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Praizvedba gledališke igre Andreja Šubica, Medrug Polanci je
poklon umetnosti poljanskih ustvarjalcev ob 170. obletnici rojstva pisatelja Ivana Tavčarja.
Predstavo spremlja razstava reprodukcij najpomembnejših
poljanskih likovnih ustvarjalcev zadnjih 200 let.
Besedilo ne sledi popolnoma zgodovinskim dogodkom, mnenju in
biografiji oseb, ki jih igra predstavlja. Besedilo je osebni pogled avtorja.

MEDRUG
POLANCI
gledaliska igra
november 2021
Kulturni dom
Poljane

Medrug Polanci
Kaj pripelje človeka, da se začne ukvarjati s svojimi predniki v rojstnem kraju? Da jih iztrga iz dvesto
let življenja kraja in išče njihove drobce?
Naenkrat sem se zavedal, da so po istih potkah hodili in se družili, vsak s svojo mislijo, z borbo
za življenje, številni Poljanci. Najprej sem segel v obdobje okrog leta 1881, v čas, ko se je iztekala
mladost ali so doživeli zrela leta svojega ustvarjanja številni iz rodbine Šubicev, Štefan pod Bašucum
gričam, Janez st. v Loki, Gregor, doma pri Dovjak, Ažbe in Ksaver Zajc v Münchnu, Franke na Kitajskem, Janez in Jurij po Evropi, Tavčar na Dunaju in vse močneje na Kranjskem. Njihove stezice so
se prepletale, križale, združevale, razdruževale, pisma so letela, brali so se v objavah slovenskega
časopisja.
Tako se znajdemo v gledališki igri leta 1881 sredi pogovora med Jurijem Šubicem in Ivanom
Tavčarjem, ko nastaja eden boljših slovenskih portretov tega časa. Jurij in Ivan, sovaščana, se dotikata vseh teh ustvarjalcev, razkropljenih po Evropi in svetu, hkrati pa na čisto človeški, intimni ravni
odpirata teme medsebojnih odnosov, spoštovanja, tudi zavisti, predvsem pa vprašanja, ali je za
umetnost, ustvarjanje kot višjo človeško funkcijo, nujno trpljenje. Jurij trpi lakoto, pomanjkanje,
a ohranja zanos in navdušenje, Ivan si priskrbi materialne dobrine pa morda ustvarjanje sproži
drugačno, ljubezensko, bivanjsko trpljenje. Odgovora na to vprašanje ni, jasno pa je, da ljudje iz
enega kraja nosijo s seboj v svet pripadnost in tisto prvobitno željo biti del širše družine tega kraja.
Izjemen opus poljanskih likovnih in književnih ustvarjalcev tega časa priča o izjemnem obdobju,
v katerega delček pokukamo na razstavi Medrug Polanci in, upam, globlje doživimo v tem dialogu
izpred sto štirideset let.
Mine sto let, vmes se zgodita dve svetovni vojni, dvakrat razpadeta in nastaneta novi državi,
kraj bije bitke za svojo veljavo in njegovi potomci po svetu ustvarjajo naprej. Tavčar vzbrsti še
enkrat, kar je v prvem dejanju napovedal, nastaneta Cvetje v jeseni in Visoška kronika, potomci
Šubicev – Ivan, Mirko, Vladimir in potem kot vrhunec Ive – puščajo močne sledi v slovenski umetnosti in življenju.
Dogajanje na odru se preseli v leto 1981, sto let po Tavčarjevem portretu v Ivetov atelje. Tudi Ive se
je, tako kot vsi poljanski ustvarjalci, na tak ali drugačen način dotikal Tavčarja, kot smo se ga dotikali
gledališčniki v Poljanah. Po uprizoritvah Cvetja v jeseni, Raubarskega cesarja, Holekove Nežike je prišla
Šarucova sliva. Nadrealistično trpeča ženska, ki bi lahko pomenila navdih tudi za Ivetove izjemne
slike nadrealizma in kubizma, ki jih je spoznal ob študiju doma in v Parizu, predvsem pa v druženju
s številnimi umetniki, ki so se v tem času zgrinjali kot letoviščarji v Poljane. To je okvir pogovora med
mladim medicincem, režiserjem, fantičem Andrejem in zrelim umetnikom Ivetom. Ne moreta mimo

