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Z izpolnjevanjem pričakovanj drugih sebi
nakopljemo največ težav

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Z igralcem Markom Mandićem o rojstvu in smrti likov, o življenju in delu v
pandemiji, o ljubosumju, egotripih in usodnem srečanju s Svetlano Makarovič.

Odpri galerijo
»Posledice za

to

generacijo in za vse nas nedvomno bodo, toda prepričan sem, da bomo zgurali,«

Agata
Rakovec
Kurent

je

optimističen. FOTO: Črt Piksi

Pred leti ste Patriciji Maličev v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo
na vprašanje, kaj je vaš največji strah na odru, odgovorili takole:
»Varnost in udobnost. Včasih si prav umetno ustvarim takšne
razmere, da nisem prepričan, da obstaja možnost, da zdrsnem,
klimo, v kateri naj se prebudijo trema, vznemirjenje, adrenalin.«

30.01.2022 ob 07:00

Poslušajte

Čas branja: 0:23 min.

V preteklih dveh letih smo vsi skupaj izkusili tudi čisto novo
negotovost, mnogi, ki delate v odrskih poklicih, pa ste se soočili
zelo resnimi premisleki, kaj bo s prihodnostjo vašega dela.
V koronskem obdobju, v tej naši novi realnosti, živimo točno to, da

je

vse

z
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negotovo, da so daljnosežni načrti mogoči, ampak zelo neizvedljivi. Nonstop je v
igri improvizacija, treba je biti zelo spremenljiv in se prilagajati novim razmeram.
V tem času se mi je sicer dostikrat zdelo skoraj tako, kot da imamo ves čas samo
vaje.
V dvorani je bila le peščica ljudi, marsikdaj je bil tam le režiser, včasih še sodelavci,
ki so bili sočasno publika. Vedno pa si vesel, ko pride kdo nov, ki ne pozna
materiala in ga bo zgodba presenetila. Šele takrat lahko testiramo tisto, kar
ustvarjamo: ali komunicira s tistimi na drugi strani ali to delamo samo zase, česar
seveda nikoli ne želimo.

Nedavno smo v Nedelu gostili Natašo Barbaro Gračner in je
pripovedovala, kako sta se pripravljala na predstavo Cement Na
vajah sta bila v maskah, ko sta jih končno snela, pa sta se kar
ustrašila drug drugega. Dejala je, da česa takega noče ponoviti.
.

Res je bil zelo zanimiv proces, ki ga sprejmeš zato, ker se drugače ob vseh
koronskih ukrepih, ki jih moramo upoštevati, pač ne da. Zanimivo je tudi to, kako
te maska omejuje. Ne moreš izvajati vseh možnih grimas, mišice pod njo niso tako
gibke, kar nehote ustvari druge vrste govor in mimiko, ki te potem, ko masko
snameš, preseneti. Ko se pogledaš v ogledalo, presenetiš tudi samega sebe.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ker imate radi adrenalin, pred premiero verjetno ne poznate strahu
in treme.
Strah me je toliko, kolikor je potrebno. Strah te duši in veliko bolj smiselno je
gojiti zaupanje kot strah pred tem, kar se bo zgodilo. Premiere oziroma predstave
nasploh so zame kot skok v praznino. Da zaplavaš in se odzivaš na vsak trenutek,
ki se zgodi, tukaj in zdaj.
Med vajami za Party nas režiser Ivica Buljan opominja, spodbuja, naj impulzivno
reagiramo na izrečeno, naj bodo naše reakcije na to, kar se je ravnokar zgodilo,
hipne, gibke, podzavestne. Ker ima vsak svojo pot, svoje mišljenje, čustvovanje in
svoj center, od koder reagira, pride do trkov vseh sodelujočih zveri in do labirinta
na zabavi.

V Partyju igrate Billa, ki na zabavi v ženino čast razglasi, da umira, in
si tik pred zdajci zaželi velike spremembe.
Skoraj preveč smo že izdali. To je predstava tiste vrste, na katero je najbolje priti
neobveščen in te potem vsaka stvar preseneti. Ko sem prvič bral tekst, so se mi iz
stavka v stavek prikazovale nove povezave: kdo je komu kaj, kakšne so njihove
namere …
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Vas Bill morda spominja na slehernika,
dokler ni prepozno?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V življenju stvari začnemo reševati
s priporočili o preventivi, toda tako
nabralo zelo veliko stvari, vsaka od
vrenja in potrebo po tem, da vse to

ki

s

spremembo odlaša,

takrat, ko se nakopičijo. To je sicer v nasprotju
običajno je. Vsem osebam v Partyju se je
njih pa ima svoj sprožilec, svoja podtalna
deli z drugimi.

