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Ni vse tako, kakor je videti – Tajni agenti zasedbe Kud Ljud in zbora The secret agent choir so na delu v banki,
rop ni bil uspešen, vendar niti ni bilo predvideno, da bi bil.

Z ulice jih vračajo na ulico – Člani španske skupine Karan so štiri leta zbirali odpadke, da so jih lahko, preoblikovane v inštrumente, znova uporabili
na ulici.

Graški festival uličnega gledališča La strada

S kazoojem ne oropaš banke,
a nič ne de, vsaj nasmeješ komitente
Javni prostor postaja oder nastopajočih igralcev, pa tudi oder, na katerem se razgrinja drama urbanega
življenja – Gradec je zaradi festivalov postal lahkotnejše ter za življenje prijetnejše in bolj zaželeno mesto

V banki ob graškem trgu nekaj ni bilo prav. Namesto da bi zakrinkani moški zavpil: »Roke kvišku, denar v bisago!«, je prhnil v svoj kovinski kazoo;
namesto da bi oropal banko, so komitenti bruhnili v smeh in nazadnje z
njim zaplesali. Razumljivo, ni jim ostalo skrito, da njihovo mesto vnovič gosti festival uličnega gledališča. Toda pred trinajstimi leti bi bil razplet prizora lahko drugačen – smeha ne bi izvabil, bi pa oropal banko. Mesto je bilo
ob poletjih, pravijo domačini, prazno. Potem je prišla La strada.
Še pred tem se je zdelo, da bi v
Gradec in njegove mestne »saloone«
med poletnimi meseci prej zaneslo
trnov puščavski grmiček, ki se navadno skupaj z vrtinčastim vetrom pripodi v zapuščeno mesto na Divjem
zahodu, kakor turista. Še domačini
so, kakor da bi se bili dogovorili, za
seboj zaklepali vrata domov, si na
strešne prtljažnike avtomobilov privezovali potovalke in se peljali stran
– stran od Gradca. Kamor koli. »Naj
povem drugače: o tem, da res ni bilo
nikogar, bi se prepričali, ko bi se ob
koncu tedna odločili sestati s prijatelji zunaj na kavi. Ne bi se mogli.«
Umetniški vodja festivala Werner
Schrempf zagotavlja, da bi obtičali
pred zaprtimi vrati prvega lokala.
Nato še drugega, tretjega in vsakega
naslednjega. »Vsi so zaklenili za seboj in odšli.«

Po sledeh prvih uličnih
umetnikov
Zdaj, kaže, vsi odpirajo vrata in prihajajo. Schrempf si ne lasti zaslug, v
preteklih letih bi se delež prebivalcev
v mestu povečal za nezanemarljivih
šest odstotkov tudi zaradi drugih in
drugačnih dogodkov ali dejavnikov.
Opazil pa je, da nedvomne sledove
za seboj puščajo umetniki na festivalu. Popolne preobrazbe mesta nočejo
doseči takoj in si je niti ne želijo, saj
bi krčeviti in nepremišljeni posegi v
njegove prostore premočno posegli
tudi v življenja prebivalcev.
»Korak za korakom se pride daleč,
raje izbiramo manjša območja in
jih obujamo z uličnimi, lutkovnimi
predstavami, sprevodi, nastopi glasbenih skupin.« Koliko natanko so jih
oživili, bi najlaže našteli, če bi preverili, katere trge, ulice, nabrežja so po
njihovem odhodu zasedli družabni
prostori in tam vztrajajo še danes. Takšen je, denimo, Glockenspielplatz,
manjši trg v mestnem središču, takoj
pod oknom stanovanja Majde Krivograd. Arhitektki, ki se je v Gradec
preselila pred 15 leti, tehnika »korak

za korakom« ni tuja; uporabljala jo
je vsaj, ko je sledila, tudi zasledovala, člane posameznih gledaliških in
glasbenih skupin med njihovimi nastopi in še bolj po njih. »Vedela sem,
da mesto in njegovi meščani potrebujemo njihovo pozornost, ko so se
začeli izvajalci skrivati pred nami, ko
so zavijali v stranske ulice, da bi nam
ušli, mi pa v diru za njimi.«

