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festival vilenica

Upor jeziku, ki zapeljuje

slovenska kinoteka

Od gospoda Hulota

do revolucije in filma

Med glavnimi poudarki prihajajoče

jeseni v Slovenski kinoteki i z s to p a t a

zlasti dva: retrospektiva filmov slo-

vitega francoskega komika Ja cq u e s a

Ta t i j a in tradicionalna Jesenska fil-

mska šola, ki bo ob stoletnici okto-

brske revolucije posvečena razmerju

med filmom in velikimi družb enimi

premiki: mednarodnemu simpoziju

se bo pridružila obsežna retrospek-

tiva zgodnjega sovjetskega filma z

28 celovečernimi, večinoma nemimi

filmi iz 20. in 30. let prejšnjega sto-

letja. Med njimi bodo tudi klasike,

kot so Oklepnica Potemkin in Oktob er

Sergeja Eisensteina ter Mo ž s kamero

Dzige Vertova, ki zelo jasno pričajo,

da socialistična revolucija ni spre-

menila le toka zgodovine, temveč je

močno vplivala tudi na razvoj fil-

mske umetnosti.

Tatijeva retrospektiva, na kateri bo

prikazanih pet (od šestih) komikovih

celovečernih filmov in poseben pro-

gram njegovih kratkometražnih del,

pa bo oktobra postregla še z dvema

povezanima dogodkoma: prvi bo te-

matski blok, ki ga bodo v naslednji

številki revije Ekran posvetili avtorju,

ki ga je mogoče »brez zadržkov posta-

viti ob bok velikanom, kot sta Charlie

Chaplin in Buster Keaton«, kot pravi

glavni urednik Ekrana Ciril Oberstar.

Drugi bo obisk francoskega teoretika

in publicista Michela Chiona, med

drugim avtorja ene najboljših mono-

grafij o Tatiju, ki je sicer izšla sredi 80.

let, Kinoteka pa jo bo izdala v sloven-

skem prevodu. Chion se bo v dveh

predavanjih posvetil Tatijevi komiki

in »pisavi v filmu«, tematiki, ki jo je

obdeloval v svoji zadnji knjigi.

V Kinoteki bodo izdali tudi vsako-

letni zbornik Jesenske filmske šole (ta

je bila lani posvečena fenomenu pos-

tjugoslovanskega filma) in zbornik

besedil o filmskem opusu Jožeta Ba-

biča. Andrej Šp ra h , vodja raziskoval-

no -založniškega oddelka Kinoteke, je

opozoril še na program filmskovzgoj-

ne dejavnosti Ki n o ka ted ra ter na novi

projekt Razumevanje filma, namenjen

strokovnemu izpopolnjevanju peda-

go ških delavcev in vzpostavitvi inova-

tivnih oblik poučevanja filma v slo-

venskih srednjih šolah.

Urednik filmskega programa I go r

P ra s s e l že za jutri napoveduje zače-

tek Tedna irskega filma, oktobra bodo

sledili tretji Dnevi nemškega filma, v

sodelovanju z Grafičnim bienalom

bodo predvajali Legendo o Ugetsu

(1953), mojstrovino Kendžija Mizogu-

čija, Ljubljano pa bo obiskal tudi

i ra ški režiser Abbas Fahdel, ki  bo

predstavil skoraj šesturni dokumen-

tarec Domovina: Irak, leto nič. Uvajajo

tudi novo kinotečno nanizanko No v a

svetlob a z digitalno restavriranimi fil-

mskimi klasiki. ×

Prva letošnja okrogla miza Vilenice je bila namenjena

literarnemu pogovoru o letošnji državi v središču

pozornosti, Norveški. Na drugi so vileniški gostje vzeli v

precep osrednjo temo festivala: Literatura, ki spreminja

svet, ki spreminja literaturo.

V Slovenski kinoteki so ob

začetku sezone predstavili

nekatere novosti in program-

ske poudarke v prihodnjih

mesecih. Jeseni bosta v os-

predju humor francoskega

komika Jacquesa Tatija in sto-

letnica oktobrske revolucije.

...................................................................

T Gregor Butala

...................................................................

Končno odprta

tudi v nedeljo

Po novem bo Kinoteka delala tudi

ob nedeljah, zaprta pa bo – ta ko

kot drugi muzeji – ob ponedeljkih.

Filmska mojstrovina Oktober režiserja Sergeja Eisensteina je bila po moskovski

premieri leta 1928 cenzurirana in v kinih prepovedana, njeno restavrirano

različico pa so premierno predstavili leta 2012 na Berlinalu. F

D OKUMENTACIJA
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...................................................................

TMaja Šučur

...................................................................

Četrtkova okrogla miza je ponudila

precej partikularen vpogled v so-

dobno norveško književnost, ki os-

taja v Sloveniji kljub bogati tradiciji

še vedno manj znana. Ob izidu anto-

logije norveške književnosti Innsyn

sta Vilenico obiskala pesnika I n ge r

Elisabeth Hansen in Torgeir Sch-

j e r ve n , ki sta se z moderatorko Ano

Schnabl lotila predvsem vprašanja

n o r ve škega jezika, ki ima kar pet

uradnih oblik, in jezikovne vojne

med dvema glavnima uradnima pis-

nima oblikama: to sta nova norveš-

čina, ki je svojevrstna mešanica na-

rečij, ter bokmal, ki je danskemu so-

roden knjižni jezik. Hansenova je

najprej poudarila vlogo norveščine

po državni osamosvojitvi izpod nad-

vlade Dancev in Švedov. »A zato še

nisem puristka. Nujno je, da damo

jeziku možnost, da diha s sociolekti,

dialekti, idiolekti.«

če v njej bereš zelo slabo poezijo, ze-

lo lepo zveni,« je povedal v smehu.

