliko, da
najboljše lahko izberemo le iz
celote, pa še to bolj povrhnje. Za
najboljši okus bi morda omenili
delo La Folia, tračnico variacij
Antonia Vivaldija, ki se zdijo kot
drveč električni vlakec z
razburljivo hudomušnostjo
zvočnih kretnic in silovitim
virtuoznim naturalizmom, ki kar
grabi z neustavljivo invencijo
formalnih principov glasbene
geometrije. Pa emocionalni
melodik Corelli s Ciacono z
notranjo projekcijo violinske
igre. Za čembalista in njegove
registre Partita (Storace), za
intonacijo kakšne karnevalske
povorke z Markovega trga pa
živahen plesni Capriccio sopra
sete note Cazzatija.

Trije novi Janezi Janše

V

tednu, ko medijem primanjkuje dogodkov, o katerih bi
lahko poročali, je umetniško in širšo javnost presenetila
ali nasmejala novica, da so se trije priznani slovenski
umetniki, režiser Emil Hrvatin, slikar Žiga Kariž in
vizualni umetnik Davide Grassi uradno preimenovali v
Janeza Janšo. Verjetno se marsikomu zdi, da temu ni treba posvečati
večje pozornosti, saj lahko preimenovanje dojamemo kot neslano
šalo ali kot zasebno odločitev omenjenih akterjev. Prav z
argumentom, da gre za povsem intimno odločitev, ki nima nič z
umetnostjo, so se umetniki tudi otepali novinarskih vprašanj.
A morda ni pretirano trditi, da poteza omenjenih akterjev zadeva
sámo bistvo sodobne umetnosti. Od preloma zgodovinskih
avantgard, ko konstitutivni del umetnosti postane ne le končni
umetniški produkt, pač pa proces izdelovanja umetniškega dela, ko
postane pomembna vsakodnevna drža umetnika – to, kako se oblači,
kaj jé itd., –, od umetnikove umetnosti ne moremo odšteti njegovega
zasebnega življenja. To, kar počne umetnik v zasebnem življenju, je
lahko v vsakem trenutku del umetniške akcije, performans. Tudi
zanikanje, da gre za umetniško gesto, lahko razumemo kot del
umetniške drže. Konec koncev, če se vrnemo k našemu primeru, o
tem, da meje zasebno – javno v umetnosti po avantgardističnem
prelomu ni mogoče jasno določiti, priča dejstvo, da bomo zdaj gledali
slike Janeza Janše, gledali (plesne) predstave Janeza Janše in vizualna
dela Janeza Janše. Sprememba imena, naj bo še tako intimno dejanje,
neposredno vpliva na razumevanje umetniškega dela.
Ime ima v sodobni umetnosti ključno vlogo. Edina stvar, ki ločuje
ready-made Marcela Duchampa od industrijsko narejenega objekta,
je ime Marcela Duchampa. Razlika med pisoarjem in Fontano je torej
v tem, da je pod Fontano podpisan Duchamp – umetnik, pod pisoar
pa nihče. Duchampovo ime je edini materialni zaznamek umetnikove
geste, ki je banalni trivialni predmet, pisoar, prenesel v polje
umetnosti.
Ključna poteza, ki jo je mogoče izluščiti iz preimenovanja treh
slovenskih umetnikov in ki prav tako zadeva modernistični prelom, je
to, da umetnost prestopa svoje polje in posega v družbenopolitično
tkivo. Akterji sicer namigujejo, da je Janezev Janš v Sloveniji še okoli
deset in je to, da v njihovem preimenovanju vidimo nekakšno
afiniteto do slovenskega premiera, pač rezultat prenagljenega
sklepanja javnosti. Toda – ali ni konstitutivni del umetniškega dela
prav njegova interpretacija, razumevanje, ki ga vzpostavi kritična
javnost? Z drugimi besedami: umetniško delo ni dokončen odgovor,
pač pa vselej vprašanje, ki se naslavlja na določeno javnost, kar
pomeni, da umetnik nima ekskluzivnih pravic do interpretacije svoje
umetnosti. Tako ob preimenovanju v Janeza Janšo upravičeno
najprej pomislimo prav na slovenskega predsednika vlade. Zato se
zdi, da ima preimenovanje v ime, ki ga po naključju nosi prvi človek
slovenske politike, tudi politične konotacije. Političnost v tem
primeru pa ne gre razumeti kot komentar dnevnopolitičnega
dogajanja pri nas niti kot komentar življenja in dela Janeza Janše,
pač pa v najbolj elementarnem pomenu; političnost preimenovanja
je to, da v trenutku zaniha mrežo pomenov v neki družbi, zamaje meje
med umetnostjo in politiko, med javnim in zasebnim. Daje se kot
uganka, ki še čaka na svoje poskuse razrešitve.

