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Zdenko Vrdlovec

V zgodovini filma obstaja neka njegova oblika, ki je nastala kot
»kritična vest« igranega filma. To bi bil dokumentarni film, ki pa še
zdaleč ni isto kot kakšno pričevanje o aktualnih dogodkih.
Dokumentarni film se je pojavil kot »kritična vest« igranega na ta
način, da je kazal stvari, ki jih slednji ni ali jih je pokazal tako, kot jih
igrani film ni znal ali hotel. Vsekakor se je ta lahko veliko več naučil in
se je dejansko tudi regeneriral prek dokumentarnega, kot je ta kaj
pridobil od igranega. Za nekatere estete in kritike je bil igrani film
toliko boljši, kolikor bolj se je približal »vtisu dokumentarnega« kot
nečesa resničnega, realnega, se pravi, kolikor manj je kazal, da
prodaja iluzije. Toda igrani film je lahko postal tako donosen posel in
mogočna industrija prav in edino tako in zato, ker je prodajal iluzije
in obratoval kot dream factory. Skratka, če naj bi igrani film
odgovarjal temeljni človekovi potrebi po iluzijah, potem naj bi nas
dokumentarni vračal k realnosti ali se nemara celo »maščeval za
iluzije, s katerimi nas slepijo«, kot bi dejal Sade.

Mar je res tako, ali je ta ločnica res tako jasna, razločna in nesporna?
Vzemimo neki ruski film, ki so ga pred leti prikazali v Tednu
dokumentarnega filma v Cankarjevem domu. Tri četrt filma smo
gledali ljudi, ki so kopali po gozdu in iskali človeške kosti. Ko se jim
kamera približa, nam povedo, da iščejo posmrtne ostanke svojcev,
mož ali sinov, vojakov Rdeče
armade. Kaj pa je zdaj to, padli
vojaki Rdeče armade brez
spomenika in celo navadnega
nagrobnika? So bili mar izdajalci
ali dezerterji? V tem je seveda
tudi interes tega dokumentarca:
zakaj in kako so padli ti vojaki?
In kamera se s tem vprašanjem
tudi obrača na ljudi in vsi
povedo vsak svojo zgodbo, ki pa
vse napotujejo k domnevi, da je
Stalin žrtvoval ali kaznoval to
divizijo Rdeče armade, ker se je njen poveljnik hotel predati
Nemcem. Ker se ta domneva sklicuje na ukaz Stalina, ki je
bojazljivim oficirjem Rdeče armade zagrozil, da bodo likvidirali ali
deportirali njihove družine, smo ji gledalci že pripravljeni verjeti, še
toliko bolj, ker tako ali tako že vemo, da je bil Stalin sposoben
najhujših grozodejstev. Tedaj pa zagledamo sliko, fotografijo, ki
deluje kot popolno presenečenje in vse te zgodbe z njihovo temeljno
domnevo vred preobrne na glavo: eno samo sliko torej, ki kot kakšna
skrita karta v hipu preobrne potek igre. Na tej sliki namreč vidimo
poveljnika te divizije Rdeče armade v uniformi nemškega oficirja in v
družbi z nemškimi oficirji. Po vsem tem, kar smo doslej slišali, lahko
seveda samo osupnemo in ostanemo brez besed, a tudi ta fotografija
je brez besed, saj je ne spremlja noben komentar.

Toda kaj to pomeni za dokumentarni film? Zelo veliko, najprej pa to,
da je prav v tem trenutku, ki predstavlja njegov vrhunec, saj nam
neko podobo kaže kot pričevanje resnice, najbližji fikciji, ker tista
njegova slika, ki tako odločilno preobrne njegov potek, deluje
natanko tako kot pripovedni preobrati v igranem filmu. Se pravi,
dokumentarni film ni tako zelo daleč od igranega le zato, ker vsako
snemanje še tako »neposredne realnosti« predpostavlja izbiro
določenih zornih kotov in samega objekta ali zato ker je vsak še tako
»neposreden« posnetek realnosti v istem trenutku že obdarjen s
filmsko kvazirealnostjo – ne, dokumentarni film je lahko blizu
igranemu tudi tako, da uporablja njegovo retoriko, in kljub temu še
vedno ostane dokumentaren.

