
Kultura sobota,  7. septembra 2019
kultura@delo.si14

Gozd kot veličastna celostna umetnina

Naj se ideja švicarskega galerista, 
kuratorja in umetnika Klausa Lit
tmanna, projekt Za gozd/For Fo-
rest, v slovenskem prevodu ime
nuje neskončna atrakcija narave, 
nenehna privlačnost narave, nik-
dar končana privlačnost narave 
ali neprekinjena privlačnost na-
rave, eno je gotovo: risba Maxa 
Peintnerja, ki jo je Littmann prvič 
videl pred več kot tremi deset
letji, se bo v nedeljo uresničila, 
299 dreves se bo znašlo v novem 
kontekstu, na stadionu Vrbsko 
jezero v Celovcu.

Igor Bratož

Četrtkov medijski predogled je 
pokazal, da je pravzaprav vse pri-
pravljeno za jutrišnje odprtje naj-
večjega umetniškega projekta na 
prostem v Avstriji. Projekt, ki ga 
v celoti financirajo zasebni, pred-
vsem švicarski podjetniki in me-
ceni, je na Koroškem naletel na 
politična nasprotovanja – posebej 
sta bili v zadnjih mesecih aktiv-
ni Svobodnjaška stranka Avstrije 
(FPÖ) in stranka Zavezništvo za 
prihodnost Avstrije (BZÖ), med 
spletnimi odzivi je bilo največ 
»zdravorazumskih« v slogu »goz-
dov imamo dovolj, stadion pripada 
športnikom«.

Onkraj meje so natančni, projekt 
žive gozdne skulpture oziroma na-
črt posaditve dreves – Peintner si 
je zamislil klasični srednjeevrop-
ski mešani gozd – je bil zaupan 
podjetju za oblikovanje krajine 
Enea, ki ga vodi vodilni švicarski 
krajinski arhitekt Enzo Enea. V le-
seno konstrukcijo, postavljeno na 
podlago iz kovinskih plošč, so po-
sadili 299 dreves, pripeljanih tudi 
iz Italije in Belgije, od tega 53 brez, 
30 trepetlik, 27 hrastov, 27 mace-

snov, 26 rdečih borov, 23 rdečih 
bukev, 22 jesenov, 18 srebrnih lip, 
15 gabrov, 14 javorjev, 12 srebrnih 
vrb, osem javorjev, osem platan, 
osem srčastolistnih jelš, šest črnih 
borov in dve beli jelki, s to razno-
likostjo je tudi zagotovljeno im-
pozantno skorajšnje spreminjanje 
barv monumentalne instalacije. 
Komur so ljube številke, lahko izve 
še več: skupna teža instalacije je 
750 ton, vsako od dreves potrebuje 
okrog 60 litrov vode na dan, da jo 
dobi, poskrbi računalniško voden 
zalivalni sistem.

Gozd na nogometnem stadionu, 
nekaj samoumevnega, prestavlje-
no v drugačen kontekst. Littmann 
risbo Maxa Peintnerja razlaga na 
različne načine: gozd na stadionu 
je po njegovem mnenju »celostna 
umetnina s posebno dramatično-
stjo«, vsekakor nenavadna podoba, 
ki zmore dražiti, motiti, šokirati, 
še posebej ob spoznanju, da ure-
sničitev Peintnerjeve vizije niti ni 
več tako oddaljena, kot bi si lahko 
mislili. Je samoumevnost narave, 
kakršno poznamo, res trdna  ... ali 
pa si bomo naravo nekoč morali 
ogledovati v posebej zamejenem 
prostoru, kakor si danes ogle-
dujemo živali v živalskem vrtu? 
Stadion ski gozd postavlja še dru-
gačna  vprašanja. 

***

Gospod Littmann, za iskanje 
stadiona za doslej največjo ume-
tniško instalacijo v Avstriji ste si 
vzeli veliko časa.
Dolgo sem ga iskal, a v Nemčiji 
pravijo Nikoli ni prezgodaj in 
redkokdaj prepozno. Primeren 
stadion sem neuspešno iskal v 
Franciji, Švici in Nemčiji: a ko naj-
deš nogometni stadion, ni še nič 

opravljenega, če je ekipa, ki igra na 
njem, uspešna, nimaš možnosti, 
v igri je toliko denarja, da noben 
umetniški projekt nima možnosti. 
V Celovcu sem imel po eni strani 
veliko srečo, saj tamkajšnji klub 
ni tako uspešen, in pokazala se je 
tudi možnost za ugoden časovni 
okvir, v katerem se je projekt zdel 
izvedljiv. V Celovec sem se hodil 
dogovarjat šest let, znova in znova, 
če sem prav štel, triinštirideset-
krat, vsakič z avtom, in zdelo se mi 
je, da smo ves čas delali tri korake 
nazaj in dva naprej, a čas je poma-
gal, nazadnje sem govoril z gospo 

Mario-Luise Mathiaschitz in rekla 
mi je, da morava spet govoriti o 
tem projektu, ko bo županja. Res 
sva naredila tako in po precej 
besednega bojevanja se je vse 
izšlo tako, da bom 8. septembra 
tudi uradno dočakal uresničitev 
projekta.