Katarina Marinčič, avtorica Delove poletne zgodbe

Wagnerjev festival v Bayreuthu (3)

V jeziku kot materialu je resnica

Brunhilda težko sprejme
premladega Siegfrieda

podobni situaciji, se najbrž izražajo na besedilu. Če sediš s prenosnim računalnikom v senci pred
šotorom, je drugače kakor doma, v
zaprtem prostoru.
Tehten pomen ima v tej pripovedu dojemanje časa, preskok,
nato združitev dveh časovnih faz.
Tega se ob pisanju nisem izraziteje zavedala. Je pa ta preokupacija, ukvarjanje s časom pri meni, če
se poskušam pogledati od zunaj,
posledica največjega literarnega
vpliva v mojem življenju, Proustovega. Verjetno se prenaša celo na
to preprosto zgodbo. Proust me je
v pozni puberteti, nekako pri šestnajstih, posrkal vase. Zdel se mi
je pisatelj, ki je povedal vso resnico in samo resnico. Če prebereš
vseh njegovih zajetnih sedem romanov na dušek v enem letu, te
nujno zaznamuje v gradnji stavka
– a ne, da bi se primerjala z njim –
te okuži, prepoji. Zdaj si Proustovih knjig ne upam več odpreti, ti-

ste vtise puščam, kakor so. Sem se
pa zaradi njega naučila francosko.
Katere teme vam predstavljajo
največji izziv, tisto še nedoseženo?
Trenutno je to tematika vzporednega življenja skozi zgodbo;
zgodba kot po eni strani paralelno
življenje, po drugi strani kot tisto
edino pravo, integralni del neke
eksistence. Zgodba, ki vdre v resničnost – to me zanima kot pojav.
Te meje se včasih zdijo transparentne.
In včasih do grotesknosti netransparentne, da se jih ne zavedamo. Ena od osupljivejših se mi zdi
usoda žene romunskega diktatorja Ceausescuja. Bila je doktorica
kemijske znanosti, živela pa je v
vzporedni zgodbi. Kaj se dogaja v
psihi, ki si je pripravljena tako v
celoti ustvariti neko vzporedno življenje? S temi vprašanji se trenutno ukvarjam, in seveda tudi z
drugimi, manj srhljivimi primeri,
kot je njen.

