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POVZETEK
V diplomski nalogi Dramatizacija romana Prevzetnost in pristranost v izvedbi Anton
Podbevšek Teatra so s podrobnim pregledom romana Jane Austen, Prevzetnost in pristranost,
in z analizo predstave, zasnovane na podlagi le-tega, predstavljene dramatizacija romana in
značilnosti estetike performativnega, povzete po monografiji Erike Fischer-Lichte, Estetika
performativnega. S primerjavo pojmov iz monografije in predstave sta se pokazala tudi sam
koncept in delovanje Anton Podbevšek Teatra, kjer je bila predstava zasnovana in
uprizorjena. S pojmi, ki jih je opisala Fischer-Lichtejeva, sem v svoji monografiji pokazala
postopke, ki jih pri delu uporablja režiser Matjaž Berger.
Ključne besed: Jane Austen, Prevzetnost in pristranost, dramatizacija, Anton
Podbevšek Teater, estetika performativnega, Erika Fischer-Lichte.

SUMMARY
The thesis »Dramatisation of the novel Pride and Prejudice performed by Anton Podbevšek
Teater« outlines dramatisation of Jane Austen's novel »Pride and Predjudice«, where outline
is drawn on the detailed analysis of the novel Jane Austen: Pride and Prejudice and of the
performance, which is based on this novel. Thesis includes illustratios of characteristics of
performative aesthetics from works of Erika Fischer-Lichte »The Transformative Power of
Performance – A New Aesthetics«. By compariing the concepts described in Fisher-Lichte's
book with those displayed in the staging of the novel, the thesis shows fundamental idea and
work of Anton Podbevšek Teater, the theater that designed and staged performance based on
the novel. With the concepts described in the Fischer-Lichte's book the thesis also points out
processes used at work by theatre’s director Matjaž Berger.
Keywords: Jane Austen, Pride and Prejudice, dramatization, Anton Podbevšek Teater, Erika
Fischer-Lichte: The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics.
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1 UVOD
»Anton Podbevšek Teater je prvo profesionalno gledališče v zgodovini Novega mesta, ki
ima za svoj temeljni izziv angažirano in sodobno uprizarjati »antagonizme« in »prelome« v
različnih družbah, okoliščinah, okusih in mentalitetah. Enakovreden status ima želja in
ambicija, da se ti svetovi uprizarjajo v različnih žanrih in zvrsteh – predpostavki, da se bolj
izenačijo razmerja med množično in elitno kulturo« (Teater).
Zelo rada si ogledam predstave v Anton Podbevšek Teatru, saj v meni vedno pustijo
mešanico navdušenja, zmede in radovednosti. Tako je bilo tudi s predstavo Prevzetnost in
pristranost: Prizorišče dvojnega. Predstava je – bolj kot katera koli do zdaj – v meni vzbudila
željo, da bi si jo ogledala še enkrat, saj se odvija na dveh gledalnih poljih in si večino
predstave gledalci ogledajo iz enega polja, nato pa se malo pred koncem presedejo na drugo
polovico celotnega prizorišča. Tako spoznajo, da se je – medtem ko so imeli pred sabo
določen prizor – na drugi strani dogajalo nekaj drugega.
V pričujočem delu sem s primerjavo romana Jane Austen, Prevzetnost in pristranost, ter
predstave Prevzetnost in pristranost: Prizorišče dvojnega ugotovila, kako sta dramaturginja
Eva Mahkovic in režiser Matjaž Berger delo preoblikovala in ga postavila na oder. Z analizo
predstave sem pokazala postopke, ki jih uporablja Matjaž Berger v svojih predstavah, pri
čemer sem si pomagala z monografijo Erike Fischer-Lichte, Estetika performativnega.
Pojme, ki jih navaja avtorica, sem poiskala v sami predstavi in z njimi pokazala značilnosti
estetike performativnega, »ki temelji na pojmu uprizoritve in pomaga razumeti tudi tiste
izrazne forme, ki si želijo odpraviti meje med umetnostjo in življenjem« (380). Pregledala
sem tudi osnovne postopke dramatizacije literarnega dela in s primeri ponazorila, katere je v
uprizoritvi uporabila omenjena dramaturginja Eva Mahkovic.
Skušala sem ugotoviti tudi, kakšen pomen imajo postopki, ki jih uporablja Berger pri
oblikovanju predstave, in na kakšen način, če sploh, ti vplivajo na recepcijo predstave
gledalca.
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JANE AUSTEN

2.1 ŽIVLJENJEPIS

Jane Austen se je rodila 16. 12. 1775 v Steventonu, v grofiji Hampshire, v Angliji kot sedmi
otrok in druga hči mami Cassandri in očetu Georgu. Bili so ugledna družina. Oče je družino
preživljal tako, da je okoliške gospodiče pripravljal na študij na Oxfordu, kjer se je šolal tudi
sam. Poleg tega je deloval kot župnik v farah Dean in Steventon. Družina je bila zelo
povezana in so stike ohranjali s pisanjem dolgih pisem tudi, ko so že imeli vsak svoj poklic in
življenjsko usodo. Jane je bila najbližje sestra Cassandra, s katero si je dopisovala ves čas.
Verjetno je iz pisem svojih bratov2 črpala navdih za opisovanje vojaških, mornarskih,
odvetniških in bankirskih krogov v svojih romanih.
Leta 1783 je žena enega izmed Janinih stricev njo in sestro Cassandro izobraževala na domu,
vendar sta tam zboleli za tifusom, zato sta bili poslani domov. Med letoma 1785 in 1786 sta
obiskovali dekliško šolo Abbey School v Readingu, kjer sta se naučili francoščine, plesa,
glasbe, tkanja in črkovanja. Oče je imel doma bogato knjižnico in vse otroke so spodbujali k
branju. Polega tega so doma pogosto prirejali igre, pisali pesmi in uganke ter se igrali
besedne igre. Iz krajevne knjižnice so si izposojali knjige in Jane je veliko brala, zato ni nič
presenetljivega, da je začela literarno ustvarjati že v najstniškem obdobju, ko je svoj prvi
roman napisala kot serijo ljubezenskih pisem.
Jane je v steventonskem župnišču preživela svoja otroška leta in mladost, leta 1801 pa se je
oče upokojil in faro prepustil najstarejšemu sinu, zato so se preselili v Bath, ki je tedaj veljal
za znani zdraviliški kraj. Selitev ji ni bila po godu in njen odpor se je kazal v tem, da v tem
obdobju ni napisala ničesar. Leta 1802 jo je za roko zaprosil premožni Harris Bigg-Wither.
Zakon z njim bi jo lahko rešil odvisnosti in zagat samskega življenja, vendar je ponudbo po
premisleku zavrnila, ker je bilo jasno, da ga ne ljubi.
Po očetovi smrti leta 1805 so se z materjo in sestro selile po različnih krajih in k različnim
sorodnikom, dokler ni brat Edward podedoval knightovsko posest in materi ponudil hišo v
2

Najstarejši brat je nasledil očeta v župnišču, enega so za sina in dediča odstopili veleposestniškemu bratrancu,
Henry je na poklicni poti pridobil izkušnje v vojski, bankirstvu in nazadnje v duhovništvu. Dva brata pa sta
vstopila v mornarico in postala admirala.
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podeželskem Chawtonu, kamor so se leta 1809 tudi preselile. Tu je Jane spet dobila voljo do
pisanja in je začela pripravljati dela za natis. V obdobju med letoma 1811 in 1816 je pod
psevdonimom objavila romane Sense and Sensibilitiy3, Pride and Prejudice4, Mansfield Park
in Emma.
Leta 1816 se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo, vendar je nadaljevala z delom – urejala
je starejše romane in pisala novega, ki je bil objavljen po njeni smrti. Maja 1817 se je na
pobudo bratov in sestre preselila v Winchester, da bi bila bližje svojemu zdravniku, vendar se
ji je stanje hitro poslabšalo in 18. julija 1817 je umrla. Pokopali so jo v katedrali v
Winchestru.

2.2 PREVZETNOST IN PRISTRANOST – VSEBINA
Roman Prevzetnost in pristranost prikazuje družbene razmere na angleškem podeželju konec
18. in v začetku 19. stoletja. Avtorica je naslikala takratne razmere in opisala predvsem
položaj žensk. Bistvo mladih dam je bilo, da dobijo bogatega moža, ki bo skrbel za njih. V
knjižni recenziji na spletni strani koroškega spletnega časopisa Bajta lahko preberemo:
»Takratna družbena ureditev je namreč s pravnimi normami in konvencijami močno posegala
v življenja posameznikov, vendar vsekakor ne v vsakogar enako. Tako avtorica kaže tudi svoj
odklonilen in kritičen odnos do plemiškega rodu (označi jih kot prevzetne in ohole), posebej
naklonjena pa je podeželju in njegovemu prebivalstvu« (Pisar). Družbena ureditev je
posegala predvsem v življenje žensk, ki so bile finančno odvisne najprej od družine, nato
moža. Vsaka družina je želela svoje hčere poročiti s čim bogatejšim moškim in jim tako
zagotoviti dostojno življenje.
V zgodbi spoznamo družino Bennet, ki ima pet hčera (Jane, Elizabeth, Mary, Catherine/Kitty
in Lydio), primernih za možitev. Roman Prevzetnost in pristranost se začne z naslednjimi
besedami: »Vsesplošno priznana resnica je, da samski moški s čednim premoženjem nujno
potrebuje ženo. Naj so čustva in nazori takega moškega še tako malo znani, ko se naseli v
soseščini, ta resnica je v miselnosti okoliških družin tako globoko zakoreninjena, da ga imajo
za zakonito lastnino te ali one svojih hčera« (47).

3

Razsodnost in rahločutnost.
Prevzetnost in pristranost.
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Po tedanjih zakonih dedovanja ženske potomke niso imele možnosti dedovanja (neprenosna
dediščina), zato je bila glavna skrb gospe Bennet, da bogato in dobro poroči svoje hčere.
Poleg premoženjskega položaja je bil zanjo pomemben še družbeni položaj, ljubezni pa ni
posvečala pretirane pozornosti (»Povzeto po Pisar«). »V družini je bilo pet hčera in vsak, ki
bi vzel najstarejšo, bi tvegal, da bi moral po očetovi smrti poskrbeti še za mater in preostale
neporočene sestre« (»Prevzetnost in pristranost«).

Gospa Bennet je v prihodu samskega in premožnega Charlesa Bingleya, ki je prišel na
podeželje, takoj videla priložnost za poroko ene izmed hčera, zato je prosila moža, da
mladeniča obišče in s tem dekletom omogoči, da spoznajo novega soseda. Bingley jih je
kmalu povabil na ples, kjer so se zbrale vse ugledne družine iz soseščine in njegovi prijatelji
iz Londona, med katerimi je bil tudi gospod Darcy. Ker slednji na večer plesa ni bil pretirano
družaben, saj je plesal samo dvakrat in ni želel, da ga predstavljajo mladim damam in
veljakom, je o njem obveljala misel, da je prevzeten in zoprn moški. Poleg tega je v pogovoru
z gospodom Bingleyjem, ki ga je slišala tudi Elizabeth, povedal, da slednja ni dovolj čedna,
da bi ga zamikala, kar je zaznamovalo njun nadaljnji odnos. V nasprotju z Darcyjem je bil
gospod Bingley izredno prijazen in družaben ter se je takoj ujel z najstarejšo Bennetovo
hčerjo, Jane. »Kasneje se podeželska druščina večkrat sreča in gospod Darcy razvije do
Elizabeth naklonjenost, kar prizna njeni tekmeci, sestri gospoda Bingleyja, Caroline«
(Cetinski 10). Mlajši sestri Lydia in Kitty sta se bolj kot ne ozirali za častniki, čeprav družina
ni bila ravno navdušena nad njuno izbiro.