Je imel Max Peintner v mislih 
ravno tak stadion?
Ne, ne, če si pogledate njegovo 
risbo (mimogrede: hotel sem jo ku-
piti, a sem bil dvajset let prepozen, 
fascinira me tako risba kot njen 
naslov), to ni specifičen stadion, 

morda malo spominja na Prater-
stadion. S celovškim imamo res 
srečo, velja za najbolj sodobnega v 
Avstriji, konstrukcija je iz betona, 
jekla in stekla, zato je kontrast med 
naravnim in  grajenim popoln.

Sta bila s Peintnerjem v stikih?
Seveda, ves čas. Je pa ves čas pona-
vljal: To je tvoje delo, ti si imel tako 
noro idejo. Seveda ne bi nikdar 
naredil kaj takega, česar on ne bi 
odobraval, ves čas sem ga obveščal 
o napredku projekta. Njemu se je 
zdelo najpomembneje, da posadi-
mo drevesa različnih vrst, da na 
stadionu zraste mešani gozd.

Vsaka instalacija stavi na gledal-
čevo reakcijo, na učinek. Koliko 
vidite v projektu Za gozd, ki zaje-
ma široko mrežo mogočih pome-
nov oziroma interpretacij, objekt 
lepote? Umetnost in politika?
Mislim, da je neizogibno ugoto-
viti, da karkoli danes narediš, je 
tako ali drugače zmeraj povezano 
s političnim. Ko me ljudje vpra-
šajo, kaj bo v mojih očeh Za gozd 
naredilo uspešen projekt, najprej 
pomislim na to, da bo podoba 
stadiona šla v svet in se vtisnila 
ljudem v spomin. Že ta pasivna 
recepcija bo po svoje učinkovala 
na njihovo vsakdanje življenje. 
Ponuja pa Za gozd veliko tem, obi-
skovalec, ki si bo privoščil ogled 
stadiona, vsaj tisti, ki se zanima 
za umetnost, bo v projektu videl 
umetniško instalacijo, morda 
bo kdo drug v njem prepoznal 
simboličen naboj ali povabilo k 
filozofskim vprašanjem, morda 
hrepenenje, seveda pa ne moremo 
spregledati vprašanja, ki je bilo v 
času nastajanja projekta vse bolj v 
ospredju, to so seveda podnebne 
spremembe, ekologija. Predvsem 

mladi v tej umetniški instalaciji 
vidijo ravno to.

Ste potemtakem v tem primeru 
bolj aktivist kot umetnik?
To vprašanje me ves čas zasleduje. 
Ko me imenujejo umetnik, od-
govorim z jasnim ne, ampak tudi. 
Ko mi rečejo kurator, odgovorim 
isto, ne, ampak tudi. Enako je, če 
mi dajo nalepko art menedžerja. 
A vsi ti delci so potrebni za tak 
projekt, sicer ne bi bil izvedljiv. Za 
gozd ima umetniške prvine, a tudi 
politične in vse druge. Ne naza-
dnje je bilo zanj treba najti denar, 
sponzorje, dovoljenja.

Pred leti ste sodelovali s Christom 
in Jeanne-Claude.
S Christom že dolgo prijateljujeva, 
z njima sem sodeloval pri neki 
razstavi, ki je potovala po svetu, 
vendar kakega skupnega projekta 
nisva uresničila.

Se motim, če rečem, da vaš pro-
jekt opominja na to, da velikokrat 
spregledamo moč umetnosti?
Se popolnoma strinjam.

Poučili so nas, da drevesa komu-
nicirajo med sabo. Če postavimo 
tezo, da razločujejo med njimi in 
nami, kaj si po vašem mislijo o 
nas?
Gotovo si morajo misliti, da smo 
ljudje neumni, ker ne spoštujemo 
okolja. Podnebnih sprememb si 
niso izmislila drevesa, zakrivili 
smo jih ljudje, čeprav nam nekate-
ri predsedniki pravijo, da ni tako. 
Zdaj imamo spremembe tako re-
koč pred vrati, lansko leto ni bilo 
dobro za gozdove po svetu.

