30 LET TrsrNE

Reminiscence ob jubileju studia bratov vajevec
lneNa Zaca;5er*

V mnogih ozirih me Studio bratov Vajevcev spominja na
delavnice priznanega plesalca, pedagoga in zen mojstra Kazuo
Ohna (1906 - 2010), iigar delavnice sem obiskovala y osemdesetih letih v Tokiju. Tudi tam je bil vsakdo dobrodoiel in sprejet t
skupino. Vztrajnost, volja za izobralevanjem in obvladotanjem
materije so dolotali kako dolgo bo kdo ostal na itudiju pri njem
oz. kaj si teli pridobiti iz te izkulnje. Studiiska zbranost in mir, ki
ga je dihal 2e prostor sam, je dal vedeti, da gre za razvoj duhounih disciplin. In v ljubljanskem Studiu je podobno ozratje.

Prero6ki vpra5aj
13. marca l9B2 je v dasopisu Delo iz$el dlanek z naslovom
"Vajevdeve vaje - prava pot?"
lotetasnoja, pre5ernoveglr nagrajenca zleto 2Ol2 za Livljenjsko delo. elanek opisuje delo v
igralskih delavnicah faneza Vajevca po metodi igre Leeja Stras_
berga, legendarnega pedagoga, reZiserja, igralca in umetniSkega vodje Actor's Studia v New yorku in Los Angelesu. I.ee

Vsako Solsko leto oktobra odpre svoja vrata in jih zapre s
poletnimi poditnicami - neprekinjeno ved kot 30 let. Na tedenski seansi Stevilo udeleZencev niha med 20 in 40. Niti kriza ga
ni prizadela in s simbolitnim vloZkom na seanso preZivi najem
prostora in tradicionalni junijski piknik.

Strasberg je umrl mesec dni pred izidom omenjenega dlanka

Razlidni pristopi
fe morda vzrok skepse in pomislekov v medijih dilema, ali
je lahko in ie je sploh dovoljeno, da je nekaj, kar ni nastalo pod
pokroviteljstvom dri,ave, kvalitetno? AIi smejo javnosti obdu-

(rojen 17. novembra 1901 v Budzan6wu, Avstro-Ogrska, umrl
lT.febrtarja 1982 v New Yorku). pisec dlanka je o ..Vajevdevih
vajah'in igralski tehniki leta 1982 napisal vzpodbuden danek,

ki

ga je

v naslovu zakljudil z enigmatskim vpra5ajem. Verjetno
mu ni niti sanjalo, kako preroiki je bil ta rpraiaj. po ved kot
tridesetletnem neprekinjenem delovanju Studia bratov Vajevec
v Ljubljani, desetletjih delavnic v Zagrebt, GroZnjanu, v Trstu,
v Beogradu, z ved tisod slu5atelji, ki so se v dalj5em ali kraj5em
se

dasu seznanjali s tehniko v mnogoterih delavnicah po Sloveniji,
po ved tudi nagrajenih filmih in predstavah ter udencih, ki Ze
prena5ajo znanje naprej, se informacije o Studio bratov Vajevec
prena5ajo vedinoma neposredno ali preko internetne strani.
Studio se v medijih redko omenja. Tudi mnogi posamezni_
ki, ki so se v tridesetletnem delovanju sredevali z ..metodo' v
delavnicah bratov Vajevec in so dosegli popularnost ali medijsko prepoznavnost, ga javno ne omenjajo.O metodi viasih ne_
kateri razlagajo (vsaj po medijskih objavah sodei) nesmisle ali
citirajo holll'woodske "method" igralce. Do ameriikih igralcev,
ki igrajo po "metodi" oz. so dlani Actor's Studia, so slovenski
mediji bistveno bolj prijazni.
O "metodi" v medijih sem ter tja tudi spregovorijo posame-

zniki, ki v ljubljanski Studio niso hodili, so pa morda Studirali
na Strasbergovem

inititutu

(Lee Strasberg Theatre and Film In_

dovati strokovno izvedeno igro kot manifestacijo dlove5kega
izkustva in drugadno od tiste, ki jo udijo na akademijah?
Za sprejem na AGRFT je kriterij talent, ki ga lahko prepo_
znajole izbrani.
Po tej logiki zaposleni igralci v drZavnih institucijah postanejo in ostanejo javni usluibenci, ki so jih izbrali javni usluZ_
benci z AGRFT. S tem se zagotavlja kontinuiteta dolodene
igralske prakse v javnih ustanovah.
Tudi producenti v javnih institucijah imajo svoje preferen-
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in v projekte, ki jih financira dri.ava, torej mi davkopladeval_

ci, vkljuiuje veiinoma igralce z AGRFT. Ta sistem deluje.
V zadnjem dasu se je pojavil trend, da celo ,,natur5iiki,'
dobivajo vidnej$e vloge od igralcev z AGRFT. Ri po rej logiki

'inetod" igralci kot so npr. Dustin llolljuan" ltobert De Niro,
Merly Streep, AI Pacino itd...sploh pri5li do vlog v slovenskih
filmih?
VpraSaj v medijih pavztraja, molk se poglablja. Tudi delo v
Studiu vztraja in se poglablja.
Slovenska metoda
Po ved kot tridesetilr letilr &lovenie lelrl$r r gr*rwtio
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mediji bistveno bolj prijazni.
O "metodi" v medijih sem ter tja tudi spregovorijo posamezniki, ki v ljubljanski Studio niso hodili, so pa morda Studirali
na Strasbergovem in5titutu (Lee Strasberg Theatre and Film Institute). Vendar je razlika v tem, da je ]anez Vajevec Studiral pri
samem Strasbergu kar je zame bistveno.
Ob jubileju Studia, ki je po ved kot trideset letih enako vitalen kot prvi dan, mediji srameZljivo moldijo, kljub temu da se
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letih delovanja
v centru Ljubljane 5e niso sliSali.
AIi pa je za uredni$ko politiko odprtost, kot nasprotje eli-
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Vajevec'i