Javno proti zasebnemu
Ko so se tako meščani zlagoma
seznanjali z razsežnostmi gledališkega mehanizma, ki se ne zapira za
stene odrskih institucij ali ograjuje
pred avditorijem, ampak demokratično odpira vsakemu, ki gre zgolj
mimo dogodka na ulici, so opazili
še nekaj drugega. »Posredno je izvajalcem uspelo, da sem svoje mesto
uzrla drugače,« pravi Majda. Zadostovalo jo, da so jih med sprevodom
peljali po poteh, ki jim niso bile v
navadi, da so za lutkovni performans zaprli do tedaj prometno ulico ali pa le snop svetlobe iz uličnih
svetilk preusmerili drugam.
Javni prostor tako postaja oder
nastopajočih igralcev, pa tudi oder,
na katerem se razgrinja drama urbanega življenja. Ulice, trgi, parki,
javne zgradbe beležijo plimovanje
in oseko socialne izmenjave in so
neposredni dokaz razvoja javnega prostora. V preteklosti je bil ta
ključen za zadovoljevanje mnogih
potreb lokalne skupnosti – za trgovanje, praznovanje, izmenjavo novic, družbeno in politično udejstvovanje, ne nazadnje tudi za pranje
oblek ali javno sramotenje. V antičnem Rimu so, denimo, vse oporoke
odpirali na javnih prizoriščih, poroka pa je bila, nasprotno, umaknjena
v zasebne sfere. Zasebnost je nato,
še posebno po 17. stoletju, ko se je
znašla v naboru pravic tudi srednjega in nižjega razreda, na Zahodu
postala spoštovana vrednota.
Javni prostor se je začel umikati
zasebnemu. »Če javno življenje in

prostor zanemarjamo ali ju opuščamo, se ljudje osamijo in hkrati
izgubljajo občutek kolektivnega
duha in povezanosti,« pripominja
Catherine Slessor, avtorica besedila Javno udejstvovanje – razvoj javnega prostora. Ne preseneča njena
pripomba, da sodobne družbene
in politične ureditve, najbolj pa razvoj komunikacijske tehnologije in
skupaj z njo kraljestvo virtualnega,
meščane še bolj spodbujajo, da se
umikajo za stene svojih domov, saj
je tudi doma ob pomoči razvejenih
mrež svetovnega spleta možno biti
dejaven: »Prostor je neomejen in
fenomenološko abstrakten, ob tem
pa ga ne zadevajo niti vremenske
razmere, časovne razlike, menjavanje letnih časov ipd.«

Kje zgrabiti mesto?
La strada in podobni festivali ali
ulične intervencije znova osmišljajo javni prostor, no, pomagajo, da
se obenj »spotikajo« meščani, da
ga opazijo, da ga vzamejo za nepogrešljiv oder svojega vsakdanjega
življenja. »Mesto je nekakšna družbena tkanina, ustvarjalni in rekreacijski prostor. O njem na poti od
doma do službe niti ne premišljujemo, a bi morali, zato nalogo včasih
namesto nas opravijo umetniki,«
namen takšnega festivala utemeljuje Schrempf.
Vsi sicer mesta ne »zagrabijo« na
istem koncu. Španski ustvarjalec
Leandre je pred občinstvo, ki ga že
dobro pozna, stopil z enim kosom
prtljage, tokrat z vrati. Z ulice stopi
skoznje in vstopi – na ulico. To je
zgolj začetek njegovega premisleka
o lastnini in domovini, o umiku v
zasebnost in naklonjenosti do drugih. Skupina Karam se je pred njegovim nastopom spraševala, kako
lahko med ljudi prenesejo sporočilo.
V pomoč so jim bili na ulici nabrani odpadki, ki so jih preoblikovali
v inštrumente. »Tako za kratek čas
ulico spremenimo v nebesa, čeprav
ostajajo mestoma nepredvidljiva.«
Režiser te predstave in skladatelj
Ramon Rodriquez je po polurnem
glasbenem tour de forceu upehano
pristavil: »Ko ljudje na rednem pohodu iz službe do doma naključno
postanejo na ulici, da bi prisluhnili
z azijskimi zvoki in elektronskimi

ritmi podkrepljeni točki, upam, da
se jim vsaj na kratko ustavi vedno
prehitro končan dan.« Regina Tuttner, ki je na festival prišla iz Male
vasi na avstrijskem Koroškem, se je
ustavila na njihovi predstavi, nato
čakala še naslednjo, med obema pa
tudi pritrdila Ramonu, ko je dejala,
da ji festivali bolj kakor umetniško ponudijo predvsem življenjsko
izkušnjo. »Otrokom prinaša ogromno veselja. Da ne bo pomote, tudi
odraslim. Zbliža vse generacije. In
meščane z umetniki.«

Generacije vseh dežel, združite se! – Poldrugo uro pred začetkom predstave so sedeži zasedeni, stojišča se
polnijo, časa je še dovolj za pivo in pomenek s sosedi in sorodniki.