Nekega dne je dobil gospod Bennet pismo od bratranca, ki je napovedal obisk v Longbournu,
da bi zgladil spore med gospodom Bennetom in svojim pokojnim očetom. Nihče v družini ga
ni pretirano maral, saj so vedeli, da bo po smrti gospoda Benneta podedoval celotno njihovo
posest. Gospod Collins ni imel namena zgladiti samo sporov, pač pa si je v Longbournu želel
izbrati tudi ženo. Gospa Bennet mu je povedala, da se bo najstarejša hči verjetno kmalu
zaročila, zato je za snubitev izbral Elizabeth, ki pa do njega ni čutila ničesar in ni bila
naklonjena porokam iz koristoljubja, zato ga je zavrnila. Gospa Bennet je bila nad njeno
odločitvijo razočarana.
Pozimi se je v Meryton naselil vojaški polk, kar je najmlajši sestri izredno veselilo. Pozornost
vseh deklet je pritegnil mladi moški gosposkega videza, gospod Wickham. Izkazalo se je, da
4

je bil oče gospoda Darcyja njegov dobri prijatelj in da je skrbel zanj kot za sina; vendar ko bi
Wickham moral dobiti prebendo 5, so jo oddali nekomu drugemu. Elizabeth je od njega
izvedela, kakšna sta gospod Darcy in njegova sestra, kar je le še potrdilo njen odpor do njega.
Na enem izmed plesov jo je Darcy nepričakovano povabil na plesišče. Med vrtenjem po
dvorani sta se pogovarjala o njegovem značaju in gospodu Wickhamu, pri čemer je Elizabeth
še vedno čutila odpor do gospoda Darcyja. Jane pa je na plesu še utrdila svoja čustva do
gospoda Bingleya.
Družba, nastanjena v Netherfieldu, je nato nenadoma zapustila posestvo in odšla nazaj v
London. Jane je dobila pismo od gospodične Bingley, ki ji je sporočila, da odhajajo in se že
veselijo snidenja z Darcyjevo sestro, nad katero so vsi navdušeni in za katero upajo, da bo
njen brat osvojil njeno srce. Elizabeth pa je skušala pomiriti sestro, da je to samo
spletkarjenje gospodične Bingley, ki želi brata odvrniti od nje.
Charlotte Lucas, Elizabethina prijateljica, je bila z gospodom Collinsom ves čas prijazna in
upala je, da jo bo zasnubil, ker je vedela, da je to njena možnost za preskrbljeno življenje.
Collins je uslišal njene želje in jo dan pred odhodom zaprosil za roko. Gospodična Lucas se
je naslednje jutro oglasila pri Bennetovih in povedala veselo novico. Elizabeth je bila osupla,
saj ni verjela, da se bo njena prijateljica poročila, ne da bi svojega bodočega moža ljubila.
Menila je, da prijateljica ne bo srečna v takem zakonu, zato jo je njena odločitev razočarala in
njuni odnosi so se ohladili.
Razpoloženje Elizabeth in Jane pa je pokvarila tudi govorica, ki se je razširila po Merytonu,
in sicer, da gospod Bingley vso zimo ne bo prišel v Netherfield, . Novico je potrdilo tudi
pismo gospodične Bingley, zato je bila Jane nesrečna.
K Bennetovim sta na obisk prišla brat gospe Bennet in njegova žena, gospod in gospa
Gardiner. Jane sta povabila k sebi na obisk v London, da bi lažje pregnala žalost, ta pa je
vabilo z veseljem sprejela. Gospa Gardiner, ki si je bila zelo blizu z Elizabeth, ji je svetovala,
naj se ne zapleta z gospodom Wickhamom, s katerim se je ta čas veliko družila.
5

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 (Gliha Komac): preb nda -e ž ( ) rel., nekdaj dohodki, zlasti iz
premoženja, od posestva, zvezani s kanoniško službo: zmanjšati redno prebendo; nizka, visoka prebenda / oditi
na prebendo na tako posestvo.
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Ko se je gospodična Lucas prišla poslovit, je prosila Elizabeth, naj ji pogosto piše in jo pride
obiskat v Hunsford skupaj z gospodom Lucasom in njeno sestro. Elizabeth je iz prvih
Charlottinih pisem izvedela vse o tem, kako zgleda hiša, soseščina, ceste in kakšna je lady
Catherine, Collinsova zaščitnica, ki jo je gospod Collins koval v zvezde, ni pa izvedela
ničesar o tem, kako se prijateljica počuti. Ugotovila je, da bo šele z obiskom Charlotte
izvedela, kako se ta v resnici ima.
Jane je bila v Londonu že štiri tedne in med tem je Elizabeth poslala dve pismi, v katerih ji je
sporočila, da še ni srečala gospoda Bingleyja in da so Elizabethine domneve o tem, kakšna je
gospodična Bingley, resnične. Caroline ni Jane napisala nobenega pisma, ko pa jo je končno
obiskala, je zelo nazorno pokazala, da ji obisk ni bil v veselje. Jane je svetovala Elizabeth, naj
obišče Charlotto, ker verjame, da se bo v Hunsfordu dobro počutila, zato se je ta v marcu res
odpravila na obisk z gospodom Lucasom in njegovo drugo hčerjo. Na poti tja so se ustavili v
Londonu, kjer so obiskovali zakonca Gardiner. Slednja sta Elizabeth povabila, da se jima
poleti pridruži na potovanju za razvedrilo.

Naslednji dan so se opravili proti Hunsfordu, kjer so jim takoj razkazali vso imetje. Kmalu so
dobili povabilo lady Catherine na večerjo v Rosings, na kateri je zaslišala Elizabeth o njenih
znanjih in znanjih njenih sestra. Pred veliko nočjo sta v Rosings prispela gospod Darcy in
polkovnik Fitzwilliam. Elizabeth in Darcy sta se večkrat srečala. Na enem izmed sprehodov z
gospodom Fitzwilliamom je Elizabeth izvedela, da je bil Darcy tisti, ki je odpeljal gospoda
Bingleyja v London, da je preprečil nepremišljeno poroko. Elizabeth je ta novica izredno
razjezila, zato se ni odpravila na večerjo v Rosings. Jo je pa zato obiskal gospod Darcy, ki ji
je izpovedal svoja čustva ter jo prosil za roko; vendar je to storil na tak način, da je bila
Elizabeth še bolj razburjena in ga je v tej jezi zavrnila. Povedala mu je, da se nikoli ne bi
mogla poročiti z moškim, ki je razdrl srečo njene sestre. Poleg tega mu je očitala še ravnanje
z gospodom Wickhamom in ga obtožila, da ga je pahnil v revščino. Za nameček mu je
povedala še to, da je po mesecu poznanstva z njim vedela, da se s takim moškim ne bi želela
poročiti. Darcy se ji je nato opravičil za čas, ki ji ga je vzel, in razočarano odšel.
Naslednje jutro sta se srečala na sprehodu po parku in ji je izročil pismo, v katerem ji je
povedal, zakaj in s kakšnimi nameni je odpeljal gospoda Bingleyja v London in razložil
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celotno zgodbo gospoda Wickhama. Pismo je nato nenehno prebirala in preučevala napisano.
Večkrat kot ga je brala, bolj se je strinjala z napisanim.
Ko sta prišli Jane in Elizabeth domov, jima je Lydia povedala, da je gospodična Mary King,
ki se je vrtela okoli gospoda Wickhama, za vedno odšla k svojemu stricu v Liverpool, zato je
Wickham varen. Lydia je razmišljala samo o plesih in tem, kako bi se čim prej poročila.
Elizabeth je vse od prihoda domov mučilo to, kako naj Jane pove za Darcyjevo snubitev in
pismo. Odločila se je, da ji bo povedala, kakšen je v resnici gospod Wickham in med
pogovorom sestri priznala, da se je zmotila glede Darcyja. Odločili sta se, da ne bosta
nikomur povedali o Wickhamovem pravem značaju, ker tako in tako kmalu odhaja iz
Merytona.
Kitty in Lydia sta bili nesrečni zaradi odhoda polka, vendar je bila Lydia kmalu spet
presrečna, ker jo je gospa Forster, žena polkovnika, povabila v Brighton. Z gospo sta si bili
namreč podobni po značaju. Kitty pa je bila seveda razočarana in jezna. Elizabeth je želela
dopovedati očetu, da bi bilo bolje, če bi Lydia ostala doma, ker je njeno vedenje neprimerno
in z njim škodi ugledu celotne družine, predvsem pa sestram, vendar je oče navsezadnje
zaradi lastnega miru dovolil Lydii, da pojde v Brighton.
Zadnji dan polka v Merytonu je Wickham s častniki večerjal v Longbournu. Elizabeth ni bilo
do prijateljskega slovesa in se je z njim zapletla v pogovor o gospodu Darcyju, ki ga je
gospod Wickham zopet želel očrniti, vendar ga je Elizabeth le hvalila.

Lydia je odšla naslednje jutro, doma pa sta Kitty in gospa Bennet nenehno godrnjali, kako
dolgočasno je vse skupaj, s čimer sta tudi ostale ovili v turobno razpoloženje. Elizabeth je
zato komaj čakala na izlet s teto in stricem Gardinerjem, vendar jo je pismo gospe Gardiner
zelo razočaralo. Ta ji je namreč sporočila, da bodo izlet morali skrajšati in da bodo šli najdlje
do Derbyshira, kjer je imel svoj dvorec tudi gospod Darcy. Teta je na potovanju izrazila željo,
da bi si ogledala Pemberley, nad čimer Elizabeth ni bila preveč navdušena, kajti bala se je, da
bi tam srečala gospoda Darcyja. Oskrbnica jim je razkazala dvorec in jim pripovedovala,
kakšna sta gospod Darcy in njegova sestra. Elizabeth je bila presenečena nad pohvalami s
strani oskrbnice in ob gledanju portreta gospoda Darcyja so se njena čustva do njega
spremenila.
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Ko so odšli iz dvorca in si želeli ogledati še park, jih je presenetil sam gospod Darcy, ki naj bi
se sicer vrnil šele naslednji dan. Srečanje je bilo za oba nerodno. Elizabeth je bila
presenečena nad njegovo vljudnostjo in prijaznostjo. Ko sta hodila skupaj, jo je celo vprašal,
ali bi želela spoznati njegovo sestro, kar se je zgodilo že naslednji dan. Pridružil se jim je tudi
Bingley in med pogovorom z njim je Elizabeth ugotovila, da ta še vedno goji čustva do njene
sestre.

Ko so se obiskovalci poslovili, je Darcy povabil gospo in gospoda Gardiner ter gospodično
Bennet na večerjo. Elizabethina čustva do gospoda Darcyja so se tako spreminjala v
naklonjenost in spoštovanje. Naslednje jutro je s teto obiskala gospodično Darcy, kjer so
srečali tudi sestri gospoda Bingleyja. Gospodična Bingley je na vsak način želela očrniti
Elizabeth, ker je vedela, da ji je Darcy naklonjen. Z jeznim blatenjem njenega videza in
družine je od njega izsilila priznanje, da so bili njegovi prvi vtisi o Elizabeth zmotni in da je
zdaj zanj ena najlepših žensk, kar jih pozna.
Naslednje jutro je Elizabeth dobila dve pismi od Jane, ki pa nista prinašali dobrih novic.
Lydia je namreč pobegnila z gospodom Wickhamom in nihče ni vedel, kje točno sta in ali sta
se poročila, ali ne. Ko je Elizabeth želela poiskati strica in mu povedati novice, jo je na vratih
presenetil gospod Darcy. Z njenega obraza je razbral skrb in ji ponudil, da sam poišče
njenega strica, njej pa bo poklical strežnico, da bo poskrbela zanjo, ker je menil, da je bolna.
Elizabeth je pomoč zavrnila, a so jo kmalu oblile solze in povedala mu je za grozno novico,
ki je prišla iz Longbourna. Tudi Darcyja je novica zelo prizadela. Elizabeth ga je prosila, naj
nikomur ne omeni, kar mu je povedala, in jo opraviči pri njegovi sestri, ker je ne bo obiskala.
Tudi gospod in gospa Gardiner sta bila zelo pretresena, ko sta izvedela novico, zato so se kar
se da hitro pripravili na odhod domov.

