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JAŠA LORENČIČ
"Nekega dne je prišel na zemljo hudič.
Prišel je na zemljo hudič, da bi pregle-
dal svoje interese. Videl je vse, hudič,
slišal vse ... In potem, ko je vse videl
in vse slišal, se je vrnil nazaj - tja dol.
In tam spodaj je pripravil velik banket.
Na koncu banketa je vstal, hudič, in na
kratko rekel: Gre? ... Gre!"

Seveda gre. Prišel je, hudič, tja, dol,
v nabito Lutkovno gledališče Maribor.
Bil je Jacques Brel v podobi Jureta Iva-
nušiča. Spletkarski, vražje premeten.
Kot Jack Nicholson v Batmanu. Joker.
Ko se je razgrnil, s skokom v povojno
Belgijo, v morbidno tovarno kartona,
kjer je le Brel lahko našel kreativnost,
se je še bolj hihital. Shizof reno, raztr-
gano, polno življenja. Spontani, iskre-
ni carpe diem.

In smo šli, z Jacquesom Brelom,
v belgijske beznice, v Pariz, v svet.
Wikipedia v živo, na dveh nogah.
Dokumentarec na odru. Koncert z di-
daskalijami. Mono(tragi)komedija z
električno kitaro in harmoniko. Bio-
grafija v verzih.

Pisano življenje Jacquesa Brela
gre predstaviti na filmu, v knjigah, za
šankom, v jadralnih revijah, pilotskih
priročnikih, v anekdotah, v Lonelv Pla-
netu ... Jure Ivanušič, ki se je naučil fran-
cosko, da bi razumel Brelova besedila,
je (tokrat) izbral oder, humor in skupi-
no NORDunk (Gregor Antauer - klavia-
ture, harmonika, Simon Šimat - kitara,
Bojan Logar - klarinet, saksofon, Ciril
Sem - bobni, tolkala, Tomaž Marčič -
harmonika, Andrej Antauer - bas).

Če je bil Amadeus forma novsko ve-
ličasten, je Srce v kovčku - šansonski.
Ena na ena. Intimen. Ivanušič ni zgolj

Brel. Ne, ne. V svoji shizofreni pojav-
nosti, ki jo pričara z nečim tako pre-
prostim, kot je večzobati obešalnik,
časovni stroj, iz katerega si sposoja
suknjiče, časovno razvrščene vloge in
najbolj zaznamovane trenutke Brelove
živahne kariere, je hkrati še režiser, so-
igralec, šarmerski šansonjer, predvsem
pa pripovedovalec - junak. V eni osebi.
Na prvo žogo.

Seveda je najbolj enostavna klasič-
na predstavitev Brela skozi koncert.
Šlo bi tudi tako, a škoda bi bilo izvr-
stno prevedenih besedil (trinajst jih je
prevedel Ivanušič, Okna in Obupance
je prevedel Janez Menart, Ne zapusti
me pa Dušan Velkaverh). Slovenščina
v prepoznavnem komadu Amsterdam
zveni namreč ravno prav pocestno,
mornarsko. "In vstane potem / kot
vihar se smejoč / si popravi spet šlic
/ rigne in gre v noč." Vendar oda am-
sterdamskim kurbam in njihovim
strankam potrebuje uvod. Potrebu-
je tekst. Skladbi Pada dež in Naslednji
gre toliko bolj dojeti, če prej junak
sam prebere svojo prvo pariško kriti-
ko z zaključkom: "... kar se pa gospoda
Brela tiče, mu sporočamo, da v Bruselj
vozijo tudi izredni vlaki."

Ivanušič v spremni knjižici zgo-
ščenke, ki je zelo solidna, a daleč od

žive verzije - oskubljeni ste za doživeto
petje s pljunki in solze v Ne zapusti me
(Ne me quitte pas) - zapiše, da je Brel
pel proti tišini, on pa da ga poje proti
apatiji. Shizofrena dinamika človeka,
ki nikoli ni mogel povedati preveč ali
peti predolgo (na zadnjem koncertu
v "njegovi" Olvmpiji v Parizu je Brela
publika sedemkrat povabila nazaj na
oder), vitalnemu Ivanušiču še kako
sede. V nulo.

Jacques Brel v kovček ni dal le
srca. Vanj je dal vse in iz njega vse
tudi jemal, dokler ni šanson postal
ukalupljena tovarniška roba. Iz to-
varne kartona do tovarne šansona.
Nato je kljub raku na pljučih odjadral.
Na drugi konec sveta. Podobno kot
Arthur Rimbaud. Takšnega, rimbau-
dovsko nepotešenega in genialnega
Brela ponudi nenadkriljivi Ivanu-
šič ob morda kanček preveč v ozadje
potisnjeni spremljavi. A v vzneseni,
glasni, udarni slovenščini šestnajst-
krat z markantnimi verzi prežene pla-
šnost. Šestnajstkrat proti neumnosti.
Šestnajstkrat proti bojazljivi apatiji. Z
retoričnim vprašanjem in gizdalin-
skim odgovorom.

Gre? Gre.
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