Za igralski poklic se je odločil zelo zgodaj, v Velenju na otroški predstavi Sovica Oka. FOTO: Črt Piksi

Kaj človeka prisili, da se točno v določenem trenutku odloči, da bo nekaj delil z
drugimi, je veliko vprašanje. Kot tudi to, kakšne so skrite želje, manipulacije in
maščevanja likov na odru.
Pri Billu gre za konglomerat vzrokov. Celo bolj kot za to, da bo pred koncem
naredil veliko preokretnico, gre morda za to, da stvari obelodani ravno na zabavi
svoje žene Janet, ki je promovirana v ministrico za zdravje vlade v senci. Namesto
da bi jo podprl, kot jo je podpiral vseskozi doslej, jo minira in Party gre v drugo
smer.

Gre torej za klasično težavo moškega,
uspeha?

ki

ne prenese ženinega

Točno to, vse je povezano. Mislim, da se večji del Billovih težav skriva v ženinem
napredovanju kot v dejstvu, da umira. On je ugleden profesor, ki je dobil povabilo,
da predava čez lužo, a je raje izbral, da ostaneta tu, kjer sta, da bo ona lahko delala
kariero.
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Odnosi v družbi, ki pride na zabavo, so zelo zlagani. Gre za odsev
sveta, v katerem živimo?
Sally Potter jim je v usta položila aktualne in pereče teme, ki jih obdelujejo. Kot da
bi naredila seznam vsebin, o katerih se zelo veliko debatira in o katerih je nujno
govoriti. Ena izmed njih je denimo javno zdravstvo. Res se zdi, kot bi bilo besedilo
napisano za točno ta trenutek.

Posledice za to generacijo in za vse nas nedvomno bodo, toda prepričan sem,
da bomo zgurali . Dokler stroka pravi, da nas maska ščiti, se mi zdi, da je to, da
jo moram nositi in vaditi v njej, sprejemljivo kratenje svobode.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Koliko so zlagani? Vsak od sedmerice na odru je o sebi zelo prepričan, da je
avtentičen, da zagovarja in se bori za pravo stvar, v resnici pa gre za srečanje
sedmih egotripov in temu, da vsak gleda na svet iz svoje perspektive, se ne da
ubežati.

Ravno včeraj sem na facebooku naletela na dr. Aleksandra Zadela, ki
pripoveduje o tem, da ljudje pogosto zamenjajo partnerja zaradi
adrenalina, za katerega menijo, da ga potrebujejo kot kruh. So afere
le še eden od načinov bega pred samim sabo, kot sta fitnes ali
generalno čiščenje stanovanja ob koncu tedna?
Meni se sicer ne da hoditi na fitnes, ker sem veliko raje v naravi, ampak prepričan
sem, da ljudje tudi na fitnesu veliko razmišljajo, mogoče se tam celo preveč
ukvarjajo sami s sabo. Nekateri tudi za tek pravijo, da je beg pred samim seboj, a v
resnici vse te aktivnosti v tebi sprožajo razmišljanje o sebi, o drugih ...
Analiziraš in se vsakič redefiniraš zato, da lahko svoje življenje furaš naprej tako,
kot si se odločil oziroma kot misliš, da bi ga moral. Najbolje je, če živiš tako, kot
čutiš, da bi moral živeti, seveda v sozvočju z drugimi, ki jih pri tem ne ogrožaš in
omejuješ. To je veliko bolje kot živeti v skladu s pričakovanji in željami drugih.
Ravno z izpolnjevanjem želja in pričakovanj drugih sebi nakopljemo največ težav.
Premalokrat smo se pripravljeni soočiti s sabo v tem smislu, da bi se vprašali, ali so
pravila in določila res tisto, kar nas osrečuje.