“Kritična vest” filma
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Slovenski dokumentarec

Živa Emeršič: Dokumentarni
filmi so morda res manj po-
pularni kot nekoč, toda zdi se,
da se je zgodila manjša rene-
sansa, vsaj v okviru TV Slove-
nija. To utemeljujem z nekaj
dejstvi: prvič, da si je doku-
mentarni program izboril re-
dne torkove »prime time« ter-
mine kar trikrat na mesec; dru-
gič, da gre resda za finančno
(pre)skromno, produkcijsko in
pomensko (še vedno) pod-
cenjeno programsko zvrst, ki
pa je vendar stalnica televizij-
ske produkcije; tretjič, da gre za
dobro gledano (rejtingi od 5 do
14 odstotkov) in medijsko-kri-
tiško odmevno produkcijo.

Prenizki normativi za odda-
je, kot je Dokumentarec me-
seca, kažejo na nepoznavanje
zakonitosti tovrstne produkci-
je s strani razdeljevalca sred-
stev v okviru TVS, zato so pri-
zadete predvsem faze priprav,
raziskovanja in razvoja scena-
rija. Tu smo najšibkejši, ne
vzdržimo primerjave z evrop-
skimi standardi in na žalost so
temu primerni tudi avtorski
honorarji. Večinoma pridejo
avtorji s svojimi scenariji ali pa
ekipa v paru, scenarist in re-
žiser. Veseli pa me, da doku-
mentaristika ni podcenjena
kot avtorski izziv, režiserji zelo
resno in ambiciozno pristopa-
jo k projektom ne glede na
generacijsko pripadnost.

Maja Weiss: Kot svobodnjaki-
nja, ki dela za TV Slovenija, sem
bila, tako kot moji kolegi in ko-
legice dokumentaristi, omeje-
na s pogoji televizijskega dela,
zlasti uravnilovkami, to se pravi
sedem dni snemanja, štirinajst
dni montaže in nobenega pra-
vega časa, še zlasti ne za ra-
ziskovalno delo. Še dobro, da je
pod tem stresom sploh kaj do-
brega nastalo. Naj dodam, da se
do danes pogoji za nastanek
dokumentarca niso kaj bistve-
no spremenili.
Odgovor na vprašanje, zakaj pri
nas nimamo angažiranega,
provokativnega, tudi politične-
ga dokumentarca, izhaja tudi iz
tega, da ta država takšnega do-
kumentarca noče in ne potre-
b u j e.
Dokumentarni film mi je oseb-
no vedno pomagal razumevati
svet, v katerem živim. Neki po-
seben odnos se ustvari med ta-
bo, kamero in ljudmi pred ka-
mero. Pri dokumentarcu gre za
zaupanje, voajerizem, pusto-
lovščino, svobodo, neki čuden
duh, ki lebdi nad vsem. Hočeš
ujeti nekaj, kar je neulovljivo.
Igrani film pa je zame pusto-
lovščina drugačnega tipa. Sko-
raj bi rekla, da me zanima fil-
mani teater življenja. Morda za-
to, ker se mi zdi to naše življenje
kot nekakšna inscenacija emo-
cij, razuma in niča.

Ujeti v ekonomsko vremenoslovje

R efleks

Mojca Štrajher

LJUBLJANA – Na včerajšnji
seji nacionalnega sveta za kul-
turo so se njeni člani odločili, da
bodo v čim krajšem času na-
pisali resolucijo o predlaganih
reformah vlade RS, enotni dav-
čni stopnji (EDS) in reformi jav-
nega sektorja v kulturi ter jo po-
slali vpletenim ministrstvom. V
resoluciji bodo opozorili na to,
da so reforme nujno potrebne,
vendar je treba kulturo upoš-
tevati kot izjemo. »Potrebna je
stimulativna davčna stopnja in
prožen, dinamičen sistem fi-
nanciranja,« so bili enotni.