Za sabo imate lepo zgodovino 
javnih umetniških projektov, tako 

v Baslu kot drugod. Kateri vam 
je ostal v spominu kot najbolj 
drzen?
Ne vem, razlikovali so se med 
sabo, nekatere je bilo težje izvesti 
kot druge, z angelom na vrhu 
baselske katedrale smo se res 
namučili, da smo mu leta 2002 z 
japonskim umetnikom Tazrom 
Niscinom priskrbeli dom [angelu 
na katedrali so med nebom in 
zemljo zgradili 25 kvadratnih 
metrov obsežno sobo, do katere 
je bilo mogoče dostopati po 
stopnicah na gradbenih od-
rih], tudi zdajšnji projekt, ki ga 
pripravljamo na Kitajskem, ni 
preprost. Morda je bila najbolj 
drzno dejanje moja prva običajna 
razstava leta 1982, napovedala je 
vse, kar počnem še danes, dala 
mi je usmeritev. Takrat smo veli-
ko debatirali o vsakdanji kulturi, 
temi, ki me je zmeraj privlačila, 
in s prijateljem umetnostnim 
zgodovinarjem sva pripravila 
razstavo, ki se je spraševala ravno 
o fenomenu vsakdanje kulture. 
Kaj je bil najin odgovor, ki mi 
sicer ni najbolj všeč? Vsakdanja 
kultura je nogomet, saj vsak 
konec tedna milijoni ljudi sledijo 
svojim relikvijam, fetišem. Raz-
stava je imela naslov Nogomet v 
vitrini in je zgolj kazala fenomen, 
stanje, ki bi ga nekoč lahko našel 
geolog ali arheolog. To sva le 
postavila, svojih mnenj sva se 
vzdržala. Seveda, na Umetnostni 
akademiji v Düsseldorfu sem 
študiral pri profesorju Josephu 
Beuysu, njegovi novi pogledi na 
umetnost in kulturo, zahteve po 
preobrazbi osnovnih konceptov, 
njegova ideja o socialnih skulp-
turah in še marsikaj so gotovo 
vplivali in še danes vplivajo na 
moje početje.

Za gozd/For Forest  Jutri bo na celovškem stadionu slavnostno odprtje začasne instalacije Klausa Littmanna 

Na stadionu bo do 27. oktobra raslo 299 dreves – ogled je brezplačen –, nato jih bodo za stalno presadili blizu stadiona. littmann v stadionskem gozdu vidi »celostno umetnino s posebno dramatičnostjo«. 

»Projekt Za gozd ima umetniške prvine, a tudi politične in vse druge,« 
pravi Klaus littmann. Fotografiji Igor Bratož

Badjurova nagrada  Največje strokovno priznanje na področju filma bo prejel režiser Andrej Zdravič

Skrivnostno življenje oblakov in valov
Nagrado Metoda Badjure pode
ljuje Društvo slovenskih filmskih 
ustvarjalcev od leta 1973. Ob od
prtju 22. Festivala slovenskega 
filma, ki bo v Portorožu 17. sep
tembra, jo bodo slavnostno po
delili neodvisnemu filmskemu in 
zvočnemu ustvarjalcu Andreju 
Zdraviču.

Tina Lešničar

Glasba, narava, predvsem voda, in 
pa kirurgija so teme, ki so navdih-
nile opus cineasta s samosvojim 
filmskim jezikom. Že med študijem 
umetnostne zgodovine in etnologije 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani se 
je navdušil nad fotografijo in glasbo. 
»Nekoč sem na pobočjih nad dolino 
Soče na walkmanu poslušal glasbo 
in z daljnogledom v ritmu spremi-
njal žariščno razdaljo in fokus, kot 
bi plesal z daljnogledom. Prešinilo 
me je, da je v naravi vse energija, ki 
se levi in pleše. Prešinilo me je, da 
bi ta ples posnel s filmsko kamero,« 
se je v nedavnem pogovoru za Delo 
spominjal svojih začetkov.

Leta 1973 je odšel v ZDA, kjer je 
študiral, diplomiral in magistriral 
na centru za medijske študije pri 
Državni univerzi v New Yorku/Buf-
falo, študij je poleg filmskih smeri 
vseboval tudi analogno sintezo zvo-
ka in digitalni sampling. Glasba ga 

je od nekdaj navduševala in z giba-
njem kamere je v sliki hotel ustva-
riti podobne občutke, kot jih v nas 
vzbudi glasba. Iz New Yorka, kjer je 
živel pet let, ga je skrivnostni ocean  
zvabil na zahodno obalo, v San 
Francisco, kjer je ostal sedemnajst 
let. Tam se je posvetil tudi znan-
stvenemu filmu in ustvaril več del o 
mikrokirurški transplantaciji, ki ga 
je pritegnila že doma, saj je bil nje-
gov oče, dr. Franjo Zdravič, kirurg in 
je v ljubljanskem kliničnem centru 
vodil oddelek za plastično kirurgijo 
in opekline. Znanstvenim in medi-
cinskim filmom je vdihnil umetni-
ško vrednost, kljub temu da so bili 
predvsem izobraževalni.