Ko so prispeli domov, jih je pozdravila Jane in jih seznanila z zadnjimi novicami. Gospod
Bennet je odšel v London, ostali pa so ugibali, kakšne namene imata Wickham in Lydia, in
upali, da ne bo zaradi Lydijine narave družina Bennet še bolj osramočena. Vsi so upali, da se
bosta poročila. V Merytoun so med tem začeli opravljati gospoda Wickhama in ga ožigosali
za zapeljivca in pokvarjenca. V Longbournu so vsi čakali na ugodne novice o Lydii. Med
drugim je prišlo tudi pismo gospoda Collinsa, ki je gospodu Bennetu izrekel sožalje ter ga
opozoril na njegovo popuščanje pri vzgoji hčera in da lahko en tak nepremišljen korak
škoduje ostalim hčeram pri možitvah.
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Oče se je vmes vrnil domov in Lydio je po Londonu iskal gospod Gardiner. Čez dva dni so
dobili njegovo pismo, ki je sporočalo, da so ju našli, da nista poročena, vendar bosta to storila
če gospod Bennet izpolni določene obveznosti. Seveda gospod Bennet ni okleval in je privoli
v pogoje. Gospa Bennet je bila navdušena nad tem, da se bo njena najmlajša hči poročila,
gospod Bennet pa se je ukvarjal s tem, kako bo vse to poplačal gospodu Gardinerju.
Ta je poslal pismo gospodu Bennetu, da bodo Wickhamovi dolgovi vsi poplačani in da bo ta
stopil v redno vojsko pri polku generala, nastanjenega na severu. S to novico ni bila preveč
zadovoljna gospa Bennet, ki je upala, da bo Lydia stanovala v Hertfordshiru. Lydijina
prošnja, naj jo pred selitvijo sprejmejo doma, je bila sprva zavrnjena, vendar sta Jane in
Elizabeth zaradi ugleda družine pritiskali na očeta, naj ju kljub vsemu sprejme.
Lydia je bila še vedno popolnoma neukročena in resnično vesela je je bila le mati. Oba z
Wickhamom sta bila veliko bolje razpoložena kot vsi okoli njih in sta se obnašala, kot da se
ni nič zgodilo. Kmalu po tistem, ko sta prišla, je Lydia sedela skupaj z Jane in Elizabeth.
Spomnila se je, da Elizabeth še ni opisala svoje poroke in tako ji je ušlo, da je bil pri obredu
prisoten gospod Darcy. Ta podatek je Elizabeth šokiral, vendar se je Lydia spomnila, da bi
morala to ostati skrivnost, zato je sestri nista več spraševali o podrobnostih. Elizabeth pa
novica ni dala miru in je takoj pisala teti Gardiner ter jo prosila za pojasnila. Tako je izvedela,
da je bil Darcy tisti, ki je našel Lydio in Wickhama ter zahteval od slednjega, da se z njo
poroči, in da je Wickham moral oditi iz polka zaradi dolgov in je upal, da si bo našel
premožnejšo ženo kot je Lydia. Darcy naj bi se z njim večkrat sešel, dokler nista dosegla
ustreznega dogovora. Poplačal je vse njegove dolgove in mu kupil častniški čin.
Elizabeth je vsebina pisma zelo razburila, v njej so se mešala čustva veselja in žalosti, saj se
je zavedala, da je vse to storil zaradi nje. Med premišljevanjem se ji je nato približal
Wickham in se z njo zapletel v pogovor, ki je nanesel na gospoda Darcyja, vendar mu je
tokrat dala vedeti, da pozna njegovo resnično naravo. Lydia in Wickham sta se kmalu
odpravila v Newcastle in gospa Bennet je bila vsa nesrečna, ker toliko časa ne bo videla svoje
ljube Lydie.
Vzdušje pa se je kmalu popravilo, saj so izvedeli, da se Bingley vrača v Netherfield.
Bennetove je obiskal že tretji dan po prihodu in skupaj z njim je prišel tudi gospod Darcy.
Mati je bila do gospoda Bingleyja pretirano prijazna, medtem ko je gospoda Darcyja le
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hladno pozdravila. Obema sestrama je bilo ob materinem obnašanju zelo nerodno. Ob slovesu
je gospa Bennet povabila gospoda na večerjo v Longbourn, na kateri je Bingley sedel zraven
Jane in očitno je bilo, da sta si še vedno naklonjena tako kot pred zimo. Elizabeth si je cel
večer želela, da bi se ji ponudila priložnost pogovoriti se z gospodom Darcyjem in se mu
zahvaliti za vse, kar je naredil za njeno družino, vendar se to ni zgodilo.
Naslednje dni je bil Bingley vsak dan pri njih na obisku, tako da je bilo samo vprašanje časa,
kdaj bosta z Jane oznanila veselo novico, ki je tudi zares kmalu prišla. Gospa Bennet je bila
presrečna in tudi gospod Bennet je bil zadovoljen s srečo, ki je doletela njegovo hčerko.
Nekega dne, ko so vsi skupaj sedeli v obedovalnici, je prišel nepričakovan obisk, lady
Catherine, ki se je prišla pogovorit z Elizabeth. Odšli sta na sprehod, kjer je od Elizabeth
želela, da ovrže govorice o tem, da je zaročena z gospodom Dacyjem, saj je bilo to namreč
nemogoče, ker je bil gospod Darcy obljubljen njeni hčeri že od otroških let. Elizabeth ji ni
želela odgovoriti, saj je menila, da njena čustva do gospoda Darcyja niso stvar, ki bi jo
zadevale. To je lady zelo razjezilo in na vsak način je želela iz nje izvleči, ali ji je Darcy
ponudil zakon. Elizabeth ji je na koncu le priznala, da nista zaročena, vendar ji ni hotela
obljubiti, da bo tako tudi ostalo, temveč ji je odvrnila, da se bo ravnala po svojih merilih za
lastno srečo. Lady Catherine je nato jezno odšla brez pozdrava domačim.
Elizabeth je obisk lady Catherine pripravil k nenehnemu premišljevanju. Naslednje jutro jo je
oče povabil v sobo in ji v smehu prebral pismo gospoda Collinsa, ki je omenjal, da je
Elizabeth zaročena z gospodom Darcyjem in da si lahko s poroko z njim nakoplje
marsikatero nevšečnost. Gospodu Bennetu se je zdelo pismo zabavno, ker ni vedel, kaj
Elizabeth čuti do gospoda Darcyja, in jo je tako nevede razžalil, svojimi besedami pa je ranil
ravnodušnost gospoda Darcyja.

Nekaj dni po obisku lady Catherine sta se v Longbournu oglasila gospod Bingley in Darcy.
Elizabeth je tako končno dobila priložnost, da se na samem pogovori z gospodom Darcyjem
in se mu zahvali za vse, kar je storil. Pogovor je tekel tudi o tem, kaj sta skozi poznanstvo
čutila drug do drugega. Elizabeth je zvečer razkrila svoja občutja Jane in ta ji sprva ni verjela,
predvsem zaradi dejstva, da gospoda Darcyja tudi po Elizabethini zaslugi ni nihče pretirano
maral. Gospod Darcy je prišel naslednje jutro na obisk skupaj z Bingleyjem. Na sprehodu sta

10

se z Elizabeth dogovorila, da bosta popoldne prosila gospoda Benneta za dovoljenje za
poroko, materi pa bo novico povedala Elizabeth sama.
Ko je Darcy prišel iz očetove knjižnice, ji je prišepnil, da jo oče želi videti. Gospod Bennet je
bil namreč presenečen nad snubitvijo in ni verjel, da si Elizabeth želi tega zakona, saj je ves
čas nergala proti gospodu Dracyju. Tako je morala Elizabeth očetu razložiti, da Darcyja
resnično ljubi in da so se njena čustva do njega postopoma spreminjala ter da je v resnici
čudovit človek. Očetu je tudi povedala, kaj je Darcy storil za njihovo družino. Materi je
veselo novico povedala zvečer in ta je bila ravno tako presenečena kot gospod Bennet. Kar
naenkrat je pozabila na vsa svoja čustva, ki jih je do tedaj gojila do gospoda Darcyja, in ga
začela kovati v zvezde. Seveda je bila najbolj srečna, ker je v zakon uspela oddati tri hčere.

Elizabeth se je skupaj z Darcyjem preselila v Pemberley, kjer ju je gospod Bennet pogosto
obiskoval, saj je zelo pogrešal svojo najbljušo hčer. Jane in Bingley sta v Netherfieldu ostala
kakšno leto, potem pa sta kupila posestvo v okrožju poleg Derbyshira in sestri sta bili
oddaljeni le trideset milj. Kitty je veliko časa preživela v družbi starejših sestra, kar ji je
izredno koristilo. Oče ji nikoli ni dovolil oditi na obisk k Lydii, kljub temu, da jo je ta
nenehno vabila. Mary je edina ostala doma in – ker se je morala ukvarjati z gospo Bennet –
se ni mogla več posvečati izobraževanju.
Značaj Lydie se po poroki ni spremenil, Wickham pa je upal, da bo kljub Elizabethini
vednosti o njegovem značaju Darcyja vseeno pregovoril, da mu priskrbi premoženje. Tudi
Elizabeth je od Lydie dobila podobno prošnjo in je – čeprav si je prizadevala narediti konec
podobnim prošnjam in pričakovanjem – sestri velikokrat poslala pomoč, saj ne Lydia ne
Wickham nista znala upravljati z denarjem in sta se zato ves čas selila naokoli.
Lady Catherine je bila nad odločitvijo Darcyja tako razočarana in besna, da je v pismu
razžalila Elizabeth in zato so za nekaj časa prekinili stike. Nato je Elizabeth prosila Darcyja,
naj teti oprosti in se pobota z njo, kar se je tudi zgodilo.
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3 PREVZETNOST IN PRISTRANOST: PRIZORIŠČE
DVOJNEGA

3.1 ANTON PODBEVŠEK TEATER
Pri samem razumevanju zasnove predstave mi je bilo v pomoč poznavanje delovanja samega
gledališča. Anton Podbevšek Teater je prvo profesionalni gledališče v Novem mestu. »V stilu
intermedialnosti avantgardnega gibanja iz dvajsetih let prejšnjega stoletja združuje gledališče
različne umetniške zvrsti. Tako kot je Anton Podbevšek želel na svojih večerih združiti čim
več vej umetnosti in kot je v njegovih soarejah moč začutiti zametke performansa, tako se
tudi ustvarjalnost gledališča napaja iz performativne umetnosti, filma, plesa, glasbe in
fotografije« (Cijan 64).
Tudi v predstavi Prevzetnost in pristranost: Prizorišče dvojnega lahko opazimo značilnosti
avantgardnega in postdramskega gledališča, saj se namreč (tako kot na številnih prejšnjih
predstavah) gledališče povezuje z vizualno, glasbeno, plesno in likovno umetnostjo. Tudi
simultano in fragmentarno dogajanje je moč zaslediti tako v tej predstavi kot prejšnjih
produkcijah Anton Podbevšek Teatra (Povzeto po Cijan 78–79). V predstavi smo tako v
določenih prizorih simultano spremljali nastop igralcev, hkrati pa opazovali nastop plesnega
para in projekcijo različnih podob na »led ceveh«. Pri prizoru številka 40 6 smo na ceveh
videli prizor, ki smo ga gledali v živo 7, torej sliko v sliki. Fragmentarnost se je na vsakem
gledalnem polju nekoliko razlikovala. V gledalnem polju A smo spremljali igralce na
osrednjem prizorišču, ki so prihajali in odhajali po poteh na levi in desni strani prizorišča.
Opazovali smo tudi, kaj se predvaja na led zavesi8, katere stvari igralci prinašajo in odnašajo
ter kako so oblečeni. V gledalnem polju B smo imeli poleg naštetega možnost gledati še
projekcijo nad samim prizoriščem ter opazovati odsev v vodi in kaplje, ki so ob določenih
prizorih začele padati v vodno polje pred nami. Padale so kot močan dež ali posamezne

6

Številka iz scenarija.
Gledalno polje A.
8
Moje poimenovanje led cevi, na katerih se z belimi pikami rišejo različne podobe. Če cevi niso bile prižgane,
je celotna podoba delovala kot rešetke.
7
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kaplje, s čimer so ustvarjale zvok šumenja vode, na površino vode pa so risale kroge. Vsi ti
učinki so gledalca nenehno okupirali in begali njegovo pozornost.
»Fredo Delak si je prizadeval za gledališče kot celostno umetnino z vključevanjem glasbe,
videoprojekcij in giba« (Cijan 79). Vse to smo lahko zasledili tudi na predstavi Prevzetnost in
pristranost: Prizorišče dvojnega. Prav ta fragmentarnost, kolaž in montaža približujejo
gledališče strukturi sanjskega sveta. Tako gledališče je po Lehmanovem mnenju gledališče
stanj. V sodobnem gledališču gledališki elementi niso povezani v organsko celoto, ampak se
hkrati dogajajo različne, že zgoraj naštete prakse. Takšen način gledalca spodbuja k svobodi
sprejemanja in njegovi aktivni udeležbi pri predstavi (Cijan 84).
Predstava je premierno uprizoritev doživela 2. aprila 2015 v gledališču Anton Podbevšek
Teater v Novem mestu. Režiser predstave je Matjaž Berger, dramaturgijo pa je prispevala
Eva Mahkovic. »Predstava se opira na Hvalnico ljubezni Alaina Badiouja oz. na besedilo, ki
je nastalo kot javni dialog o ljubezni v okviru serije Teater idej festivala v francoskem
Avignonu leta 2008, in na roman Prevzetnost in pristranost angleške pisateljice Jane
Austen« (»V APT«).
V predstavi so nastopali Akira Hasegawa, Jure Longyka, Joseph Nzobandora – Jose, Janez
Hočevar – Rifle, Voranc Boh, Pavle Ravnohrib, Sabina Kogovšek, Ula Furlan, Maruša
Majer, Saša Pavlin Stošić, Petra Govc, Jana Menger, Leticia Slapnik Yebuah in Mateja
Rebolj. Na harfo je igrala Mojca Zlobko Vajgl, plesala pa sta Nadiya Bychkova in Miha
Vodičar.