Veljate za igralca, ki gre za vlogo zelo daleč. Vas liki, kot je Bill, tik
pred premiero obsedajo, ostanejo z vami tudi potem, ko se predstava
že poslovi z odrov, ali znate do njih ohranjati distanco?
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Se strinjam, da sem z vlogo pripravljen iti zelo daleč, testirati limite, kljub temu pa
na vse to še vedno gledam kot na igro in vzpostavljam distanco. Iščem orodja,
kako pasti noter, kako se potopiti v stvar, a poskušam paziti, da me to ne ogrozi.
Kar ne pomeni, da moje lovke, tipala za vlogo in material, s katerim se ukvarjamo,
niso nenehno in vsepovsod na preži.
Marsikaj ti v času ustvarjanja signalizira o vlogi, o osebah, o vsebinah, ki jih
srečuješ znotraj zgodbe, o čustvenih stanjih in razmišljanjih in kar naenkrat se
zdi, da se vse vrti samo še okrog tega.

ti

S ponovitvami like ohranjam žive, vendar se mi zdi, kot da počasi bledijo. Z vajami
vse o liku nalagam v predal, po premieri stvari dodelujem, shranjujem nove uvide,
potem pa se mu posvečam vedno manj, ker v ospredje prihajajo novi, predhodni
liki pa so že samostojni, osamosvojili so se.

Poleg letošnje sezone morate v Drami pod streho spraviti še lansko,
abonmajske predstave ... Imate letos torej dvojno natrpan urnik?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Imamo predvsem organizacijske težave, kje najti termine, da pokrijemo abonmaje,
ki jih nismo oddelali v lanski ali celo v predlanski sezoni, hkrati pa delamo tekočo
sezono, nastajajo tudi zamiki zaradi obolenj ...
Kar se predstav, v katerih igram, tiče, smo po lanski spletni premieri Cement že
izvedli v živo, tudi kar nekaj ponovitev, in lani septembra smo lahko Požige na
srečo nekaj časa igrali pred sicer zelo okleščeno publiko, konec februarja pa jih
bomo obnovili in spet igrali.

Za 2. februar napovedana premiera MandićCirkusa je zaradi višje
sile žal preložena. Gre sicer za nadaljevanje MandićStroja izpred
desetih let, le da tokrat brez neposrednega sodelovanja občinstva.
Kaj pripravljate?
Z režiserjem Jablanovcem sva že ob nastanku MandićStroja rekla, da bova čez
deset let dopolnila predstavo oziroma naredila nadaljevanje. Spomladi 2020 sva se
dobila na sestanku in začela delati. Sprva sva mislila, da bo to MandićStroj 2 a se
je kmalu izkristaliziralo, da gre stvar drugam. Logika je podobna, črpava iz mojih
vlog. Takrat sva zajela vloge od začetka do leta 2010, nisva uporabila vseh in ni šlo
za linearno biografijo.
,

Pri MandićCirkusu sva se odločila, da greva od začetka, torej od uprizoritve Indijc
hoče u Bronx leta 1996 do Nočnega pisca ki je zadnji v prejšnji sezoni. Vse vloge
sva na novo predelala in izbrala besedilne fragmente, ki so se nama zdeli ključni
za oblikovanje monologa. Ne gre več za preskakovanje iz vloge v vlogo z uporabo
originalnih kostumov in rekvizitov.
,
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To sva dala na stran, a kot napeljuje naslov, je stvar velikopotezna. Kliče po
globinskem spektaklu. Če je bil MandićStroj prikaz esenc, gre tu za sklenjeno
izjavo, ki pa ima seveda svoje odvode.

Doživljamo tudi pravi bum slovenskih serij. Kdaj bomo
videli vas?

v

kakšni

S Sonjo Prosenc smo za RTV Slovenija ravno posneli nadaljevanko Trigrad . Igram
Črta, ki se po 35 letih vrne v Trigrad, kraj v odmaknjenih predelih, samo zato, da bi
prodal podedovano posest, potem pa ostane tam osem epizod. Boršt, ki je del
njegovega posestva, je za vse prebivalce magičen prostor in prostor skrivnosti, ki
se začnejo razpletati.
Bilo je super snemanje, delali smo odlično, ampak pogoji za tako kompleksno
nadaljevanko so bili zelo težki. Seveda se stvari vseeno posnamejo, ker gredo
ljudje čez svoje zmožnosti, delajo več, kot je treba, kakšno stvar prinesejo celo od
doma in na koncu izpade, da se da.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Strah me je toliko, kolikor je potrebno. Strah te duši in veliko bolj smiselno
gojiti zaupanje kot strah pred tem, kar se bo zgodilo.

je

Manjšo vlogo imam tudi v hrvaški seriji Območje brez signala ki je na ogled na
HTV in Voyu. Igram kustosa, ki turbino, namenjeno industrijski proizvodnji,
proda kot poslednji socialistični artefakt.
,