Filmsko umetnost je predaval na 
ameriških univerzah UWM Mil-
waukee in Državni univerzi v San 
Franciscu ter kot gostujoči filmski 
avtor vodil seminarje na Univer-
zi Stanford, Kraljevem kolidžu za 
umetnost, Univerzi Falmouth in po 
vrnitvi domov še na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani.

V San Franciscu je pustil svoj pe-
čat, saj je v Exploratoriumu, muze-
ju znanosti, umetnosti in človeške 
percepcije, njegova instalacija Water 
Waves del stalne postavitve.

V sodelovanju z naravo
Zdravičevi filmi so zvočno-vizualne 
kompozicije, veliko pozornost na-

menja likovnosti svojih del, kompo-
ziciji in ritmu. Ob premišljeni zvoč-
ni podobi, po njegovem scenariju, v 
njegovi režiji, fotografiji, montaži in 
glasbi, ki jo ustvari sam, nastajajo 
poetične, meditativne študije narav-
nih procesov. »Posvetim se fenome-
nu, ki me navdihne in fascinira, da 
ga začnem preučevati z vseh zornih 
kotov. Gre za zelo osredotočeno štu-
dijo gibanja v naravi. Prek te meto-
de me dogodek nagovori in razkrije 
nekaj o svoji biti. Vse v naravi se 
prilagaja in sodeluje,« je povedal v 
intervjuju in dodal: »Oblake in valo-
ve doživljam kot živa bitja z lastnim 
skrivnostnim življenjem.« Valovi, 
oblaki, reka, vulkan, mesto, opera-
cijska dvorana … ne glede na to, kje 

je njegov fokus, pusti, da se dogaja-
nje odvija v organskem ritmu, ki an-
gažira gledalca v stanje pozornosti 
in včasih učinkuje terapevtsko.

»Zdravičevi filmi so kompleksne 
umetnine, vendar avtor svojega 
procesa dela in snovi obravnave ne 
mistificira – prav zato imajo never-
jetno moč, da vsakemu gledalcu 
ponudijo njegovo lastno umetniško 
izkušnjo. Zaradi razloga, zakaj na-
stanejo, načina, kako nastanejo, in 
direktnosti, s katero delujejo na gle-
dalca, so filmi Andreja Zdraviča fil-
mi v najčistejšem pomenu besede,« 
je v obrazložitvi zapisala komisija, ki 
jo sestavljajo Karpo Godina, Dušan 
Moravec, Aleš Pavlin, Olga Toni in 
predsednica Varja Močnik.

Ustvaril je skoraj štirideset avtor-
skih filmov in več videoinstalacij, v 
katerih je na gledalca subtilno pre-
nesel intimno izkušnjo doživetja in 
energije prostora, zato lahko trdi-
mo, je zapisala komisija, da je ves 
njegov umetniški opus sklenjena 
celota.

Badjurova nagrada bo okronala 
zbirko priznanj – za film o Soči V 
steklu reke (1997) je dobil nagrado 
Prešernovega sklada in ameriško 
priznanje Nacionalne znanstvene 
fundacije. Leta 2006 mu je Univer-
za v Ljubljani podelila priznanje za 
pomembna umetniška dela (ekvi-
valent doktoratu). Njegove filme 
obravnava več publikacij, posveče-
nih filmski umetnosti in teoriji, eko-
logiji in filozofiji. Slovenijo je zasto-
pal na Beneškem bienalu leta 1999 in 
razstavi World Expo '98 v Lizboni. 
Njegove filme so prikazali na šte-
vilnih samostojnih projekcijah in 
retrospektivah po svetu (Antologija 
filmskih arhivov (Anthology Film 
Archives), center Pompidou, Nem-
ški filmski muzej, Cankarjev dom, 
Slovenska kinoteka …) ter predvaja-
li na več televizijskih postajah (ZDF, 
Raisat ART, ARTE, KCET Los Ange-
les …) ali jih uvrstili kot eksponate v 
muzeje in galerije (ZKM Karlsurhe, 
Musac Léon, OCA Pavillion São 
Paulo, Fundacija Alfreda Ehrhardta 
v Berlinu …).

Na Festivalu slovenskega filma bodo v sekciji Posvečeno zavrteli izbor 
filmov andreja Zdraviča. Foto Naomi Sodetani
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