Studio je namred dostopen vsem. Kriterij za sprejem je
predvsem dobra volj a in Lelja po tovrstnem znanju in spretnostih. Za dejavnost v Studiu je namred znadilno, da udeleZence
povezuje ljubezen do stroke, odkrivanje novih znanj in veSdin
br ez zagotov\enih privilegij ev.

Vajevca vztrajno 5e naprej razvljata tehniko in raziskujeta
specifiko slovenske mentalitete.
"Delo v Studiu zvesto sledi Strasbergovim vajam, vendar
je nai nacionalni znataj ponudil tudi nove uvide ob rebevanju
specifitnih igralskih problemov. Eno izmed originalnih vaj
smo poimenovali Biti. Le-ta omogoda zavesten pristop v igraldev kreativen process", je povedal mag.Andrej Vajevec.
Na vpra5anje o vzrokih medijskega molka fanez Vajevec

Strokovno zdruLenje
Studiu je odprto zdrtf,enje, ki razvija individualnost, tolerantnost, pluralizem in demokratidnost. Deluje ljubiteljsko
in neprofitno, brez pokroviteljstva in naklonjenosti drZavnih
oblasti. Ne sledi logiki, ki se podreja netransparentnim in parcialnim odloditvam posameznikov iz ozadja. Se bolj nevarno
in za nekatere neprijetno pa je dejstvo, da si ustanovitelja od

Studij Strasbergove metode.
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v slovenskih

modnih muh, generacijskih posebnosti ali direktiv "od zgoraj
navzdol'l Postal je naS - slovenski.
Studio je v treh desetletjih moino presegel prve poskuse
treninga Strasbergove metode v Kulturnici na Zidovski ulici v
Ljubljani.
Ustanovitelj "Studia' fanez Vajevec, diplomirani igralec
ljubljanske AGRFT in Studentski Preberntv nagrajenec s podroija igre, je po Studiju na ljubljanski AGRFT nadaljeval 5olanje v New Yorku in Los Angelesu pri Lee Strasbergu in njegovih asistentih (eden med njimi je Dominique De Fazio, ki je
ljubljanski Studio obiskal dvakrat). Kasneje se je lanezu v Los
Angelesu pridruZil 5e brat, mag.Andrej Vajevec. Leta 1980 sta
skupaj prenesla"metodo'v Ljubljano in ustanovila najprej t.i.
Actor's Studio, ki se je kasneje preimenoval v "studio bratov
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da o Studiu bratov Vajevec po ved kot tridesetih

samega zatetka ne obetata prestiZa niti profita, ampak vztrajata na premisi prostovoljstva. Ljubiteljska, na stroki utemeljena
dejavnost, ni uokvirjena v noben in5titut, zavod, 5olo, akademijo... Studio deluje kot laboratorij, prostor vaj, poizkusov in
priprav. IzobraZuje vse, ki jih veseli nastopanje oz. igranje.Je civilna iniciativa in interesno zdruL.enje ljubiteljev, poznavalcerr,
laikov, profesionalcev in vseh, ki jih zanimaresen in poglobljen
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Po vet kot tridesetih letih delovanja lahko z gotovostjo
trdim, da ljubljanski Studio goji kvalitete, ki presegajo okvire
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nihie od novinarjeg ki pokrivajo gledali5de, film ali kulturo,
vsaj ne por,prada, kaj je tisto, kar je obdrZalo Studio pri Liv\enju - de ne iz drugih razlogov kot primer t.i. 'tobre prakse'l ie
uporabim besedo iz danes tako popularnega evroZargona.
Ni pa seveda nemogoie, deprav bi bilo.skrajno nenavadno,

res problematidna?

pr-isli Jo

Vpra5aj v medijih pavztraja, molk se poglablja. Tudi delo v
Studiu vztraja in se poglablja
Slovenska metoda

skoraj praviloma ob dastitljivih jubilejih vsaki 5e tako majhni
skupini pripravi objava, medijska iestitka ali pogovor ... Zakaj

ninili v nabem javnem prostonr,
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meni:

"V evropski tradiciji prevladuje reZiserski, artorski film.Rebolj ali manj poudarja svoj idejni, konceptualni, druZbeno - politidno - analitidni angai,ma. Kompleksnost, paradoksalnost dloveSke izku5je znadaja,.ki jo vsak metod igralec a pri6ri
ponuja, moti njegovo idealno vizijo, fikcijo, njegov.film. Ker je
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metoda eksponent drugadne igralske paradigm, teZje prodira v
evropski in slovenski prostor. Izhajapa( iz drugadne zgodovinske tradicije ameriSkega gledali5da'l
Se in 5e bi lahko naitevala o kvalitetah in priloinostih za
razvoj igre v Studiu bratov Vajevec, na inovacije, izbolj5ave in
dogodke, kiso pripomogli, da je Studio po ved kot 30 letih delovanja in menjavi vei generacij 5e kako Ziv .
Vse najbolj5e, Studio,.in 5e nadaljnjih trideset letl