Sodelovanja na območju nekdanje skupne domovine so izredno
dragocena. Naši igralci so imeli publiko včasih tudi v Zagrebu,
Beogradu ali Sarajevu.
Prvič, ko smo z Dramo gostovali v Beogradu na prelomu tisočletja, sem videl, kako
so ti stiki in sodelovanja, to, da lahko črpaš iz sorodnih in drugih kultur,
pomembni. Vesel sem, da sem pri delu z Ivico Buljanom imel priložnost nastopati
tudi na Hrvaškem, delati predstavo Osnovni delci v Dubrovniku ...
Predstavljam si, da je bilo včasih, ko je bil ta prostor veliko večji, to nekaj
izjemnega. Potovanja in dokazovanja na neznanem terenu te gradijo.
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Škoda je, ker se je korona zgodila ravno v času, ko se je zdelo, da je vse odprto in
povezano, da je mogoče zvečer igrati v Hamburgu, zjutraj ob enajstih pa že biti na
vaji v Ljubljani. Če pustimo ob strani ekološko komponento takega početja, ti to da
krila. Stvari so izvedljive in prostor je širši kot samo to, kar je pred nosom.

res, da vas
Oka ?
Je

je

za igro kot zelo majhnega navdušila predstava Sovica

Res je, dedek Mraz nam je poklonil to predstavo v Domu kulture Velenje in bila mi
je tako všeč, da smo se morali naslednji dan vpisati v velenjsko knjižnico, kjer so
začuda imeli ta dramski tekst, ki je izšel v knjigi. Potem smo doma začeli vaditi.
Starša sta, kljub temu da sama nimata umetniških poklicev, pri vajah sodelovala.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mojo odločitev, da postanem igralec, sta vedno podpirala. Glede tega sem imel
veliko srečo, vsi trije otroci smo jo imeli. Spodbujali so nas pri otroških idejah, kaj
vse bi lahko počeli.

Skupaj s celotnim igralskim ansamblom in vsemi zaposlenimi že težko čaka dolgo obljubljano prenovo naše osrednje
gledališke hiše. FOTO: Črt Piksi

Vaš igralski kolega Branko Šturbej mi je pripovedoval, kako si je
prizadeval, da sin Timon ne bi šel po njegovih stopinjah, ker pozna
vse minuse tega poklica. Kako bi se odzvali vi, če bi imel željo po
igralskem poklicu kateri od vaših otrok?
Ne bi jih poskušal odvračati. Mene ni nihče odvračal. Mislim, da
otrokom odpirati čim več vrat, potem pa naj se sami odločijo.

je

kot starš treba
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Kako ste zmogli, ko sta bila fanta majhna? Igralka je tudi vaša
življenjska sopotnica Pia Zemljič, kar najbrž pomeni, da sta bila ob
večerih oba zasedena.
Dan po dan. Imela sva srečo, da najini projekti niso bili na vrhuncu sočasno, in se
je nekako v redu izšlo, včasih pa sva si pomagala z varuškami.

Zaposlitev v Drami ste dobili takoj po fakulteti, tu ste veliko delali že
med študijem. Za vaše mlajše kolege zaposlitev po diplomi ni več
samoumevna, kajne?
Ne. Zaposlovanje je bolj kot ne ustavljeno. Seveda vedno potrebuješ nove
generacije, toda mesta so omejena. Zdaj je še veliko težje, saj so omejena tudi
honorarna sodelovanja. Zelo hvaležen sem, da sva z Urošem Fürstom, pa tudi
drugi najini sošolci, že na akademiji imela možnost delati po teatrih. Honorarji so
bili dobri in lahko sem se sam preživljal.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sicer si, ko sem prišel na akademijo, nisem predstavljal, da bom šel v redno službo,
ker je bila takrat neodvisna scena tako močna, veliko je bilo igralcev, ki so delovali
na neinstitucionalni sceni, in zdeli so se mi odlični. Prepričan sem bil, da bom
svobodnjak, če že, sem se videl v Mladinskem gledališču.

Nedavno sem delala reportažo o sramotnem stanju Dramine stavbe,
zaradi tega, ker se načrtovana obnova ni premaknila z mrtve točke,
je odstopil ravnatelj Igor Samobor. Kako je ustvarjati v
najuglednejšem slovenskem gledališču?
Največji problem je, da se obljube o obnovi Drame vlečejo že leta. Saša Pavček v
nekem zapisu pravi, da se je o obnovi govorilo, ko je začenjala kot igralka. Zaradi
tega se marsikatera sanacija in tehnična nabava odlaga v prihodnost, od
reflektorjev, zvočne opreme ali pogrezal, vseh stvari, ki bi jih gledališče moralo
imeti, saj si nenehno govorimo, da bomo to storili takrat, ko bomo dočakali
obnovo.