Sejo je odprl minister za kul-
turo Vasko Simoniti ( z a ra d i
drugih službenih dolžnosti jo je
kmalu zapustil), ki je najprej na-
vedel tri ekspertize o vplivih
uvedbe EDS na kulturo. »Za zdaj
ekspertize ne kažejo takšnih ka-
tastrofalnih posledic, kot so jih
nekateri poudarjali. Zato ni
vprašanje, ali bomo zavarovali
kulturo ali ne, pač pa kakšno pot
bomo ubrali,« je povedal. Dodal
je še, da je na tem področju zelo
pomemben tudi zakon o vla-
ganju v kulturo, ki naj bi ga spre-

jeli do konca leta.
Razpravo o enotni davčni

stopnji je nacionalni svet začel
že na prejšnji seji, ker pa takrat
člani še niso prebrali treh študij
ministrstva, so jo tokrat na-
daljevali. »Študije so dobrodo-
šle, ker prinašajo izračune, ven-
dar so te reforme zdravilo za

boljše počutje našega gospo-
darstva in večjo blaginjo, vendar
pa segment kulture zanemar-
jajo,« je dejal predsednik sveta
Janez Pipan in dodal, da bi bilo
koristno, če bi ministrstvo v ra-
ziskave pritegnilo še strokov-
njake z drugih področij, ker no-
bena študija ne prikazuje ce-

Janez Pipan: Zdaj
moramo izkoristiti priložnost
in sprejeti model, ki bo
kulturo celovito uredil in
upošteval vse njene
posebnos ti.

Drago Jančar: P rav
nobena raziskava nam ne
more pomagati, saj so
reforme stvar politične
odločitve, ki bo postala zelo
ko n k ret n a.

Zdenko Vrdlovec

LJUBLJANA – V zadnjem času
smo lahko videli kar dva zani-
miva dokumentarna filma, Raz -
družene države Amerike Sa š a
Po d g o r š k a in Film pred oltarjem
Metoda Pevca, toda v zgodovini
slovenskega filma je dokumen-
tarec vseeno manjšinska zade-
va, kar pa ne pomeni, da ne
pozna velikih trenutkov. Skoraj
vsi slovenski režiserji so posneli
kakšen dokumentarec, toda
med njimi sta Jože Pogačnik in
Maja Weiss edina, ki imata v
svojem opusu več dokumentar-
nih kot igranih filmov.

Izbira dokumentarnega filma
je seveda lahko subjektivna,
stvar avtorjevega osebnega na-
gnjenja, vendar jo obdaja tudi
nekaj objektivnih pogojev: eden
je nedvomno ta, da je z doku-
mentarcem težko priti v kino,
zato je zanj tudi težko najti fi-
nancerje. Če pa so ti državne
oziroma javne ustanove, kot je
pri nas nacionalna TV, sta po-
litična kritičnost ali angažirano-
st, kar je vendarle glavna odlika
in privlačnost dokumentarcev,
lahko vprašljivi, danes pa bi se
najbrž že morala ukloniti im-

perativu politične korektnosti.
In v Sloveniji dejansko prima-
njkuje takšnih dokumentarcev,
medtem ko v svetu ta zvrst zno-
va pridobiva široko občinstvo
prav zaradi svojega družbeno-
političnega angažmaja.

O tem nas zadnja leta pre-
pričuje tudi Teden dokumen-
tarnega filma v Cankarjevem
domu. Letošnji se bo začel v
ponedeljek, 13. marca, sesta-
vljen pa je iz treh programskih
sklopov: alpinistični in avantu-
ristični film, Akutalno ali druž-
benopolitični dokumentarec in
Making Of ali filmske reportaže
o postopku ustvarjanja na ra-
zličnih področjih – plesnem, fil-
mskem, glasbenem in televizij-
skem. Retrospektiva je na-
menjena Jožetu Pogačniku, na
okrogli mizi pa bodo razpravlja-
li o razpotjih in stranpoteh do-
kumentarnega filma. Ob tej pri-
ložnosti smo nekaj vprašanj o
slovenskem dokumentarnem
filmu postavili urednici doku-
mentarnega programa na TVS
Živi Emeršič ter režiserki in
predsednici Društva slovenskih
filmskih ustvarjalcev Ma j i
We i s s .