Scenografija je bila delo Marka Japlja, kostumografija Alana Hranitelja, glasbo je prispeval
Peter Penko in video Gašper Brezovar. Koreografinja je bila Jana Menger (»V APT«).
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3.2 UPRIZORITVENI PROSTOR
Že sam naslov predstave opozarja, da se le-ta odvija na dveh prizoriščih, ki skupaj tvorita
celoto, vendar sama kot gledalka temu nisem dajala pretiranega pomena. Predstavo sem si
ogledala iz gledalnega polja A in se šele pri menjavi gledalnih polji zavedala, na kaj se
nanašajo besede »prizorišče dvojnega« v naslovu predstave. Šele ko sem se presedla na drugo
stran prizorišča, sem začela v glavi sestavljati vse videno in slišano v smiselno celoto.

3.2.1 GLEDALNO POLJE A
Kdor si je predstavo ogledal v Anton Podbevšek Teatru, je v dvorano prišel skozi glavni
vhod. Gledalce so gledališki delavci usmerili na levo ali desno stran prizorišča, odvisno od
tega, katero gledalno polje je bilo napisano na karti. Hodili so po urejeni poti, posuti z belim
peskom, ki je spominjala na potke parkov oziroma urejene sprehajalne poti. Na sredini
prizorišča je bil prostor, ki je bil na nižji ravni kot pot, po kateri se pride v dvorano. Tla tega
prostora so bila prekrita z zeleno preprogo, ki je spominjala na travnik, vendar niso bila
popolnoma ravna, temveč so se od vhoda v dvorano do sedišč spuščala in razlika v naklonu je
bila približno 40 centimetrov. Sedišča so bila postavljena tako, da so gledala proti vhodu v
dvorano in so spominjala na strmo stopnišče ali tribune. To je bilo prizorišče A in sem smo
sedli tisti, ki smo imeli vstopnice z oznako A. Če nisi bil pozoren, nisi opazil, da je na drugi
strani tribune še eno prizorišče. To so videli le gledalci, ki so se sedli v najvišjo vrsto, kjer so
lahko tudi med predstavo kukali, kaj se dogaja na drugi strani. To so ljudje tudi dejansko
počeli. 9

9

Opažanje ene od hostes, ki delajo v gledališču.
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Slika 1: Gledalno polje A10

Slika 2: Gledalno polje A

10

Fotografije iz videoposnetka predstave (Produkcija APT).

15

3.2.2 GLEDALNO POLJE B
Tiste, ki so imeli na vstopnici napisano prizorišče B, so hostese že pri vhodu v dvorano
usmerile na levo. Tako so se sprehodili po peščeni poti in mimo zgoraj opisanega prizorišča,
ki so si ga tako lahko ogledali. Nato so prišli do tribune B, kjer se je pred njimi razprostiral
nekakšen bazen, ki je imel na koncu približno meter široko brv – ta je omogočala prehod iz
enega konca na drugega (Slika 3). Most je bil dvignjen nad obe poti. Za njim je bil na istem
nivoju slab meter širok prehod (Slika 4), v celoti oblečen v zeleno preprogo, vendar ne tako,
kakršno smo videli na prizorišču A. Na koncu obeh prizorišč smo lahko iz pozicije gledalca
opazili »led cevi«, ki so bile razporejene čez celotno dolžino prostora in so ustvarjale podobo
stene ali ograje. Na prizorišču A so se te cevi nahajale na koncu travnika,11 v primeru
prizorišča B pa na koncu suhega pasu pri jezeru.12 Za njimi je bila ravno tako urejena peščena
pot; vse poti so skupaj tvorile pravokotnik, vendar menim, da je želel režiser ponazoriti krog
(Slika 5) in z njim simboliko nenehnega gibanja, časa, vračanja in razvijanja, cikličnosti in
konec koncev združenosti dveh delov v eno celoto, torej druženje dvojega v eno.

Slika 3: Gledalno polje B

11
12

V nadaljevanju bo ta beseda pomenila zeleno prizorišče.
V nadaljevanju bo to beseda za prostor, napolnjen z vodo.
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Slika 4: Zadnji del gledalnega polja B 13

Slika 5: Celotno prizorišče14

13
14

V ozadju se vidi osvetljene »led cevi«.
Na desni strani se vidi gledalno polje B, na levi pa je zatemnjeno gledalno polje A.
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3.3 RAZLIKE MED KNJIGO IN PREDSTAVO
Osnova za dramsko besedilo predstave je bil roman Jane Austen, Prevzetnost in pristranost,
vendar je bil celotni koncept predstave oprt tudi na monografijo Alaina Badioua, Pogoji,
predvsem na poglavje o ljubezni.
V prikazih in ocenah revije Filozofski vestnik je zapisano: »Ljubezen ni kraj stapljanja razlik
v Eno, temveč: "Ljubezen prelamlja Eno v skladu z Dvojim." (Badiou 266)« Pred ljubeznijo
kot eno resnico so pozicije izkustva zaprte same vase, tako da lahko o (spolni) razliki v
strogem smislu govorimo šele, ko začneta ženska in moška (ne v empiričnem pomenu)
pozicija delovati na "sceni Dvojega", izhajajoč iz aksiomatske predpostavke, da se je zgodilo
neko srečanje. Izkaže se, da "nič v izkustvu ni isto za pozicijo "moški" in pozicijo "ženska"«
(Benčin 192).
Badiou svoj protokol, svoj prototekst o erosu razgrne skozi epistemološki upor proti izdajstvu
ljubezni, ki ga v času dialoga v Avignonu sproži oglaševalska akcija Meetic v Parizu. /.../
V uporni gesti Badiou povzame "košček Realnega", da ga ta kampanja (ljubezenskega
coachinga/dobili boste torej trenerja, ki vas bo pripravil na spopad s preizkušnjo) spominja na
propagando ameriške vojske, ki se je v nekem trenutku oglaševala kot »vojna brez mrtvih«.
»Vojna brez mrtvih, ljubezen brez tveganja, brez naključij, brez srečanja … V vseh teh
sredstvih splošne propagande vidim prvo grožnjo ljubezni, ki bi ji rekel varnostna grožnja.«
(Badiou 10). S tem ljubezni odrekamo pomembnost, varnostna grožnja pa jo pripelje v
neposredno bližino trditve, da je ljubezen le »varianta posplošenega uživaštva, varianta figur
užitka.« Badioujeva prva stava je, kako zagotoviti ljubezenskemu diskurzu vznik ob globoki
izkušnji drugosti, iz katere je ljubezen stkana, kako misliti prizorišče Dvojega … Zato
»moramo proti varnosti in udobju na novo izumiti tveganje in pustolovščino« (»O
predstavi«).
»Predstava je bila uprizorjena kot sinteza postdramskega poskusa in filozofske prečnice, v
kateri uprizoritvena umetnost ljubezen izumlja na drugačen način trajanja, kjer sta napačni
prvi stavi – prevzetnost in pristranost – na koncu poiskani in prevedeni skozi mišljenino
obrata – ljubite tisto, česar nikoli ne boste videli dvakrat« (»O predstavi«).
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Celotna predstava se giblje okoli dvojnosti: dve besedili, dve prizorišči, dve tribuni, dve poti
na vsaki strani obeh prizorišč, ljubezen se vrti okoli dvojnosti in dvojine; imamo dva
pripovedovalca, dva plesalca, harfistka je sicer ena sama, vendar s harfo tvori par.
Obe glavni figuri romana na prizorišču Dvojega sta postavljeni v polje dvojnega
nesporazuma: Darcy je tako rekoč z izreko prvega stavka postavljen v polje »napuha«,
prevzetnosti, Elizabeth pa v polje predsodka, pristranosti; Elizabeth vidi skozi prizmo
pristranosti prevzetnost in napuh Darcyja, Darcy pa skozi prevzetnost pristranost (ozkost,
enopomenskost) Elizabeth. Rastko Močnik pravi: »A to naključje seveda nikakor ni
naključno, zakaj pove nam prav to, da sta protagonista v romanu Prevzetnost in pristranost
drug drugega že vnaprej izbrala prav na podlagi te zmote« (»O predstavi«).

3.3.1 ZNAČILNOSTI DRAMATIZACIJE
Za lažje razumevanje predstave je pomembno poznavanje osnove dramatizacije in njenih
postopkov. V članku Brede Marušič beremo, da je »dramatizacija transformacija (prenos,
preobrazba) nedramskega besedila v dramsko obliko, namenjeno uprizarjanju. /.../ Postopek,
ki poteka od romanesknega teksta do uprizoritve, je vsakokrat drugačen; tradicionalni pristopi
skušajo slediti izvirniku s prepisovanjem dialoškega materiala, avtorski načini pa v
prototekstu iščejo izhodišče za uprizoritev in ga izvirno nadgrajujejo« (76) Po tem opisu
sodeč je Eva Mahkovic sledila tradicionalnim pristopom, saj je za dialoški material uporabila
skoraj dobesedni prepis delov besedila iz romana. Besedilo je prilagodila le pri pismih, ki jih
je skrajšala in malenkost preoblikovala.
Najpogostejši posegi v romaneskno tkivo so bili reorganizacija pripovedi, preoblikovanje in
dopisovanje dialogov ter notranjih monologov, krčenje števila dramskih oseb, oziroma
združevanje več (največkrat stranskih) oseb v en dramski lik, sprememba dramskega prostora
in časa, spreminjanje (predvsem strnjevanje in simplificiranje) zgodbe, aktualiziranje ter
pretvorba opisov v didaskalije – tudi implicitne (Pfister 44) – oziroma pripovedi v dialoge ali
mizansceno. V nekaterih primerih poteka faza prirejanja romanesknega besedila le na odru in
se ne zapisuje, ali se to napravi naknadno. Vsak prehod dramskega teksta v uprizoritev
namreč pomeni soočenje dveh znakovnih sistemov. Pogoji gledališke komunikacije pa se
bistveno razlikujejo od pogojev, v katerih poteka estetska komunikacija v drugih umetnostih;
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proizvajanje in interpretacija gledaliških znakov se dogajata istočasno, konstitucija pomena
kot realizacija znakov ter konstitucija pomena kot interpretacija znakov namreč potekata
vzporedno (Marušič 76).

3.3.2 PRIMERI PRILAGODITVE BESEDILA

Pri odkrivanju razlik med romanom in predstavo sem najprej prebrala roman Prevzetnost in
pristranost, in sicer izvod zbirke Sto romanov iz leta 1968. Nato sem pogledala posnetek iz
gledalnega polja B in preletela scenarij, ki ni vseboval didaskalij, ampak le besedilo, ki naj bi
ga igralci govorili.

Preoblikovanje dialogov
Dramaturginja je pri prilagoditvi besedila strnila in zgostila dejanje tako, da je iz romana
večinoma vzela dialoge in jih skrajšala. Primer take razlike: 15

Knjiga:
»Premišljujete, kako neznosno bi bilo takole – v taki družbi – preživeti mnogo
večerov; in res sem popolnoma vašega mnenja. Še nikoli se nisem bolj jezila! Kako so
vsi ti ljudje plehki, pa vendarle hrupni, nepomembni, pa vendar našopirjeni! Kaj bi
dala, da bi slišala vaše jedke pripombe o njih« (Austen 67-68)!