Škoda je, ker
in povezano,
biti na vaji v
početja, ti to

se je korona zgodila ravno v času, ko se je zdelo, da je vse odprto
da je mogoče zvečer igrati v Hamburgu, zjutraj ob enajstih pa že
Ljubljani. Če pustimo ob strani ekološko komponento takega
da krila.
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Tehnologija gre seveda naprej in gledališča potrebujejo njeno podporo, da kreirajo
najrazličnejše predstave, da ne gre vedno za gledališče revnega. To je sicer lahko
izjemno, ampak nacionalna gledališka hiša mora imeti možnost delati kar najbolj
raznovrstne predstave.

Kako ste doživljali čase, ko so bile kulturne ustanove prisiljene
zapreti svoja vrata, nakupovalna središča pa so nemoteno delovala
in se ni bilo mogoče izogniti občutku, da se zdi oblastnikom kultura
smrtno nevarna?
Bilo je nerazumno, kot je nerazumna še marsikatera druga stvar. V šoping centru
smo se lahko družili in ni bilo pomembno, kdo vse je skupaj, medtem ko v
gledališču, ki je kontrolirano okolje, kjer sediš pri miru in se ne sprehajaš naokrog
– kot po trgovinah, kjer zraven še šlataš vse mogoče izdelke in jih vračaš na police
– nismo mogli delati.
To se mi zdi čudno, hkrati pa mislim, da so mogoče naša gledališča v tem času
premalo trmarila, zahtevala in iskala druge poti, kako predstave vendarle izpeljati.
Ko so se odprle galerije, so v tujini ponekod naredili instalacije s kakšnim
nastopajočim. Mogoče bi v času, ko so cerkve lahko delovale, morali napisati
»Drama cerkev«.

Včeraj, ko sem štiri ure in pol v Cankarjevem domu pod masko
spremljala predstavo To noč sem jo videl sem pomislila, da posebno
pleme niste samo igralci, ampak tudi gledališko občinstvo, ki je za to,
da lahko gleda predstavo, pripravljeno narediti marsikaj.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

Absolutno. Vedno se mi je zdelo, da si kot gledalec soustvarjalec predstave. Če
hodiš v gledališče oziroma če te spodbudijo, da greš tja, se boš slej ko prej navlekel.
Za ljudi, ki ne hodijo v gledališče, pa bi se po idealnem scenariju znašli tam, bi bilo
po moje najbolje, da bi gledali najbolj ekstremne predstave, take, ki te res vržejo na
rit. Potem bi zavzdihnili, aha, to je gledališče!
Ljudje, ki v gledališče ne zahajajo, dostikrat pravijo, da to ni zanje, da tega ne
morejo razumeti, da je preveč hermetično ali akademsko. Toda če gledališče kaj
ni, potem ni to! Še tako hermetična predstava bi se z ustreznim predgovorom, ki
vedno mogoč in bi ljudem odprl oči in senzorje, dotaknila vseh.

je

Med največjimi žrtvami pandemije so bili otroci, ki smo jih za dolge
mesece odrezali od vrstnikov. Doma imate dva najstnika, kako sta se
znašla?
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Zdaj sem najbolj vesel, da lahko gresta v šolo. Nisem bil toliko učitelj kot
organizator in nadzornik, ali sta dejansko pri pouku, priklopljena s kamero, ali sta
morda zraven še kje drugje. Občudujem učitelje, ki so prek spleta ohranjali
pozornost otrok in ki to vsak dan počnejo v živo. Kapo dol vsem, ki se ukvarjajo z
izobraževanjem! Preveč se ukvarjamo z učnimi načrti, predvsem se mi zdi, da je
oseba tista, zaradi katere je pouk kakovosten in zaradi katere otroci z veseljem
hodijo v šolo, delajo in srkajo znanje.
Vesel sem, da naša dva po pandemijski fazi nista rekla, da je škoda, da nimata več
pouka na daljavo, kar se je pri marsikomu zgodilo. Ne glede na to, da jima je kdaj
fajn ostati doma, sta bila zelo vesela, da sta se lahko vrnila med vrstnike.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posledice za to generacijo in za vse nas nedvomno bodo, toda prepričan sem, da
bomo zgurali . Dokler stroka pravi, da nas maska ščiti, se mi zdi, da je to, da jo
moram nositi in vaditi v njej, sprejemljivo kratenje svobode. Navsezadnje so
včasih na odru igrali v lesenih maskah.

