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intervju / Olmo Omerzu, filmski režiser

Film, aparat za razmišljanje

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

T Tina Poglajen

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

O

lmo Omerzu, slovenski re-

žiser, ki že od  študija na

p ra ški FAMU deluje na

Češkem, je po Mladi noči in

Družinskem filmu letos na

p re s t i žnih filmskih festiva-

lih predstavil svoj tretji celovečerni

film Zimske muhe, zanj pa med dru-

gim prejel nagrado za najboljšo reži-

jo v Karlovih Varih. Kot v svojih pr-

vih dveh celovečernih filmih tudi v

Zimskih muhah veliko pozornosti

posveti mladim junakom: tokrat sta

to najstnika Mára in Heduš, ki ukra-

deta avtomobil in se podata na po-

tovanje po češkem podeželju, njuno

potovanje pa poleg komičnih pripe-

tljajev v ozadju zariše tudi obrise ve-

liko bolj tragične družinske in so-

cialne dejanskosti.

Zimske muhe so vaš t ret j i

celovečerec, ki so ga prikazali

na Liffu. Kako je svoje filme

predstaviti v domačem okolju?

Vesel sem, da ima Liffe toliko občin-

stva. Svoje filme veliko predstavljam

na festivalih, kjer ponekod občin-

stvo je, drugod pa ga ni. Lahko pri-

peljem večjo delegacijo kot zdaj, ko

sem pripeljal še producenta in dva

mlada igralca, in jo pričaka polna

dvorana. Takšno vzdušje je čisto

drugačno, kakor če bi bilo v občin-

stvu le 15 ali 20 ljudi.

V vseh treh filmih, Mladi noči,

D ru žinskem filmu in Zimskih

muhah, o odraslih pripovedujete

skozi oči otrok oziroma

mladostnikov. Kako to?

Otroci neigralci v film vnesejo raven

resničnosti, ki je ne dosežeš s šo l a-

nimi igralci – niti pri gledališču niti

pri dokumentarnem filmu –, ker so

tam spet drugačna pravila. Sploh pri

zadnjem filmu sem vedel, da je sce-

narij zgolj osnova, ki se bo skozi po-

tek dela spreminjala. Naj bodo napi-

sani dialogi še tako dobri, moral

sem jih prepustiti tema dvema fan-

toma, ju voditi in aktivirati, jima

hkrati postavljati ovire in ju ves čas

presenečati. Vsak večer po snema-

nju sem popravljal scenarij, ker je

t a kšen način snemanja prinesel tudi

d ra m a t u rške spremembe. Snemanje

sem moral nadzorovati, hkrati pa

sem se moral vesti, kot da mi je ne-

koliko vseeno: naj se zgodi, kar se

bo zgodilo. Film je lahko intuitiven,

a ne sme razpasti.

Med vašimi profesorji na FAMU so

bila velika filmska imena, na primer

Věra Chytilová in Jan Němec. Kako

sta vplivala na vas kot ustvarjalca?

To, da me je učila Věra Chytilová, je

bila zame zelo pomembna izkušnja.

Bil sem v njenem ateljeju in veliko

mi je pomenilo, da sem lahko videl,

kako je o življenju razmišljala skozi

film. To je najbrž to, čemur rečemo

avtorska perspektiva: da je film apa-

rat za razmišljanje, tako kot filozofi

skozi filozofijo razmišljajo o odnosu

med sabo in svetom. Filma ni doje-

mala ločeno od življenja – že res, da

tografijo in bolj urejeno filmsko za-

konodajo. Kljub temu se mi zdi, da

pri tem pogosto pozabljamo, da je

veliko večja tudi konkurenca. Kot

tujec v prostor vstopaš drugače, kot

če bi se tam rodil. Vesel sem, da me

je ta prostor zelo dobro sprejel.

Od česa je po vašem odvisna

razvitost ali nerazvitost nacionalne

kinematografije: gre za kulturno

zgodovino, za gospodarstvo,

za politiko v tisti držav i?

Na splošno se mi zdi, da je lažje sne-

mati filme v večjih državah z ureje-

no zakonodajo na tem področju.

Češki filmski prostor je nekoliko

večji tudi zaradi Slovaške, saj držav i

še vedno delujeta zelo povezano. V

manjših državah je filmska politika

bolj kuratorskega značaja, za film

pa bolje deluje sorazmeren odnos

med javno podporo in trgom. Takoj

ko enega ni, takšen film postane

sam sebi namen. V državah, kot je

Slovenija, kjer kinematografija na

trgu ne more obstati, ker je za kaj

takega premajhen, kinematografija

hitro postane zagledana vase, posta-

ne prepredena z artizmi, čeprav je

na svetu zelo malo avtorskih reži-

serjev, ki lahko snemajo, kar hočejo,

pa bo še vedno nastal dober film.