Francosko Potovanje cesarskjega pingvina v režiji Luca
Jacqueta, dobitnik oskarja za najboljši dokumentarni
film, bo v ponedeljek odprlo 8. festival dokumentarnega
filma v Cankarjevem domu.

Nujna reforma javnega sektorja
V nadaljevanju seje je nacionalni svet obravnaval tudi poročilo
o izvajanju nacionalnega programa za kulturo za leto 2004, ki
so ga dobili z zamudo (ministrstvo bi ga moralo pripraviti že do
junija lani). Strinjali so se, da je temeljito, vendar na nekaterih
področjih (uprizoritvene umetnosti) pripravljeno povsem na
hitro. Ob pripombah za posamezna področja je Pipan kot
glavni problem poročila izpostavil reformo javnega sektorja,
na kateri se ni nič naredilo. »Že deset let prosimo, da se na tem
področju kaj premakne. Ujeti smo v neki birokratski sistem, ki
je neracionalen.« Ker nacionalni program ostaja bolj skica kot
resnični program, bodo to po letu 2008 poskušali spremeniti.
»Za zdaj naj ostaja, kot je, saj je veljaven do leta 2007, treba pa
je že zdaj razmišljati o bolj konstruktivni rešitvi,« so povedali.

lotnega pogleda. »Reforme so
odlična priložnost, da se status
kulture na novo uredi.«

»Končno začenjamo razmiš-
ljati tudi o ekonomiki kulture, ki
v zadnjih petnajstih letih ni bila
narejena,« je poudaril Mi t j a
Čander. »Na področju knjige bi
bili vplivi uvedbe EDS gotovo
slabi, čeprav analize predvide-
vajo povečanje prodaje knjig. To
ni tako enostavno; v tujini je
zaradi tega prišlo do monopo-
lizacije in preživetja le komer-
cialne literature.« Po njegovem
mnenju sta pri nas le dve poj-
movanji kulture: kultura kot po-
trošnja in kultura kot muzej,
vendar bi bilo treba v financi-
ranje kulture vključiti tako trg
kot državno podporo.

Drago Jančar je dodal, da do-
kler se kultura ne bo prebila v
širšo javnost, je težko verjeti, da
se bo prebila v politiko in eko-
nomijo. »Mogoče smo premalo
naredili, da bi z njo seznanili
javnost, kulturne redakcije pa bi
se morale bolj potruditi in go-
voriti ter pisati o pomenu us-
tvarjalnosti,« je povedal. Mi r a n
Zu p a n i č meni, da je ob uvedbi

EDS očitno veliko strokovnih
razhajanj. »Konkretnih empi-
ričnih ocen še ni bilo, gre bolj za
'ekonomsko meteorologijo',«
p ra v i .

Vsi člani sveta so se strinjali,
da je nujno potrebno posodo-
biti javni sektor v kulturi, ki je
zelo rigiden – treba bi bilo najti
nov, bolj dinamičen sistem ter
stimulativne pogoje na dav-
čnem področju za zasebnike, ki
pa za zdaj v predlogu reform še
niso predvideni.

Državna sekretarka Jelka Pir-
kovič je dejala, da ekonomski

izračuni nikakor ne morejo pri-
kazati celotne slike stanja. »Kjer
ekonomisti utemeljujejo, da bo
prišlo do prihrankov, v primeru
javne sfere to pomeni le prihra-
nek za ministrstvo za kulturo,
medtem ko posamezne kultur-
ne institucije ne bodo imele
prihranka,« pravi. Dodaja še, da
izračuni kažejo tudi, da se bo
kupna moč povečala, vendar je
vprašanje, ali bodo kupci vlagali
tudi v kulturo. »Naša želja je, da
vlagamo v pričakovanja porab-
nikov in spodbujamo donacije,
s u bve n c i j e. . . «


