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Ne delajmo se, da se nas ne tiče
Prešernovo gledališče je s tremi nagradami za dramo Pred upokojitvijo na letošnjem Borštnikovem srečanju zabeležilo enega
največjih uspehov v svoji zgodovini. Z najboljšo režijo v slovenskih gledališčih se bo eno leto ponašala režiserka Mateja Koležnik.
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poka' , v tej družini je vse narobe, brat in sestra sta celo v
incestu, mlajša sestra je bila
teroristka. Kot otroci so živeli brez mamine in očetove
ljubezni, starši jih niso imeli radi, zato je večina stvari,
ki jih počnejo, rezultat neke
globoke negotovosti. Ta pro-

blem osvetli tudi logiko zagovarjanja velike ideje, pri
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čemer je vseeno, za kateri
-izem gre. Govorim o potrebi posameznika, da se skozi nekaj tretjega počuti večjega, kot se sam intimno počuti. Zakaj je torej neki fašizem možen? Zato, ker če
pripadam tako veliki ideji, kar naenkrat dobim moč
in opravičilo, da lahko kaznujem in pobijem tisto, kar
pravzaprav zavidam.«
Drama je izjemno aktualna.
Spreleti nas srh v prerokbi
»ti časi, ki se bodo vrnili«. Je
danes njeno sporočilo, naj
bomo pozorni, da se zgodovina ne bo ponovila?
»Absolutno. Populizem,
ki ga danes živimo, ni več demokracija, ampak samo še
populizem, s katerim odpiramo možnost, da lahko na
svoj kamen stopijo norci. In
jim bomo sledili samo zato,
ker imajo eno tako noro
energijo. Nevarno je, ko nehaš poslušati besede, ampak
gledaš samo njegovo prepričanje in ne vidiš, da je človek patološki narcis, lažnivec, sociopat in egocentrik.
Dober dan, Trump. Sicer pa
imamo vse to zelo blizu in ne
tako daleč nazaj.«
Usmeritev

Prešernovega

gledališča je nastavljanje
ogledala družbi. Je to ena
izmed vlog sodobnega gledališča?
»Mislim, da bi morali biti

Kranjčani ponosni tako na
gledališče kot nase kot publiko. Kranjska publika je
zame zagotovo ena najboljših v državi. Pravi fenomen
je, kako gledalci znate sprejemati in razumeti različne
avtorske poetike. Mislim,
da sta že dolga leta Marinka Poštrak, zadnja leta pa
tudi direktorica Mirjam Drnovšček uspeli ubrati pogumno pot angažiranega in
umetniškega gledališča, ki
ne hrani samo z zabavo ali
razburja s šokom. Zato ne le
jaz, ampak tudi moji kolegi
režiserji, radi hodimo režirat v Kranj. To je gledališče,
ki ne podcenjuje niti ustvarjalcev niti publike. Mogoče
se v Kranju premalo zavedate, kako dobro gledališče
imate.«

-

-

Vel jate za eno naših redkih režiserk, ki dela celo več v tujini
kot doma, zadnja leta vse bolj
režirate v Nemčiji, v Mtinchnu, Chemnitzu, Berlinu
»Delati v tujini je izziv in
muka hkrati. Živeti s kovčki
v najetih stanovanjih, v neki
sredini, ki je ne poznaš, se te
ne tiče in te ne boli niti ne veseli, to ni kakšna posebna zabava. Po drugi strani je velik izziv priti v veliko gledališko hišo, v kateri vzporedno
s tabo delajo ljudje in režiserji, na katerih prestave si se nekoč vozil osem ur z vlakom v
Berlin ali še kam drugam . .
Kar je v tujini drugače, in občutek imam, da z vsakim letom bolj, je razkorak v produkcijskih sredstvih. Pred
desetimi leti še ni bilo tako.
Vse velike javne kulturne institucije (gledališča, opere,

..

filharmonije, velike galerije),
ki ogromno stanejo in ne morejo obstajati, če niso na državnem proračunu, so bile v

Nemčiji ob nastopu recesije

deležne več denarja. Pri nas
pa se država na vse kriplje trudi, da bi javni sektor v kulturi potiho zadušila, ne da bi o
tem pojasnila svoje politično
stališče. Naj malo crkne tam
v kotu, da nihče ne bo opazil
in nam ne bo treba reči, da ga
bomo zadušili, ker ga ne potrebujemo. Za odprto stališče je treba prevzeti odgovornost, kar v Sloveniji zelo težko naredimo. V slovenskem
javnem življenju so redki tisti, ki so prevzeli odgovornost
za svoja dejanja. Tega športa
ne gojimo. To me razjezi vsa-

kič posebej, ko pridem nazaj
domov.«

»Vem, da sem
težak Človek
in zahtevna

režiserka. Moje
delo je moje
življenje in z
leti nimam
absolutno
nobene tolerance
več do ljudi, ki

jim je delov
gledališču samo
služba oziroma
nuja, zato da
imajo socialno
varnost. Vtem
smislu sem z

leti vedno bolj
pasja.«
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