Scenarij:
GOSPODIČNA BINGLEY: »Premišljujete, kako neznosno bi bilo v taki družbi
preživeti mnogo večerov; in res sem popolnoma vašega mnenja. Še nikoli mi ni bilo
bolj mučno! Kako so vsi ti ljudje plehki, pa vendarle hrupni, nepomembni, pa vendar
našopirjeni! Kaj bi dala, da bi slišala vaše jedke pripombe o njih« (Mahkovic 7).
Najbolj so razlike med romanom in dramskim besedilom očitne v pismih. Ta so v romanu
bistveno daljša, v dramskem besedilu pa so skrajšana, preoblikovana, prilagojena, ali celo
sestavljena iz dveh pisem skupaj. Primer takega sestavljanja sta pismi, ki ju je Jane poslala
Elizabeth, ko je izvedela, da je Lydia pobegnila z gospodom Wickhamom. V romanu (Austen

15

Spremenjen del besedila sem podčrtala.
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275-276) sta to dve pismi, v drami pa so ju združili in skrajšali. Izluščeni so deli pisma,
pomembni za potek zgodbe v uprizoritvi.

Poenostavljanje
Ob primerjavi knjige in uprizoritve opazimo, da se v drami ne uporablja pomanjševalnic za
Elizabethino ime, med tem ko v knjigi najdemo različne oblike zapisa imena Elizabeth: Lizzy
(tako jo največkrat pokličejo starši in sestre), Lizzie in Eliza (tako jo poimenujejo najboljša
prijateljica Charlotte Lucas, sir William Lucas in gospodična Bingley). V drami sta
uporabljeni imeni Elizabeth in gospodična Bennet.

Strnjevanje in zgostitev dogajanja
Besedila romana niso strnili samo s skrajšanimi dialogi, temveč tudi z določenim številom
črtanih prizorov oziroma poglavij. Roman obsega 61 poglavij in ravno toliko prizorov je
zapisanih tudi v scenariju. V le-tem so črtani prizori številka 28, 38, 50 in 61. Zapisani so bili
tudi prizori številka 57, 59 in 60, vendar niso bili odigrani. Vsi prizori sledijo zaporedju
poglavij iz romana, le prizor številka 45 je v igri zaigran med prizoroma 21 in 22, čeprav to v
scenariju ni zapisano. Ravno tako manjka zapis zadnjega dela predstave, kjer je na prizorišču
A pripovedovalec, na prizorišču B pa pripovedovalka, ki izmenično govorita o ljubezni.
Besedilo je prilagojeno po znanstveni monografiji Alaina Badiouja, Pogoji.
Omejevanje števila oseb
Pri dramatizaciji tako dolgega romana se dramaturginja ni mogla izogniti krčenju števila
dramskih oseb ter združevanju več oseb v en dramski lik. Z režiserjem sta število
nastopajočih omejila na 13 igralcev in dva pripovedovalca, ki sta dialoge dopolnjevala s
kratkimi odstavki in nas s pripovedjo vodila skozi prizore. Med nastopajočimi so bili še
harfistka Mojca Zlobko Vajgl in plesalca Nadyia Bickhova ter Miha Vodičar.

Ob podrobnem pregledu posnetkov predstave sem ugotovila, da se plesalca vedno pojavljata
v povezavi z gospodom Darcyjem in gospodično Elizabeth. Prvič plešeta vsak na svoji strani
prizorišča potem, ko nam narator pove, da je Elizabeth opazila, kako pogosto jo opazuje
gospod Darcy, on pa, da ga še nobena ženska ni nikdar tako očarala kot ona. V naslednjih
prizorih, kjer spet nastopata plesalca, sta vedno zraven (ali pa na drugem gledalnem polju)
tudi gospodična Bennet in gospod Darcy. Ob tem ugotovimo, da plesalca simbolizirata odnos
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med Elizabeth in Darcyjem, oziroma njiju na tistem polju, kjer nista fizično prisotna (Slika
6).
Slika 6: Plesalca na polju B16

V romanu nastopa bistveno več oseb. Sester Bennet je pet, vendar so dve izmed njih v
dramskem besedilu izpustili, saj jih tudi Austenova omenja bolj malo. Na enak način je
izpuščena tudi sestra gospoda Bingleyja in nekaj sorodnikov ene ali druge družine. Igralka
Sabina Kogovšek je imela v predstavi dve vlogi, gospodično Bingley in lady Catherine de
Bourgh. V predstavi prav tako ni bilo igralcev, ki bi predstavljali gospoda in gospo Gardiner,
vseeno pa smo ju spoznali preko opisa pripovedovalke in pisem. Tudi drugi igralci so odigrali
več vlog – največkrat so poleg svoje vloge predstavljali naključne ljudi. Ko gledamo na
gledalnem polju A prizor obiska Elizabeth pri lady Catherine, gledalci na gledalnem polju B
gledajo igralko Sašo Pavlin Stošić, ki pomerja obleke. Te držijo Ula Furlan, Akira Hasegawa
in Voranc Boh. V tem prizoru ne nastopajo v svojih prvotnih vlogah, temveč samo
dopolnjujejo prizor, ki ga gledalci na gledalnem polju B le slišijo, ne pa tudi vidijo. Gospod
Collins namreč Elizabeth priporoči, naj za obisk lady Catherine obleče najboljšo obleko.
16

Fotografija je iz spletne strani APT-ja (»O predstavi«).
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4 ERIKA FISCHER-LICHTE: ESTETIKA
PERFORMATIVNEGA17
Knjiga Erike Fischer-Lichte je predstavljala osnovo za prikazovanje performativnosti v
predstavi Prevzetnost in pristranost: Prizorišče dvojnega. Primere, ki jih avtorica navaja v
knjigi, sem poiskala v uprizoritvi in na ta način opisala tudi delovanje samega teatra. Pri
razumevanju predstave je potrebno imeti v mislih, da vsak gledalec predstavo vidi drugače,
ker jo gleda s svojo zalogo znanja in zavedanja. Ravno razpršenost dogajanja in različnih
umetnosti pa gledalcem omogoča popolnoma individualno dojemanje in razumevanje
uprizorjenega.
Avtorica estetiko performativnega utemelji na primeru performansa Marine Abramović, Lips
of Thomas. Umetnica je pred očmi gledalcev obdelovala in spreminjala lastno telo. Namesto
umetniškega dela, ki bi obstajalo neodvisno od nje in njenih prejemnikov, je ustvarila
dogodek, ki je vključeval vse prisotne. O spremembi relacije subjekt-objekt pravi:
»Sprememba relacije subjekt-objekt je tesno povezana s spremembo razmerja med
materialnostjo in znakovnostjo, med označevalcem in označencem. /.../ Vsak element tako
postane označevalec, ki mu je mogoče dodeljevati pomene. Na umetniškem delu ni ničesar,
kar bi obstajalo onstran relacije označevalec–označenec, pri čemer lahko istemu označevalcu
pripisujemo najrazličnejše označence« ( 21-22).

V prvih dveh poglavjih se avtorica dotakne pojmov performativnega in uprizoritve. Na
podlagi primera omenjene predstave nas seznani z novo vlogo gledalca, ki lahko postane tudi
igralec in na tak način soustvarja performans. Pojem performativnega nam Fischer-Lichtejeva
razloži s pomočjo teorije L. Austina, ki je tudi prvi uporabil pojem performativ. »Austin tako
pozornost spelje na to, da je prav performativno tisto, kar sproži dinamiko, "ki dihotomno
pojmovno shemo destabilizira kot celoto« (34). Fischer-Lichte nato primerja obe definiciji in
ju spelje na uprizoritev, kljub temu da ne Austin ne Butlerjeva pojma ne obravnavata
podrobneje. Oba sicer izvajanje performativnih aktov pojmujeta kot uprizoritev, ki je
ritualizirana in javna. Performativnost povzroča uprizoritev, oz. se manifestira in realizira v
uprizoritvenem značaju performativnih dejanj (41). Pojem uprizoritve pa ponazori z
rekonstrukcijo različnih spisov in izjav utemeljitelja berlinske teatrologije Maxa Herrmanna.
17

Imena nadaljnjih poglavij so iz knjige.
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4.1 PERFORMATIVNI OBRAT
»V zgodnjih šestdesetih letih je v zahodni umetnosti nasploh in nespregledljivo prišlo do
performativnega obrata, ki v posamezne umetnosti ni zanesel le performativnega sunka,
temveč je povzročil tudi nastanek nove umetnostne zvrsti, tako imenovane akcije in
performansa. Meje med posameznimi umetnostmi so postajale vse bolj gibljive – umetnosti
so vse bolj težile k temu, da bi namesto del ustvarjale dogodke, pri čemer so se presenetljivo
pogosto realizirale v uprizoritvah« (Fischer-Lichte 23). Pri performativnem sunku gledališča
v šestdesetih je šlo predvsem za ponovno opredelitev razmerja med igralci in gledalci (27).
»Odpravo meja med umetnostmi /.../ lahko torej opišemo kot performativni obrat. /.../
Namesto da bi umetniki ustvarjali dela, vse bolj proizvajajo dogodke, ki pa ne vključujejo le
njih samih, temveč tudi prejemnike, se pravi opazovalce, poslušalce in gledalce« (30).
V obravnavani uprizoritvi so meje med umetnostmi odpravljene in priča smo prepletanju
glasbene, plesne, fotografske, digitalne, igralske in likovne umetnosti.

4.2 POJEM UPRIZORITVE
»Uprizoritev omogoča oz. vzpostavi šele telesna soprisotnost akterjev in gledalcev. Da se
uprizoritev lahko zgodi, se morajo akterji in gledalci za določen čas in na določenem kraju
zbrati ter nekaj početi skupaj. /.../ Gledalci niso več distancirani ali vživljajoči se opazovalci
dejanj, ki jih na odru izvajajo igralci in ki jim – gledalci – na podlagi svojih opazovanj
pripisujejo določene pomene; niti niso intelektualni razbiralci sporočil, ki jih formulirajo (in s
katerimi so formulirana) dejanja igralcev. /.../ Gledalci so soigralci, ki s svojo udeležbo pri
igri, tj. s svojo fizično prisotnostjo, s svojim zaznavanjem, s svojimi reakcijami proizvedejo
uprizoritev. Ta nastane kot rezultat interakcije med igralci in gledalci« (47).
Predstava Prevzetnost in pristranost: Prizorišče dvojega gledalcem omogoči različne oblike
interakcije, zato se morajo odločiti, kateremu čutnemu vtisu bodo dali prednost – bodo
spremljali dogajanje na led zavesi ali gledalce, ki se premikajo po prizorišču, ali bodo
poslušali govor, glasbo, zvoke. Predstava nudi določenim gledalcem (odvisno od pozicije
sedeža) možnost spremljanja obeh gledalnih polji, s čimer pridobijo še več dejavnikov za
prisostvovanje oblikovanju same uprizoritve.
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4.3 TELESNA SOPRISOTNOST GLEDALCEV IN AKTERJEV 18
Uprizoritve so medijsko pogojene s telesno soprisotnostjo akterjev in gledalcev. Da pride do
uprizoritve, se morata ti dve skupini zbrati ob določenem času na določenem kraju. Medtem
ko akterji delujejo, se gledalci odzivajo na njihova dejanja. Tudi naše reakcije, torej reakcije
gledalcev, so pomembne, ker soustvarjajo uprizoritev, kar zaznajo tudi ostali gledalci. Vsaka
uprizoritev je poglavje zase in je ni mogoče v celoti načrtovati ali napovedati (57-58).

V nadaljevanju Fischer-Lichte podrobno obravnava tri dejavnike, ki merijo uprizoritvene
strategije, ki jih je razvila režija za nabor navodil za igro. Ti faktorji so »menjava vlog med
akterji in gledalci«, »oblikovanje skupnosti« med njimi ter »razmerje med distanco in
bližino«, med javnostjo in zasebnostjo, pogledom in telesnim stikom. Vse tri dejavnike opiše
s primeri različnih predstav.
S svojimi dejanji in načini vedenja akterji in gledalci nastopajo kot elementi »feedback«
zanke, kot jo uprizoritev proizvede sama. Zato uprizoritve ne moremo pojmovati kot izraz
vnaprej danega pomena ali izraza neke intence. Tudi v predstavi, ki jo obravnavam, gledalci
postanejo akterji, kar se zgodi pri menjavi gledalnih polj, ko igralcev ni na nobenem
prizorišču. Za nekaj trenutkov tako gledalci postanejo akterji. Ob menjavi gledalnih polj
poslušajo harfistko, ki osvetljena igra na balkonu nad prizoriščem A. Iz sedišč na gledalnem
polju A gledalci odidejo po poti na levi strani in obhodijo celotno prizorišče A, dokler ne
pridejo do sedišč na gledalnem polju B. Vmes na obeh prizoriščih na »led ceveh« utripa
enačba AB.19 Gledalci gledalnega polja B sedišča zapustijo na njihovi levi in ravno tako
obhodijo celotno prizorišče, dokler ne pridejo na levo stran sedišč gledalnega polja A.
Z menjavo vlog postane očitno, da estetski proces uprizoritve vedno poteka kot avtopoetska,
nenehno spreminjajoča se »feedback« zanka. Samoproizvajanje pomeni, da zanko skupaj
proizvedejo vsi udeleženci, vendar je nihče ne more v celoti načrtovati in nadzirati ter v tem
smislu producirati sam; »feedback« zanka se vztrajno izmika razpolagalni pravici
posameznika (78).