Odprte glave, odprta vrata
Komunikacijska razsežnost uličnih predstav in javnega prostora
po njenem ne morejo nadomestiti
udejstvovanja v virtualnem svetu.
To je najbrž tudi razlog, dodaja Tuttnerjeva, da je Gradec zaradi festivalov, kakršen je La strada, postal lahkotnejše in za življenje prijetnejše,
pa tudi bolj zaželeno mesto. »Bolj se
odpirajo glave ljudi, bolj se odpirajo
hišna vrata,« jo je posredno dopolnila Heidemarie Gutmman. Mimo
je prikolesarila ravno, ko je z okna
v drugem nadstropju meščanske
hiše priletela moška obleka, nato
še vedro vode, nazadnje pa se je v
objem možaka na kolesu spustilo še
dekle, sicer članica edine slovenske
zasedbe na festivalu, tiste skupine
Kud Ljud, ki je k ropu banke nagovorila tudi zakrinkanca z afriškim
inštrumentom.
Banke sicer niso od vseh spregledani in zanemarjeni prostori, ki bi
jih bilo treba posebej obujati v socialno življenje, čeprav se marsikatera bržkone ne bi branila priklopa na
denarni spodbujevalnik, če se že ne
more na srčnega. Je bilo pa videti,
da je v tistem trenutku vnesla nekaj
poživitve vsaj zaposlenim bančnikom in njihovim komitentom: čeprav so izrazi na obrazih kazali, da
si vsi po vrsti zastavljajo vprašanja
»Kaj se dogaja?! Naj bežim?!«, so,
še preden so se na nepričakovane
razmere lahko odzvali, v odgovor
že prejeli predirljiv kazoojev »buz
buzzzzz buzz buz«. Takšno šifrirano sporočilo znajo prebivalci Gradca po trinajstih letih že brez težav
pravilno razvozlati.
Maja Čakarić
Fotografije Voranc Vogel

Tanka stena med odrom in občinstvom – Oviro med igralci in gledalci je treba odstraniti, brez njihovega
sodelovanja predstava Theatra Meshugge ne bi zaživela, pa je, čeprav obravnava temo smrti.

Kaj je na drugi strani? – Avstrijsko občinstvo španskega igralca Leandra noče izpustiti iz rok; tokrat se je k njim
vrnil z enim kosom prtljage in jih omrežil – z vrati.

Gen, ki spodbuja
skupinsko pitje
alkohola

Združene glasbene sile festivala – Mesto je lahko gradbišče, kraj prometnih zamaškov, zvočne in svetlobne onesnaženosti ali političnih nasprotij, pa
tudi prostega pretoka glasbenih idej.

Psihologi z nizozemske univerze
Radbound so ugotovili, da določena kombinacija genov spodbuja
k pitju alkohola v družbi. Gen z
oznako DRD4 po njihovih izsledkih stopnjuje željo po alkoholu, če
je njegov nosilec obdan z ljudmi, ki
prav tako uživajo alkohol. Strokovnjaki ugotavljajo, da gre v tem primeru za nagnjenost oziroma posebne vrste občutljivost na početje
in vedenje drugih ljudi v okolici.
To je ena redkih raziskav, ki proučuje vpliv družbe na posameznika glede na pitje alkohola. Čeprav
znanstveniki še ne vedo natančno,
kako omenjeni gen vpliva na delovanje možganov, predvidevajo,
da gre za sproščanje večjih količin
dopamina, zaradi česar se posamezniku zdi pitje alkohola družbeno
sprejemljivo in celo zaželeno.
Ugotovitev, da genski ustroj posameznika pomembno vpliva na
njegovo željo po alkoholu, je za odkrivanje vzrokov in preprečevanje
alkoholizma ključnega pomena.
A. K.

JUTRI NE PREZRITE:

Odprta vrata: Sredi mesta

• Priročniki– Prevladujoči trend: V korak z naravo • Tema meseca: Konstrukcijske napake – Najprej toplotne izgube, pozneje še vlaga in plesen
• Tehnologije prihodnosti: Vetrna energija – Ni
vsak veter dober