Foto Matej Družnik

Na katere sestavine prisegate v
dobri zgodbi?
V naši dobi, ko književnost ni
več edini, najpomembnejši posrednik fabule, zgodbe kot take, me
najbolj pritegne način, zorni kot, s
katerega je povedana; psihologija,
ki zaživi skozi pripovedovalca. Zame je bistven z gledišča avtorice in
obenem bralke. To se mi zdi še danes vznemirljivo v literaturi, ki je
sicer izgubila del svojega nekdanjega vpliva.
Kratka proza ima pravila in svoboščine. Kako se v tej razpetosti
gibljete kot avtorica?
Verjetno je pomembno, da
ohraniš neki ritem, lok napetosti.
Kratka proza ne prenese površnosti, ki si jih na petsto straneh vendarle tu in tam lahko dovoliš. V
določenem smislu terja večji perfekcionizem kot druge zvrsti. Priznam pa – čeprav morda v tem
kontekstu ne bi smela – da mene
kot pisateljico bolj privlačijo obsežnejši teksti.
V poletni zgodbi Pokrov smo na
počitnicah skladne družine, dogodki se vrstijo pred očmi še ne
desetletnega fanta. Od kod ste
prečrpali tovrstno okušanje življenja?
Tekst je avtobiografski v širšem
pomenu; pravzaprav so se vse
stvari v resnici zgodile: določeni
prizori, ki sem jih videla in so me
zabavali, pa jih ne bi mogla vključiti kam drugam. Gre za potovanje
z dvema trajektoma na Kreto, fant,
pripovedovalec pa sem v veliki
meri jaz sama. Kjub temu da imam
dva sinova, so tu na prvem mestu
moje reminiscence. Ko sem dobila
povabilo za pisanje, sem ob tej temi najprej pomislila na deklico, na
otroka pa zato, ker mi je pri srcu
naivna perspektiva nekoga, ki vse
vidi, ampak ničesar ne obsoja. Iz
želje po nevtralnosti sem se nazadnje odločila za fanta.
So razpoloženja, ki v tej zgodbi
izstopajo ter so spoj otrokove dojemljivosti in novih izkušenj, nastajala sproti, med pisanjem, ali
pa so obstajala že prej kot načrt?
To so vtisi z nekdanjih potovanj,
skupnih, z družino, iz leta v leto
bolj ali manj po isti poti, vendar so
se nalagali postopoma, in so prizori, ki sem si jih že dolgo želela opisati. Razpoloženja pa … če pišeš v

Kaj za vas predstavlja glavni čar
književnosti, in na drugi strani napor?
Nadpovprečno veliko se ukvarjam s slogom, z jezikom; precej popravljam za seboj, včasih verjetno
zato kaj pokvarim, popravim na
slabše. Toda ravno tukaj se mi odkrivajo največja zadovoljstva, kadar presodim, da sem kakšno stvar
natančno izrazila. Vedno znova se
mi razkriva poseben čudež: da je v
jeziku kot materialu neka resnica,
ki pride na dan, s tem da ga piliš in
brusiš; in ugotoviš, da je tisto, kar
je slogovno najboljše, neredko tudi psihološko najbolj utemeljeno.
S tem se najbolj mučiš in v tem
obenem najbolj uživaš, največ požanješ.
Kaj je vaše avtorsko in človeško
zaledje?
Velikokrat razmišljam, da je zame – čeprav je v neskladju s predstavo o umetniku kot boemu in
eksaltiranemu človeku – zelo pomembno moje urejeno, mirno
družinsko življenje brez hujših
pretresov. Celo materialna varnost se mi zdi potrebna, če naj
sploh razmišljam o literaturi. Tako
sem se pri pisanju, psihologiji junakov sposobna vživljati tudi v