glavne teme Ivetovega umetniškega življenja, njegovega iskrenega navdušenja za upor proti zavojevalcem, iskrenega umetniškega navdiha v partizanskih podobah trpljenja, življenja njegovih rojakov
v strahu najprej pred nacisti, potem tudi pred zmagovalci. Ive najgloblje v sebi nosi te slike. Ideološka prerekanja v kraju in škoda, povzročena z njimi, na umetniški zapuščini poljanskih umetnikov
boli še danes, popraviti jo je mogoče samo s poštenim odnosom do vseh umetniških del in svobodo, ki jo puščamo ustvarjalnemu razmahu. Ive ostaja svetal zgled intimnega navdušenca za lepoto
kraja in njegovih ljudi.
Mine še 40 let, v letu 2021 generacije novih razmišljujočih in angažiranih umetnikov Poljan stopajo v velike čevlje prednikov in uporabljajo njihova ramena za trdno oporo. Številni, ne morem
vseh našteti, vendar Jovanovič, Sitar, Ramoveš, pa tisti, ki imajo v Poljanah korenine, ne zastajajo za svojimi predniki. Vmes nastane samostojna država, ki ji že Jurij z alegorijami da usmeritve
o spoštovanju visokih družbenih načel, kjer napredek ni samo ekonomska kategorija. Doživimo
močne družbene spremembe sveta, hkrati nas zaustavi in preoblikuje kuga enaindvajsetega stoletja, korona.
Za predstavnika poljanskih novih ustvarjalcev, neizmerno pestrih v žanrih, sta izbrana prijatelja
Maja in Metod, ki se pogovarjata ob Majini ilustraciji Visoške kronike in Metodovem portretiranju
Maje. V usta jima polagam besede, za katere vem, da niso njune, so besede avtorja drame, prepričan pa sem, da so to tudi besede celotne generacije, ki bo verjetno doživela še kaj hujšega
od korone. Drnec v ekološko katastrofo je vse hitrejši. Če je prva tema trpljenje in lakota, druga
nasprotje ideologij, se v času izobilja kaže čut umetnikov za ohranitev tega sveta in družbe. Ali je
mogoče z umetniško intervencijo, ustvarjenimi deli, spremeniti družbo na bolje, ozavestiti ljudi, da
bo planet lahko uporabljalo še vsaj nekaj generacij? Vsega, kar nas teži, ne moremo povedati, kaj
šele postoriti, vendar stavek, ki nas v igri najbolj opominja, si pa lahko zapomnimo in ga tudi brez
škode za nas udejanjimo:
Od zavedanja do boljšega obnašanja je veliko bliže kot od nezavedanja do boljšega obnašanja.
»Miljarde lit bo ta svetloba naprej potvala, miljarde lit.« (J. Ramoveš) Upam.
Razstava in gledališka igra Medrug Polanci sta celota, ki nam ponuja estetske užitke, nagovarja
k razmišljanju, obuja spomine, da smo vsi, ki tu živimo, na istem produ kdaj pobrali kamenček in
ga vrgli v Soro, od koder se je počasi kotalil v svet iz Poljan kot naša umetniška dela in navdušenje.
Andrej Šubic

Z enim očesom zazrti v preteklost, z drugim v prihodnost, da bi bila sedanjost bila bolj znosna
Poljanci s svojim gledališkim delovanjem na prvi pogled delujejo blazno nenavadno. Čudaško
raznovrsten nabor ljudi se nekajkrat na teden zbira in se vrača po poteh zgodovine. Zgodovine
svojega kraja, svojih ljudi in sebe. Govorijo v njim lastnem jeziku in se grejo teater. Ko pa se človek
za trenutek ustavi in prisluhne, se izkaže, da je njihovo delovanje premišljeno, strukturirano, poglobljeno, kakovostno in izjemno pomembno.
Svojo trditev utemeljujem na dveh ravneh:
Prvič, tematika uprizoritve. Poljanska dolina je seveda najbolj znana po Tavčarju in prav je, da
se to izpostavi. Vendar so v tokratnem projektu opozorili še na en ponos svojega kraja, to je bogata tradicija likovnih umetnikov. Pristopanje k takšni temi in zakladnici zahteva najprej poglobljen
študij materiala. Tako na ravni besedila kot na igralsko uprizoritveni ravni. Na tak način ustvarjalci
na novo premišljajo že poznano. Na dela in biografije vpletenih gledajo z drugačne perspektive in
jim tako dajejo povsem novo dimenzijo. Poleg tega je likovna tradicija v Poljanah kontinuirana. Se
pravi, da morajo ustvarjalci premišljevati umetnost, kot je bila in kot je zdaj. In tukaj pridemo do
temelja: premišljevati umetnost. Umetnost se namreč vedno znova izumlja, vedno se odziva na
družbeno stanje. V predstavi Medrug Polanci avtor besedila in režiser Andrej Šubic zasleduje prav te
vplive vse do danes, ko korona radikalno orje po percepciji umetnosti, gledališča pa sploh.
Drugič, ohranjanje narečja. Mar ni to lepo? Ali ni nekaj najbolj žlahtnega, da danes, v poplavi
anglizmov in vseh mogočih popačenk, slišimo z odra nekaj tako avtohtonega? Seveda, ohranjanje tradicije in vse visokoleteče besede, ki pritičejo. Vendar ne gre samo za to. Gre za umetniško
odločitev in stališče. In to stališče je v odnosu do globalnega in kapitalističnega radikalno. Ultimativno radikalno.
S predstavo Medrug Polanci ustvarjalci ostajajo zvesti tradiciji, a jo premlevajo na sodoben način.
Po poteh preteklosti nabirajo kamenčke, kajti »tudi najmanjši naredijo kroge v vodi, kamor padejo«.
Prepričana pa sem, da bodo krogi, ki jih ustvarjajo zdajšnji kamenčki, valovali in valovali in
valovali.
Tatjana Peršuh