18

Naslov poglavja knjige Estetika performativnega (Fischer-Lichte 57). Povzeto celotno poglavje.
Taka puščica se uporablja namesto enačaja v kemijskih enačbah, ki prikazujejo kemijsko ravnotežje. Torej bi
lahko rekli, da v predstavi ponazarja ravnotežje med obema gledalnima poljema.
19
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Tudi pri pojmu skupnosti, ki ga avtorica opiše na primeru predstav Nitscha in Schechnerja,
vidimo, da prostorska razporeditev gledališča Anton Podbevšek Teater in postavitev
prizorišča pri predstavi omogočata oblikovanje skupnosti. Peščena pot je namreč obkrožala
obe igralni polji in igralci so se po njih sprehajali mimo gledalcev. Povezanost z akterji so
tako začutili gledalci, ki so sedeli na robu »tribune«, kajti pot je šla mimo njih, in so videli
igralce, ki so hodili mimo ali pa so stali nekaj trenutkov v temnem delu med obema
tribunama. Tudi to je bil del predstave, vendar so se med prehodi igralcev iz enega
gledalnega polja v drugo na prizoriščih dogajale različne stvari, zato je vprašanje, koliko
pozornosti so gledalci na stranskih sedežih dejansko namenjali temu dejanju.
Gledalci predstave Prevzetnost in pristranost: Prizorišče dvojega so začutili posebne energije,
ki so se sprostile med predstavo. Tako vlogo ima ritem in že Goerg Fuchs je izhajal iz tega,
da je /.../ »ritmično gibanje človeškega telesa v prostoru« zmožno prestaviti »druge ljudi [...]
v isto ali podobno ritmično nihanje, s tem pa v isto ali podobno stanje opoja« (Fuchs 13 v
Fiscer-Lichte). Ali kot pravi Fischer-Lichte: »ritem postavi telesnost, prostroskost in zvočnost
v medsebojno razmerje ter ureja njihovo prikazovanje, pa tudi izginjanje v prostoru« (219).
Ritem, ki bi povezal gledalce z enakimi občutji, bi bil lahko ritem, ki so ga ustvarili igralci s
korakanjem po peščeni poti v krogu. Zvok je v meni vzbudil spomin na vojno korakanje, na
marš. Ritem so narekovali tudi mehanični metronomi, razporejeni po osrednjem igralnem
polju A. Gledalci, ki so sedeli na strani gledalnega polja B, so ta zvok sicer lahko zaznali,
vendar ne tako glasno, kot so ga imeli priložnost slišati gledalci na gledalnem polju A. Zvok
metronoma smo nato slišali na obeh straneh, saj je bil predvajan na zvočnem posnetku, poleg
tega pa smo lahko – tako na eni kot na drugi strani – videli kazalec metronoma, ki se je
premikal levo in desno, na posnetku, ki se je predvajal na »led ceveh«, in na tak način
poglobili zavedanje ritma, ki smo ga slišali. Ritem je ustvarjala tudi glasba, ki se je ob
določenih prizorih ponavljala in se nam usidrala v podzavest. Kot lahko opazimo, »vsak
sistem gledaliških elementov sledi svojemu lastnemu ritmu«. Sem spadajo luči, gibanje
igralcev, glasovi, šumi, glasba in zvoki, prepleteni v zvočni kolaž (220).
Energije, ki kroži v gledališkem prostoru, ne moremo niti videti niti slišati, a jo lahko vseeno
zaznamo. Pri ritmu gre za telesno, biološko načelo, ki uravnava naše dihanje ter bitje našega
srca. Človeško telo je torej ritmično naravnano in tako zaznava ritem tudi kot notranje in
zunanje načelo. Določene gibe vidimo, določeno zaporedje besed, zvokov in tonov slišimo in
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ga zaznavamo kot ritmično. Toda ritem lahko učinke energetskega načela pokaže šele, ko ga
občutimo s telesom (94).
Kot smo lahko opazili tudi v uprizoritvi, je gledalec vedno tudi delujoči. S tem, kar počne in
se mu dogaja, namreč vpliva na potek uprizoritve. Pogoji zaznavanja, ki so tako s
prostorskim aranžmajem kot tudi specifičnim načinom prikazovanja ustvarjeni za neko
uprizoritev, v skladu s tem zagotavljajo in dajejo posebne možnosti za dinamiko »feedback«
zanke (97). V »feedback« zanki se zgodi uprizoritev kot celota in vsi njeni elementi, ko pride
do performativnega proizvajanja telesnosti, prostorskosti in zvočnosti. Tako kot se zgodijo
prezence akterjev, ekstaze stvari, atmosfere ali kroženje energije, se zgodijo pomeni,
proizvedeni kot zaznave ali čustva, predstave in misli, ki jih te zaznave zbujajo. Dejanja
gledalcev se kot odgovori na zaznavano zgodijo prav tako, kot se dejanja akterjev zgodijo kot
odgovori na videne, slišane ali občutene načine vedenja in dejanja gledalcev. Dogodkovnost
je torej tisto, kar vzpostavi estetskost uprizoritve (prav tam: 265).

4.4 PERFORMATIVNO PROIZVAJANJE MATERIALNOSTI
V tem poglavju je Fischer-Licte izhajala iz fenomena mimobežnosti uprizoritve. Skušala je
dognati, kako je v uprizoritvah performativno proizvedena materialnost, kakšen je njen status
in če je združljiv s pojmom dela. Meni, da so uprizoritve mimobežne in tranzitorne ter
pričujoče, torej nenehno nastajajo in minevajo v »autopoiesis feedback« zankah. Uprizoritve
po koncu ne moremo nikoli ponoviti na enak način (122).
Posvetila se je telesnosti, prostorskosti, zvočnosti in časovnosti, ki jih najdemo v
uprizoritvah. Pri poglavju o telesnosti pravi, da umetnika, ki ustvarja v uprizoritvi, ne
moremo ločiti od njegovega materiala, kajti delo proizvede s svojim telesom (124). »Poseben
poudarek in razlago nameni napetosti, ki se kaže med igralčevim fenomenalnim telesom,
telesno bitjo-v-svetu in njegovim prikazovanjem nekega lika. /.../ Človek ima telo, s katerim
lahko manipulira in ga, tako kot druge objekte, instrumentalizira. /.../ Ko igralec izstopi iz
sebe, da bi v "materialu lastnega obstoja" prikazal neki lik, izrecno kaže na podvajanje, pa
tudi na odmaknjenost, ki izhaja iz tega podvajanja« (prav tam).
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Avtorica navaja primere predstav, v katerih igralci uporabijo svoje fizično telo kot lik, navaja
primer anoreksičnih igralk: »/…/ individualni fizis igralcev na gledalce učinkoval tako
neposredno in tako moteče, da jim med igralci/-kami in liki, ki so jim bili pripisani, skorajda
ni uspelo vzpostaviti odnosa. /.../ Toda med uprizoritvijo ga skorajda niso zaznavali kot znak
za lik, temveč zgolj v njegovi specifični materialnosti« (140).
V našem primeru ne gre za enak postopek, saj igralci niso uporabljali lastnih teles kot
rekvizite, vendar pa so se gledalci morali distancirati od družbene vloge igralcev zunaj
uprizoritve. V gledališču APT namreč vedno nastopajo tudi ljudje, ki so v medijskem
prostoru prepoznavni in niso igralci. S tem na oder prinesejo tudi svojo siceršnjo medijsko
podobo.

V predstavi je nastopal Jure Longyka, ki ga poznamo predvsem po glasu iz radijske postaje.
Med nastopajočimi je bila tudi Ula Furlan, hči Miše Molk in voditeljica zabavnih oddaj na
nacionalni televiziji. Ravno tako je v medijskem svetu deloval Akira Hasagawa, iz
glasbenega sveta poznamo Josa, raperja skupine Murat in Jose

4.4.1 PROSTORSKOST
Fischer-Lichte pravi: »Prostorskost ne obstaja pred uprizoritvijo, onstran nje ali po njej.
Vsakokrat je proizvedena šele v uprizoritvi in z njo« (176).

Performativni prostor
V poglavju o uprizoritvenem prostoru sem podrobno opisala, kako je bilo videti celotno
prizorišče. Tudi pri Fischer-Lichte beremo o pomenu performativnega prostora. Pravi, da so
gledališki prostori vedno performativni. Oblika prostora in postavitev celotnega prizorišča
daje akterjem določbe za njihovo gibanje v prostoru (177).
V našem primeru zaradi same konstrukcije dvorane režiser ni mogel oblikovati dveh
identičnih polij, kajti na eni strani so balkon in dva nosilna stebra zanj, na drugi (strani B) pa
tega ni. Stebra sta v našem primeru igralcem narekovala gibanje, saj so ju porabili za naslon
in kot rekvizit. Elizabeth in Jane sta med pogovorom o pismu, ki ga je poslala gospodična
Bingley, izmenično hodili okrog stebrov in s hojo risali znak neskončnosti. To dejanje lahko
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ponazarja čas, ki bo minil, preden se bo gospod Bingley spet vrnil v Netherfield, ali pa
neskončno ljubezen, ki jo Jane čuti do njega.
Površina gledalnega polja A se je od površine gledalnega polja B razlikovala tudi v naklonu,
saj je nagnjena, medtem ko je površina gledalnega polja B popolnoma ravna. Stebra sta stala
pred »zaveso« iz »led cevi« in tako skrila del nekaterih predvajanih posnetkov. Prostorskost
torej nastane z gibanjem in zaznavanjem akterjev in gledalcev (188).
Simbolika oblačil
Glede na to, da atmosfero uprizoritve soustvarjajo tudi barve oblačil igralcev, se mi zdi
smiselno omeniti opažanja glede pomena barv. Večina ženskih igralk je imelo namreč
oblečene enobarvne obleke. Ob pregledu simbolike barv in njihovega psihološkega pomena
sem našla povezave med barvami oblek in značaji oseb, ki so jih igralci uprizarjali.
Ula Furlan, ki je predstavljala Jane Bennet, je imela oblečeno živo rumeno obleko. Rumena
barva je pri njej kazala pozitivnost in upanje. »Rumeno največkrat asociiramo s soncem.
Tedaj nam simbolizira svetlobo, vedrino in optimizem« (Kovačev 62). »Izbira rumene barve
nakazovala željo po osvoboditvi, upanje in iskanje sreče, vendar implicira tudi neki večji ali
manjši konflikt, ki ga subjekt želi rešiti« (154). Jane je tako ves čas upala, da bo našla srečo z
gospodom Bingleyjem, tudi po tistem, ko se je že sprijaznila s tem, da ji ni naklonjen toliko,
kot se ji je zdelo.
Lydia Bennet je nosila obleko živo zelene barve, ki je med drugim tudi barva mladosti in
neizkušenosti. V Govorici barv o zeleni barvi piše: »Ljudje, ki kažejo pretirano naklonjenost
zeleni barvi, so navadno preveč sociabilni, prelahkotni v odnosu do življenja in za svoje
neuspehe običajno krivijo druge« (155). Tak je bil tudi Lydijin odnos do življenja, saj ga ni
jemala preveč resno, tudi potem ne, ko je bila že poročena z Wickhamom.
Ali kot beremo pri Ittnu: »Če je zelena bolj rumenkasta in tako seže v območje
rumenozelene, pomeni mladostno, pomladansko naravo« (Itten 88).
Igralka Maruša Majer, ki je igrala vlogo Elizabeth, je bila oblečena v barvo, ki najbolj
spominja na modrikasto pastelno ali pistacijevo zeleno. Modrikasto pastelni odtenek zelene
naj bi predstavljal vztrajnost, pozornost in upornost (»Odtenki barv«), ki je pri karakterju
Elizabeth zagotovo ne manjka. »Različni odtenki zelene delujejo povsem različno. Svetla
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jabolčna ali pistacijeva zelena deluje zelo blago. Navadno je to barva oblačil tistih ljudi, ki
radi poudarjajo svojo nežnost in milino. To velja tudi za vse pastelno zelene tone« (Kovačev
260).
Gospa Bennet je imela oblečeno daljšo obleko sive barve, ki med drugimi simbolizira
neumnost pa tudi tečnost. Obe značilnosti zasledimo tudi v značaju gospe Bennet. »Siva je
neploden in brezizrazen nevtrum, ki življenje in svoj značaj dobi šele od sosednjih barv,
hkrati pa slabi njihovo moč in jih umirja (Itten 37)«. Ali kot lahko beremo pri Kovačev:
»Siva je varljiva barva in je posebno priljubljena med strogimi konformisti. Ti običajno
vzbujajo vtis precejšne skromnosti, vendar pogosto le čakajo na ugoden trenutek, da
zadovoljijo lastne interese na račun drugih« (168-169). Skromnost lahko zaznamo tudi pri
gospe Bennet, vendar že od vsega začetka vemo, da želi svoja dekleta oddati v čim boljši
zakon in zato stori vse, da bi se ji te želje uresničile. Sicer je hčere niso upoštevale pri njenih
ukazih20, vendar je to ni ustavilo pri njenih prepričevanjih in nasvetih za primerne snubce.