Katarina Marinčič

drugega, ne samo v neko svojo, denimo, travmo. Zame je pomembno zazirati se v drugo duševnost in
ne toliko v lastno, kjer je vse precej
urejeno, čeprav nikoli ne veš do
zadnjega.
Kot pisateljica poznate literarne
postopke. Kakšen je zato vaš notranji dvogovor z drugimi avtorji?
Se razume, da gledaš, kako se je
nekdo nečesa lotil s tehničnega
stališča; mogoče je to celo moteče.
Najbolj me fascinirajo avtorji, ki s
svojim genijem na skrivnosten način presežejo pravila. Tak je primer avtorja, iz katerega sem doktorirala, Balzaca: po vseh pravilih
je slab pisatelj, marsikatera stvar,
če jo izločiš, je nesmiselna, grozna
– toda celota deluje in mu kratko
malo verjameš. To je nekaj, na kar
profesorji ne znamo pokazati s prstom, kot bralec pa morda to celo
laže najdeš.
Kako se uvrščate v naš prostor –
po vsem videzu ste precejšnja individualistka?
Če česa ne razumem, ne razumem literarnega »grupiranja«. Pa
ne, da ga obsojam, ampak to ni zame. Zdi se mi, da je v 20., 21. stoletju literatura eno zadnjih zatočišč
za individualiste, in sem na to pri
sebi zelo ljubosumna. Hočem biti
sama. Prej sva se pogovarjali o moji profesuri. Tam se vsekakor počutim del skupine ljudi, ki vsak na
svojem področju posredujemo
znanje študentom in sta potem
naš dosežek, zadovoljstvo skupna.
Kot pisatelj, se mi zdi, pa moraš biti sam, tako kot si sam, kadar si
bralec.
S katerim avtorjem bi v teh poletnih dneh najraje, recimo, v prijetnem lokalu, poklepetali o knjigah?
Z Johnom Fowlesom. On mi prvi pride na misel. Je edini avtor, ob
katerem sem začutila, da je znal
svoje delo lucidno zagledati od zunaj. Brala sem uvod, ki ga je pisal
dolgo po prvem izidu svojega romana Mag, kjer pravi: “To je adolescentska, infantilna proza …”, in
sem rekla, “daj daj, kaj se delaš
skromnega, tipična chateaubriandovska poza – žal mi je, da sem to
izdal, in je bilo tako uspešno –” potem pa sem ob branju romana videla, da je ustrezno okarakteriziral
lastni tekst. Pri tem, da mi je Mag
zelo všeč – toda pisateljeva sodba o
samem sebi vseeno drži. Ne gre za
to, da bi nekaj, kar si naredil, kar
zavrgel, temveč, da jasno vidiš, kaj
je bilo narejeno narobe. To pa po
mojem ni čisto običajna lastnost!
Miriam Drev

Tretja opera iz Nibelungovega prstana je Siegfried – V Valkiri je bil spočet,
tu pa je že junak, ki ga uspavana Brunhilda čaka kot ljubimca
Pri Siegfriedu se razkrije vsa Wagnerjeva povezovalna mojstrovina – sprememba gradnje celotne tetralogije tako, da se prvi del počasi začne pregibati v drugo polovico z razpletom določenih usod. Zlom Wotanovega kopja
pod Siegfriedovim mečem, Siegfriedov uboj v zmaja spremenjenega velikana Fafnerja, potem še uboj zahrbtnega Mimeja: junak še ni prav zrastel, a je že trikrat obračunal z vsemi nasprotniki, za katere pravzaprav ne ve
prav dobro, od kod so in kako globoka je preteklost, s katero ga povezujejo. To je ena izmed dimenzij Siegfrieda, druga je seveda na koncu tretjega dejanja speča vojščakinja Brunhilda.
Siegfried je najbolj pravljična
opera v tetralogiji, hkrati najbolj
prozaična v smislu francoskega raconte. Dogajanja je malo, vsi trije
obračuni, dva smrtna, z Wotanom
pa ne čisto, saj se zavleče stran, od
koder bo v Somraku bogov še poskušal vplivati na usodo, pa so vendarle zelo hitri in nepričakovani.

Wagner, slab »morilec«
Tu je bil Wagner kot oblikovalec
zločinov neverjetno hiter, prej neroden kot mojstrski; nasploh je Wagner v vsej tetralogiji slab morilec
svojih junakov. Siegfried je še vedno Wotanove krvi, vnuk, bi rekli,
vendar ga junak prepozna predvsem kot sovražnika svojega očeta.