Jezik namreč za Norvežane ni le izvir

skrbi, temveč tudi humorja in igre.

Ozrli so se tudi na vlogo avtorja v

branju naklonjeni norveški družbi.

»Sploh od osamosvojitve naprej sta

nacionalna literatura in z njo identi-

teta precej pomembni, a se proti te-

mu aktivno bojujejo politiki, sploh

desnica,« je bil jasen Schjerven. Poe-

zija seveda ima pomen transnacio-

nalnega povezovanja, a mora vedno

imeti tudi lokalni značaj. Ob omembi

pokola na Utoyi, ki je močno zazna-

moval tudi norveško literarno kraji-

no, sta dodala, da imamo ljudje res

zelo kratek spomin, zato pa mora

imeti poezija daljše ga.

Resnica vse bližje fikciji

Vsi festivalski gostje pa so se udele-

žili osrednje okrogle mize o medse-

bojnem vplivanju literature in sve-

ta. Moderatorka Iva Kosmos je uvo-

doma poudarila, da je potreba po

manj, le bolj površni smo pri tem, ko

denimo beremo tudi na internetu.«

Urednik Aljoša Harlamov je opozo-

ril: »Včasih je cela družina skupaj zr-

la v dnevne novice, zdaj vsak na svo-

ji elektronski napravi prihaja do ra-

zličnih novic. Ker živi na spletu v

svojem socialnem mehurčku, se mu

obenem zdi, da biva le med enako-

mislečimi, kar je škodljivo.« Ukrajin-

ski avtor Andrij Ljubka sicer meni,

da nas čaka črna prihodnost, v kate-

ri bo pisateljem pripadla pomem-

bnejša vloga. »Prodaja knjig se je po

zadnji ruski agresiji v Ukrajini dvi-

gnila, ljudje se identificirajo z litera-

turo, ki opisuje težke teme.« Make-

donska prozaistka Rumena Buža-

rovs ka je menila, da avtorji le težko

spremenijo svet, »a moralna dolžn o-

st vsakega od nas je, da poskuša ko-

mentirati vsaj specifične lokalne si-

tuacije«. Norvežanka Hansenova je

spomnila še na značilnost latinskoa-

meriške literature, ki je s svojim ma-

gičnim realizmom zelo prepoznavna

tudi zaradi nenehnega truda, da bi

zgodovino napisala na novo.

Da v poeziji ne moremo pisati ne-

resnic, je preminulo pesnico Eliza-

beth Bishop citirala irska literarna

aktivistka Kerrie O'Brien, a je Ka-

nadčan Iain Reid podvomil o moči

film

Nagrada kosobrin Jožici Hafner

Društvo slovenskih režiserjev bo na

Festivalu slovenskega filma priho dnjo

soboto v Avditoriju Portorož t re t j i č

podelilo nagrado ko s ob r i n , prejela pa

jo bo dokumentaristka-raziskovalka

na RTV Slovenija Jo žica Hafner. Na-

grado namenjajo dragocenim fil-

mskim sodelavcem neavtorskih po-

klicev za prispevke k slovenski kine-

matografiji in televizijskemu ustvar-

janju. Jožica Hafner je na RTVS zače-

la kot lektorica, pozneje je delala v

filmski produkciji in koordinaciji

programa – načrtovanje oddaj, pro-

grama, sodelovanje z drugimi studii.

Zdaj je že več kot trideset let v arhi-

vu TV Slovenija, najprej kot arhivis-

tka, zdaj kot raziskovalka. × imJ ožica Hafner F Branko Klančar

No r ve žani govorijo v svojem dia-

lektu v vseh govornih okoliščinah,

dialekti pa imajo pomembno vlogo

tudi na javnem radiu in televiziji.

Schjerven je povedal, kako koristno

je za pesnika, da govori tudi kak

drug dialekt kot v otroštvu in se torej

znajde zunaj območja udobja, njego-

va kolegica pa je dodala: »Ko pišeš,

p ostaneš del zbora vseh glasov, ki so

pisali že pred tabo. Jezik te zapeljuje

in moraš se mu znati upreti.« Schjer-

ven se je strinjal: »Nova norveščina je

idealna za poezijo in dramatiko. Celo

ustvarjanju zgodb danes večja kot

kadar koli prej, tudi v gospodarskih

strategijah. Kako naj torej literatu-

ra opisuje svet postresničnosti, v

katerem dejstva vse bolj izgubljajo

te žo, politične debate pa so vse

bližje fikciji?

Avstrijski založnik Achim Zechner

je poudaril, da tematika ni nova, le

prihod Trumpa na oblast nas je pri-

silil v razmislek o statusu resnice. Pi-

satelj Andrej Blatnik je dodal, da

razcvet postresnic vzdržujemo sami:

»Ne drži, da ljudje danes beremo

pisateljev: »Če bi razmišljal, da lah-

ko spremenim svet, ne bi mogel ni-

koli ničesar napisati.« Na njegove

dvome se je vileniški nagrajenec Ju -

rij Andruhovič odzval: »A naša pro-

fesionalna dolžnost je, da smo o tej

moči prepričani. To sem videl tudi

prek odzivov na posamezne tekste,

ki smo jih objavili v zvezi z ukrajin-

sko revolucijo.« Vsi pa so prepričani,

da je prednost kriznih časov, da us-

tvarjalce silijo, da se presežejo in v

literaturi odkrijejo nove možnosti

za ustvarjanje. ×

Na prvi vileniški okrogli mizi so se moderatorka Ana Schnabl ter norveška pesnika Inger Elisabeth Hansen in Torgeir

Schjerven lotili predvsem vprašanja norveškega jezika. F Tina Kosmos