Bledo roza obleko je nosila igralka, ki je igrala vlogo Carlotte Lucas. Ta barva med drugim
simbolizira mirnost in sproščenost, ki sta zagotovo bili odliki Carlotte, kajti imeti za moža
nekoga, kot je gospod Collins zahteva precej potrpljenja. Kovačeva meni, da so »bela, roza in
rumena namreč barve majhnih, nežnih in občutljivih stvari. Simbolizirajo lahko tudi
naivnost« (63).
Ostaja nam rdeča barva, ki jo je nosila igralka Sabina Kogovšek v vlogi gospodične Bingley.
Rdeča barva ima veliko pomenov. Karakter gospodične Bingley najbolj opiše simbolika
želje, agresije in hkrati ljubezni. Kot pravi Kovačev: »Rdeča lahko poleg ljubezni simbolizira
tudi sovraštvo in vsa vmesna občutja, ki povzročajo, da nam "vzvalovi kri". Z njo tako
večkrat ponazarjamo pozitivne in negativne strasti, impulzivnost, vznemirjenje in bes« (41).
Vse te značilnosti opazimo tudi pri liku gospodične Bingley. Poleg tega čista rdeča barva v
tem primeru »izraža subjektovo dominantnost in njegovo željo po obvladovanju situacije in
drugih« (145). Igralka ne nosi le rdeče obleke, ampak tudi rdečo šminko. Kasneje jo v
povsem drugačni podobi vidimo brez šminke in v modri obleki, ko je predstavlja lik lady
Catherine de Bourgh.

20

Ko da Elizabeth na razpolago poroko z gospodom Collinsom, ali pa se ji bo odpovedala. Elizabeth namreč
zavrne prošnjo gospoda Collinsa za njeno roko.
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Modra barva obleke ponazarja hladnost in konservativnost pa tudi samozadostnost. Kovačev
o temno modri piše: »Mornarsko modra je temna in močna barva, ki simbolizira zvestobo,
zaupanje in stalnost interesov. Za osebe z izrazito naklonjenostjo temno modri barvi je
značilna svojevrstna samozadostnost (ki vseeno ne izključuje pripravljenosti za sodelovanje),
zanesljivost in moč« (149). Catherine de Bourgh je bila ugledna in vplivna gospa, kar nam je
dal vedeti Collinsov odnos do nje, pa tudi njeno premoženje. Do gospodične Elizabeth se je
vedla vzvišeno in ji dala jasno vedeti, da je na družbeni lestvici višje kot ona.
V rdeči obleki je bila tudi plesalka. V tem primeru je ta barva simbolizirala strast in ljubezen,
sploh če plesalkino vlogo razumemo kot alter ego gospodične Bennet.
Gospodično Georgiano Darcy je igrala Leticia Slapnik Yebuah. Oblečena je bila v belo
obleko z dolgimi rokavi – bela bi v tem primeru lahko ponazarjala mladost, mirnost in
ponižnost. »Bela barva simbolizira popolnost, dobroto, pozitivnost in celo idealnost« (95).
Tudi tovrstne lastnosti bi lahko pripisali gospodični Darcy, saj jih lahko zasledimo tako v
romanu kot uprizoritvi: »Bila je manj čedna od brata, toda z obraza sta ji odsevali razumnost
in dobrosrčnost in vedla se je čisto skromno in prijazno« (Austen 264).
Zvočnost
»Močan atmosferski potencial učinkovanja lahko razvijejo tudi glasovi, šumi, zvoki in
glasba« (195). Tako kot Robert Wilson, ki ga navaja v monografiji, tudi Berger v svojih
predstavah sodeluje z različnimi glasbeniki, ki poskrbijo, da šumi, glasovi, zvoki in glasba
oblikujejo atmosfero. Glasbo za obravnavano predstavo je oblikoval Peter Penko. V živo je
na harfo igrala Mojca Zlobko Vajgl, ki je dvakrat zaigrala skladbo Intermezzo, skladatelja
Manuela Mari Ponca.
Pomembno se mi zdi, da pri uprizoritvi tudi tišina sestavlja zvočnost in ima svoj
pomen.»Zvok se v prostoru razširi, ga napolni in že v naslednjem trenutku lahko poneha,
izgine. Toda naj bo ta zvok še tako mimobežen, na tistega, ki ga sliši, učinkuje neposredno –
in pogosto dolgotrajno. Daje mu občutek za prostor in tako kot svetloba slušečemu vdre v
telo, kjer izzove fiziološke in afektivne reakcije« (195-98).
V obravnavani predstavi je bil po besedah režiserja Matjaža Bergerja zvok enoten, sliki pa sta
bili dve. Ta podatek nam pove, da kot gledalci zaznavamo tudi zvoke, ki jim takoj ne znamo
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pripisati pomena ali izvora – tak učinek ima npr. šumenje vode. Kdor je sedel na »tribuni«
gledalnega polja B, je vedel, kaj ta zvok proizvaja, medtem ko so gledalci na polju A slišali le
šumenje vode, ki so ga lahko povezali z različnimi asociacijami, recimo z dežjem, s slapom
ali reko. Enak učinek so dosegle čajne skodelice na krožničkih, ki so jih akterji najprej
uporabili na gledalnem polju B, ko so skodelice glasno polagali na krožniček. Zopet se je
ustvaril zvok, ki mu gledalci na polju A niso znali pripisati pomena, dokler niso videli
igralcev s skodelicami tudi na svojem igralnem polju. Šum so proizvedli tudi krožniki, ki jih
je Lydia razporejala po brvi nad vodo in kasneje po njih hodil gospod Collins tako, da so
udarjali ob podlago. Nato so dekleta krožnike prijele v roke in jih na eni strani dvignile od
podlage ter z njimi nihale sem ter tja. Po nekaj trenutkih so jih spustila, da so jim prosto padli
iz rok (Slika 7).
Slika 7: Ustvarjanje zvoka s krožniki

Na koncu jih je Lydia, med pogovorom gospoda in gospe Bennet z Elizabeth, glasno
pospravila z odlaganjem enega na drugega. Zvok je tako učinkoval kot poudarek odgovorov.
Enak učinek so dosegla dekleta s ploskanjem gospodu Collinsu, ki je Elizabeth razlagal,
zakaj je zakon z njim dobra zadeva. Gledalci na gledalnem polju B so sicer zaznavali to
ploskanje, vendar niso vedeli, od kod prihaja in ali ploskajo gledalci ali igralci.
Zelo zanimiva se mi zdi uporaba mehaničnih metronomov, ki so jih po igralnem polju A
najprej samo razporedili, nato pa tudi vse pognali. Skupaj so bili dovolj glasni, da so jih
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zaznali tudi gledalci igralnega polja B. Nato smo zvok njihovega ritma slišali tudi na
zvočnem posnetku in videli podobo kazalca na »led zavesi« ter tako povezali sliko in zvok.
Poleg vsega naštetega smo imeli v uprizoritvi možnost poslušanja in gledanja igranja v živo.
Na balkonu gledalnega polja A je namreč sedela harfistka, ki je med predstavo dvakrat
odigrala enako melodijo, skladbo Manuela Mari Ponca, Intermezzo. Pri prvem igranju so jo
gledalci gledalnega polja B lahko videli na »led zavesi«, tako da so vedeli, da je bil zvok, ki
so ga slišali, odigran v živo. V drugem primeru pa je harfistka igrala med menjavanjem
prizorišč in so jo videli vsi gledalci.
V predstavi je bila cela paleta zvokov z različnimi pomeni. Veliko je bilo takih, ki jih je naše
telo zaznalo, vendar jim nismo pripisali pomen, so pa preusmerili našo pozornost – npr. sama
sem kot gledalka na polju A ves čas slišala šumenje vode, vendar sem zvok in sliko povezala
šele, ko sem se presedla na gledalno polje B. Prej sem ta zvok in zavedanje potisnila na stran
in na njega nisem bila več toliko pozorna, ko sem ga slišala večkrat. Sem pa med drugim
opazila, da imajo igralci mokre škornje, zato sem imela ves čas v zavesti, da morajo nekje
hoditi po neki vodi. Gledalci na tak način med elementi vzpostavljamo odnose, kar počnemo
tudi na podlagi lastne ritmičnosti oziroma uglašenosti našega telesa.
»Slušni prostor se zgodi kot odprava meja v performativnem prostoru. Onstran
geometričnega prostora uprizoritve se razširi v prostor, ki ga obdaja. Performativni prostor
tako izgubi svoje meje; te se odprejo za prostore, ki so "zunaj" njegovih. Meje med znotraj in
zunaj postanejo prepustne. Obdajajoči prostor vdre z zvoki in s šumi v performativni prostor
ter ga razširi do neslutenega obsega: vsak naključni zvok lahko postane element uprizoritve
in spremeni performativni prostor« (Fische-Lichte 204).

4.5 EMERGENCA POMENA
»Pri pomenu moramo izhajati iz tega, da prvo zaznavanje med uprizoritvijo proizvedejo
pomeni, ki so bili proizvedeni že prej in ki so lahko povsem subjektivni ali pa pridobljeni na
podlagi kulturnih kodov« (Fischer-Lichte 248). Vsak posameznik si predstavo ogleda z neko
določeno zalogo znanj in prepričanj, ki vplivajo na pripisovanje pomenov določenim
elementom, uporabljenim med samo predstavo, in na končni vtis.
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Proces proizvajanja pomenov, ki poteka v uprizoritvi, kaže na vrsto pomembnih podobnosti z
avtopoetsko »feedback« zanko. Podobno kot posamezni udeleženci uprizoritve pri tej
soodločajo in pustijo, da jih določa tudi sama, se v procesih proizvajanja pomenov godi
subjektu, ki te procese izvaja. Subjekt jih določa, ko sledi redu reprezentacije, določati pa se
jim pusti, ko se preda svojim asociacijam, občutkom, mislim in predstavam, ki se pojavijo v
njegovi zavesti nepoklicano (252–53).
Vsaka predstava posebej v gledalcu vzbudi različna občutja, njegovo dojemanje videnega je
odvisno tudi od njegovega fizičnega in psihičnega počutja ter razpoloženja. Ti dejavniki
ravno tako vplivajo na to, čemu bomo kot gledalci namenili pozornost in kaj se nam bo bolj
vtisnilo v zavest. Gledalci na tak način sooblikujemo uprizoritev in pripomoremo k njeni
edinstvenosti.
Je uprizoritev mogoče razumeti?
Vprašanje, ki se mi poraja skoraj ob vsakem ogledu Bergerjevih predstav je, ali je uprizoritev
mogoče razumeti. Po koncu vedno s prijatelji debatiramo o tem, kako je kdo razumel
predstavo in kaj je njeno bistveno sporočilo. Kot sem že omenila, vsak posameznik gleda
predstavo na svoj način, s svojim dojemanjem sveta, kar se izraža tudi v naših različnih
mnenjih o predstavi. Kot pravi Dhomme: »Interpretacija, ki naj jo gledalci sprejmejo, mora
ustrezati njihovemu duhovnemu stanju in predstavi, ki jo imajo o svetu; ta predstava pa je
tudi sama odvisna od obstoječe miselnosti in družbe« (Dhomme 13).
Gledališče namreč gledalcu onemogoča, da bi med uprizoritvijo s pogledom v celoti zajel
posamezne gledališke elemente, ki jih zaznava, in jih navezal na to celoto. Elemente, ki se
pojavijo na novo, lahko vedno poveže le s tistimi, ki so se že pojavili in se jih spominja. V
»autopoiesis feedback« zanke uprizoritev vsakokrat nastane na novo in vsakokrat drugače.
Toda najpomembnejši pogoj, da gledalec v uprizoritvi proizvede pomen, je nenavadna
svojskost, da je sam hkrati del in proizvajalec procesa, ki ga želi razumeti (Fischer-Lichte
253-54).
Gledalec skuša po koncu uprizoritve v spominu zaznane podrobnosti povezati v smiselno
celoto, jim pripisati pomene in na tak način razumeti videno, slišano in začuteno. Tako sem
sama ob koncu predstave povezala zvoke vode in mokre škornje igralcev z gledalnim poljem
B, ki ga prej nisem opazila. Le kratek vpogled v drugo gledalno polje je v meni vzbudil željo
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po ponovnem obisku predstave, kar so spodbudile tudi misli, ki sta jih na koncu podala oba
pripovedovalca. Vendar se estetski proces konča s koncem uprizoritve. Zaznavanje povzroči
poskus, da bi razumeli sami sebe, svoje lastno življenje. Gledalec se bo trudil odkriti, kakšno
vlogo ima določen objekt za razvoj njegove osebne identitete (255).
Poleg tega, da razumevanje predstave po njenem koncu ni več del estetskega izkustva, se pri
tem pojavita dva problema. To namreč pomeni, da se poskus razumevanja navezuje na naš
spomin na to, kar smo si v predstavi zapomnili, drugi problem pa predstavljajo pomeni, ki so
v predstavi predstavljeni nejezikovno, npr. barve oblek, zvok skodelic in krožnikov, vodnih
kapelj ter hoje po pesku. Tudi sama sem imela težave, ker sem morala vse pojme prevesti v
jezikovne pomene. Pri pisanju te naloge sem morala poimenovati stvari, za katere niti ne
vem, ali obstaja primerna beseda (recimo »led zavesa« ali pa »bazen«, ki to ni).
Pri oblikovanju razumevanja predstave po njenem koncu torej trčimo ob meje, ki nam jih
postavlja jezik. Slednji je namreč medij, ki razpolaga za materialnostjo, ta pa je lastna le
njemu samemu, s posebnimi pravili in posebnim znakovnim sistemom (262).