Zlomljeni Siegmundov meč, s katerim v prvem dejanju opere kovač
Mime ne ve, kaj naj počne, bo v tretjem Brunhilda prepoznala kot svojo zgodovino in Siegfriedovo identiteto. Zato se svojega rešitelja boji
in ga zavrača. Ona je enako stara, v
bistvu je kot Siegfriedova mama ali
nekakšna botra. Wagner se je tu
ujel v psihološko past.
Bayreuthska predstava to v Dorstovi režiji zelo pokaže: Brunhilda
človeka, ki ga spozna kot rosnega
mladeniča, ne sprejme takoj, čeprav se plazi pred njo na kolenih.
Zaživi kot izkušena ženska s takojšnjo vodilno vlogo v novo nastajajočem odnosu. Zgodba z Mimejem
je v prvem dejanju poudarjena, zelo

prepričljiva, ker je odlično zaigrana. Manjka sicer živi medved, a ga
ima Siegfried že odrtega; v njegovo
kožo je namreč odet. Dorst je tudi
tu imel nekaj svojih sodobnih potez; najprej je v prvem dejanju mimo okna v Mimejevo delavnico pripeljal kukajočega mladeniča. Celotno drugo dejanje se dogaja v gozdu, a pod nekakšno avtocestno ali
mostovno gradnjo, na kateri je šotor za delavce, medtem ko se otroci
skrivajo in lovijo po gozdu in pridejo do roba jame, v kateri počiva
zmaj Fafner. Scensko sta obe dejanji prepričljivo zasnovani, zlasti
udor in razkol zemlje, ko se Fafner
prebudi; kot kakšen lokalni ognjeniški izbruh in potem prodor junaškega Siegfrieda do zmaja z mečem,
hud boj in zmajeva počasna smrt.

Preobrat

Foto Marijan Zlobec

Pisateljska naglica je Katarini Marinčič tuja. Avtorica treh romanov – Tereza (1989), Rožni vrt (1992) in ponatisnjenega, Prikrita harmonija (nagrada kresnik 2000) – ter knjige novel O treh (2006) in kratke proze (nagrada
fabula 2007), zaposlena kot docentka za francosko literaturo na Oddelku za romanistiko na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, piše na dolgi rok: »Prav zdaj se spet ukvarjam z neko snovjo, veliko razmišljam o njej. Vrtela se bo
okoli pojma mitomanije; izrisujejo se mi trije junaki, nisem pa se še odločila, ali bi bi jo zastavila kot dramsko
formo ali vendarle kot roman.« Avtorska gorečnost in polet torej zahtevata svoj čas.

Prizor iz Siegfrieda

Tretje dejanje je sprva odločilen
preobrat; Wagner ga je potreboval
zaradi napovedi bližajočega se konca bogov. Boginja zemlje Erda, ki je
Wotanu s svojo modrostjo v Renskem zlatu rešila glavo, mu zdaj kot
že ostarelemu popotniku ne zna
več svetovati. Vidi njegov konec, a
ga ne pove. Zakaj stoji Erda, vsevedna boginja, modrost sama, kot da
je zunaj celotne zgodbe? Zakaj edino ona ve več, ali so vsi bogovi enaki? Druga scena tretjega dejanja se
ponovi, tako kot se mora iz konca
Valkire. Tu je samota v kamnitem
okolju kamnoloma popolna; obračun med Siefriedom in Wotanom je
neizogiben. Wotan se v sekundi nepazljivosti izda: nekoč je že prelomil ta meč! Režiser Dorst Wotana ni
želel očitno pokončati, ampak je Siefriedu dovolil le, da mu je zlomil
vsemogočno sulico, potem pa se je
opotekel za skale. Wagner je v partituri ravno tako do Wotana prizanesljiv: bistvo je zlom očitnega simbola moči. Brunhilda ne leži več obdana z ognjem; njegova moč je pošla, ostal je ostarel, zadimljen oklep,
barva rdeče obleke je zbledela, lepota ženske pa je še lepša.
Marijan Zlobec