4.6 PONOVNO ZAČARANJE SVETA
V tem poglavju lahko beremo o tem, da si umetniške uprizoritve prizadevajo za prestopitev
meja. »Za uprizoritev velja, da je umetniška, če poteka v okviru institucije umetnosti.
Institucija umetnosti je nastala v teku in kot posledica zahteve, naj umetnost postane
avtonomna. Estetiko učinkovanja, ki je bila tesno povezana z normativno estetiko in ki si je
prizadevala doseči določene religiozne

ali pa moralne smotre, je nadomestila estetika

avtonomnosti« (Fischer-Lichte 328). To pomeni, da bi se morala umetnost distancirati od
vseh družbenih, ekonomskih in zunajumetniških interesov ter delovati po svojih pravilih in
zakonih.

Pri estetiki performativnega gre torej za prestopanje meja, ki so nepremostljive in jih je
postavila narava, npr. meje med umetnostjo in življenjem, med visoko in popularno kulturo
ali pa med umetnostmi različnih kultur. Estetika performativnega poudarja vidik prestopanja
in prehajanja. Meja postane prag, ki ne ločuje, temveč povezuje. Estetika performativnega
namesto z ali-ali argumentira s tako-kot-tudi, kar nam ponudi možnost, da projekt estetike
performativnega razumemo kot poskus ponovnega začaranja sveta (332).
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Na prvi pogled se zdi, da v Anton Podbevšek Teatru res delujejo po svojih pravilih in
zakonih, vendar so predstave vedno umeščene v nek družbeni kontekst. Enako je bilo s
predstavo, ki jo obravnavamo. Ljubezen postaja površinska. Vsi stremijo k popolni ljubezni,
ki nam jo ponujajo na vsakem koraku, in potem razočarano odidejo iz odnosa, ker ne čutijo
več iskric ob pogledu na partnerja. Iščejo gospoda ali gospo popolno, vendar se ne ukvarjajo
s tem, da bi bili najprej popolni sami. Iščejo zaljubljenost, ne pa tudi ljubezni, ki je globlja od
zaljubljenosti, ki traja in zahteva pozornost, voljo in pozitivnost.
Tako v romanu kot predstavi smo priča temu, kako se ljubezen lahko razvije tudi iz napačnih
prvih vtisov, vendar mora preteči nekaj časa, volje in nesporazumov, da pridemo do tistega,
po čemer vsi hrepenimo. Matjaž Berger v predstavitvenem posnetku pravi: »Če je eros
ljubezen do tistega, kar človek nima, potem je to roman, kako ta manko preko trme,
angažmaja, dolge poti, napačnih prvih vtisov, napačnega predsodka, napačne pristranosti,
ignorance med obema pravzaprav pripelje do neke končne izpolnjene ljubezni« (»O
predstavi«).

Na spletni strani lahko v predstavitvenem opisu preberemo:
»Obe glavni figuri romana na prizorišču Dvojega sta postavljeni v polje dvojnega nesporazuma:
Darcy je tako rekoč z izreko prvega stavka postavljen v polje »napuha«, prevzetnosti, Elisabeth pa v
polje predsodka, pristranosti; Elisabeth vidi skozi prizmo pristranosti prevzetnost in napuh Darcyja,
Darcy pa skozi prevzetnost pristranost (ozkost, enopomenskost) Elisabeth. Rastko Močnik pravi: »A
to naključje seveda nikakor ni naključno, zakaj pove nam prav to, da sta protagonista v romanu
Prevzetnost in pristranost drug drugega že vnaprej izbrala prav na podlagi te zmote … Začetna
antipatija med junakoma Jane Austen je potemtakem že prvi učinek narcisistične izbire predmeta
ljubezni, saj je med vsemi možnimi partnerji izbran prav tisti, ki omogoča pravilnost v zmotnem
presojanju in ki potemtakem nudi oporo, da moteči se subjekt lahko vztraja v svoji samovšečni
zaslepljenosti.«
Prevzetnost in pristranost: prizorišče Dvojega bo uprizorjena kot sinteza postdramskega poskusa in
filozofske prečnice, v kateri uprizoritvena umetnost ljubezen izumlja na drugačen način trajanja, kjer
sta napačni prvi stavi – prevzetnost in pristranost – na koncu poiskani in prevedeni skozi mišljenino
obrata – ljubite tisto, česar nikoli ne boste videli dvakrat« (O predstavi).
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Močan vtis pustijo besede pripovedovalcev, ki govorita o ljubezni. Besedilo je povzeto iz
Badioujeve knjige Pogoji in na lep način doda piko na i celotni predstavi. Bržkone gre za eno
boljših teorij ljubezni:
»Ljubezen ni polaganje istega na oltar drugega. Ljubezen ni izkustvo drugega, je izkustvo sveta ali
situacije, da obstaja dvoje. Ljubezen se kot izkustvo mišljenja ne misli. Poznavanje ljubezni zahteva
preizkus njene moči, zlasti moči mišljenja. Ljubiti je misliti. Ljubezen in par je treba skrbno ločiti. Par
je tisto, kar je v ljubezni vidno za tretjega. Ljubezen je nastop dvojega kot takega, prizorišče dvojega.
Prizorišče dvojega je delo, je proces, ki obstaja zgolj kot pot v situaciji.« 21

21

Besedilo je pretipkano iz posnetka predstave, saj ga v dramskem tekstu ni bilo zapisanega. Izvorno pa je to
besedilo Alaina Baudiouja.
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5 ZAKLJUČEK
Roman Jane Austen Prevzetnost in pristranost je bil uporabljen kot osnova pri ustvarjanju
predstave Prevzetnost in pristranost: Prizorišče dvojnega v izvedbi Anton Podbevšek Teatra.
Poleg romana Austenove je Matjaž Berger pri konceptu režije uporabil še razmišljanja o
ljubezni Alaina Badiouja.
V diplomskem delu sem s pomočjo primerjave predstave in romana pokazala bistvene
značilnosti prilagoditve literarnega besedila dramskemu tekstu, ki jih je uporabila
dramaturginja Eva Mahkovic. S primeri sem prikazala, kako je preoblikovala dialoge,
poenostavila besedilo, strnila dogajanje in omejila število oseb. Ugotovila sem, da je za
dramski tekst uporabila skrajšane in malenkost preoblikovane dialoge iz romana, hkrati pa je
zgodbo povezala z vpeljavo pripovedovalcev.
Želela sem opozoriti tudi na bistvene značilnosti delovanja Anton Podbevšek Teatra, zato
sem se pri analizi predstave oprla na delo Erike Fischer-Lichte, Estetika performativnega,
kjer avtorica na primerih različnih predstav prikaže postopke sodobnega gledališča. V
predstavi Prevzetnost in pristranost: Prizorišče dvojnega je najbolj izstopal uprizoritveni
prostor, ki se je delil na dve polji, ki sta si na neki način podobni, a sta vendarle povsem
različni. Lahko bi rekli, da spominjata na ljubezenski par, ki ga tvorita dva posameznika, dve
celoti, povezani z ljubeznijo. Gledalci so večino predstave gledali z enega gledalnega polja
(A ali B). Malo pred koncem predstave so postali tudi akterji, saj so zamenjali gledalne
pozicije – gledalci s polja A so se premaknili na polje B in obratno. Na ta način so dobili
vpogled v tisto, kar so do takrat zaznavali le s sluhom, ne pa tudi z vidom, kajti med
gledanjem enega polja je zvok prihajal tudi od drugje. Če predpostavljamo, da igralni polji
predstavljata ljubezenski par, postanemo kot gledalci del tega para. Tako kot v ljubezenskem
odnosu, se osredotočimo na stvari, čustva, ki so nam blizu in nam prinašajo ugodje ter
veselje. Torej smo se osredotočili na tiste elemente uprizoritve, ki so nam všeč, kljub temu da
so bili naši čuti nenehno okupirani z zaznavanjem dogajanja okoli nas. Če zopet preslikamo
uprizoritev na odnose: v ljubezni, kot jo opisuje Austenova in jo v predstavi slika Berger,
potrebujemo globino, vztrajanje, osredotočanje na tisto, zaradi česar smo se zaljubili, in ne na
vse tisto, kar nas moti in česar nimamo.
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Postopki (fragmentarnost, ritem, istočasnost in brisanje meja), ki jih je Berger uporabil v tej
uprizoritvi, so značilni za sodobno gledališče. Gledalec je postal del predstave, jo sooblikuje
in razume z lastno zalogo znanja, čustev, spominov in kulturnega kapitala. V našem primeru
je prišlo tudi do menjave vlog med akterji in gledalci. Osebno se tega kot gledalka predstave
v živo nisem zavedala, to sem ugotovila šele ob gledanju posnetkov. Že v prejšnjih
Bergerjevih predstavah smo zasledili mešanje različnih umetnosti, od digitalne, plesne,
glasbene in likovne umetnosti ter uporabo ostalih postopkov (sodelovanje z različnimi
umetniki, uporaba različnih rekvizitov, netipične postavitve odra ter ustvarjanje atmosfere z
zvočnimi in svetlobnimi učinki). Temu je sledil tudi v obravnavani uprizoritvi. Tudi tokrat je
v predstavo vpeljal filozofski tekst in z njim zaokrožil celotno predstavo. Badioujeve misli o
ljubezni je namreč uporabil na koncu predstave in tako gledalcem ponudil možnost za
razmislek o dojemanju ljubezni in odnosov.
Naše estetsko izkustvo se je končalo, ko se je končala predstava. Poskusi razumevanja in
obnavljanje videnega so bili omejeni z našim jezikom in spominom, zato tudi ob ponovnem
gledanju predstave ni nujno, da bo ta v nas vzbudila enaka občutja, kot jih je prvikrat. Torej
je razpravljanje na temo samega razumevanja videnega nesmiselno, saj jo je vsak posameznik
razumel drugače, kolikor mu je to dopuščala njegova zaloga kulturnega in družbenega znanja
ter jezik s svojimi pravili in znakovnim sistemom.
Predstave v Anton Podbevšek Teatru dajo gledalcu vedno možnost razmišljanja, vendar je od
posameznika odvisno, ali bo predstavo dojel na tak način ali ne. Osebno me je predstava
spodbudila k razmišljanju o ljubezni, ob pregledu posnetkov pa sem ugotovila, kako se
dvojnost prepleta skozi celotno uprizoritev.
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