Z režiserjem in s producentom

Rokom Bičkom se že nekaj let

poznata, zdaj pa tudi sodelujeta.

Kako se je začelo?

Z Rokom sva začela sodelovati po

Družinskem filmu, prvi film, ki sva

ga delala skupaj, je Zimske muhe.

Začelo se je tako, da me je on v

Cannesu na tržnici povabil na pro-

jekcijo Razrednega sovražn i ka . Film

se mi je zdel super in sva ostala v

stikih. Rok je po tem, ko je posnel

Razrednega sovražn i ka , ustanovil

svoje produkcijsko podjetje, ki je

koproduciralo moj film.

Drugače pa na Češkem pri vseh

filmih sodelujem s producentom

Jiřijem Konečnym in z njim imava

zelo dober odnos. V zadnjih petnaj-

stih letih se je zaradi sistema kopro-

dukcij vloga producenta tudi nekoli-

ko spremenila. Proces financiranja

je postal dolgotrajnejši in zahtevnej-

š

i, zato je opaziti veliko več tande-

mov režiserjev in producentov, ki

skupaj razvijajo in predstavljajo

projekte. Z Jiřijem istočasno razvija-

va več projektov: januarja začnem v

Pragi s snemanjem kratkega filma z

naslovom Poslednji dan patriarhata,

v fazi financiranja pa imam celove-

černi film Ad m i n . ×

Na svetu je zelo malo

avtorskih režiserjev, ki lahko

snemajo, kar hočejo, pa bo

še vedno nastal dober film.

gre za obrt, ki se je moraš priučiti,

vendar gre tudi za lasten odnos do

sveta, ki se mora v filmu odraziti. To

ni enostavno – pogosto pride do

nesporazuma, študentje začnejo

snemati zelo intimistične filme, ki

ostajajo zaprti v škatli, kamor imajo

vpogled samo oni, ne pa tudi gleda-

lec. Najti je treba ravnovesje med

razumljivostjo in jasnim osebnim

pogledom. Na tej šoli sem se naučil

ravno tega: filmske artikulacije.

Nekje sem prebrala, da se v

Slovenijo ne boste vrnili, ker je

zaradi pomanjkanja sredstev

preprosto pretežko snemati filme.

Še vedno tako razmišl j ate?

Nekaj takega sem v časopisih pred

kratkim prebral, ampak tega nisem

nikoli rekel.

Kako pa je v resnici?

Dejansko mi ta prostor nikoli ni

zares ustrezal, ni se mi zdelo, da

me Ljubljana kakor koli navdihuje.

Nočem se pritoževati – lepo mesto

je in tukaj se veliko ljudi zelo do-

bro počuti. Vendar meni osebno ni

ustrezalo, zato sem se odločil za

študij v tujini. Po šestih letih št u d i-

ja sem se za krajši čas preselil v

Ljubljano, ampak sem se vsak me-

sec na sestanke vračal v Prago.

Ugotovil sem, da jo pogrešam in

da sem tam pognal korenine bolj,

kot sem si mislil. Odločitev, da se

vrnem tja, je bila zame tako zelo

logična, ker tudi nisem tip človeka,

ki bi čutil domotožj e.

Je pa res, da je Češka malo večja

d ržava in da ima razvitejšo kinema-

vizualna umetnost

Zakulisje sveta umetnosti

V rezidenčnem centru KC Tobačna 001

v Ljubljani je zadnja dva meseca do-

movala hrvaška Fokus Grupa in tako je

nastal projekt, ki se imenuje Ne v i d n a

m a te r i ja in ga je kurirala Alenka Gre-

go r i č . Avtorja Iva Kovač in E lv i s

K rs t u l ov i ć pri ustvarjanju uporabljata

vire iz raznolikih arhivov, tudi kot vi-

zualni material, iz katerega ustvarjata

ko l a že in apropriacije. Njun opus lah-

ko vpišemo v pozna dela institucional-

ne kritike, saj raziskujeta delovanje ak-

terjev sveta vizualne umetnosti in s

tem kritiko usmerjata k razmerjem,

predvsem v naši regiji.

Umetniška skupina opravlja digital-

ne raziskave zgodovine umetnosti, ki

so pri lokalni umetnostnozgodovinski

vedi še v povojih. V nasprotju z znan-

stvenimi raziskavami si lahko privošči,

da za sporočanje izkoristi medij raz-

stave. Ta je sposoben nasloviti zvrstno

ši rši krog občinstva. Medtem ko se

tradicionalni načini pridobivanja ved-

nosti vedno bolj formalizirajo, umet-

nost ponuja eno od mest za (dokaj)

tako spremenjena v prostor likovnosti,

a navidezno dekorativna površina je v

resnici natančna analiza baze podat-

kov, od umetnika z najmanj povezava-

mi do tistih z največ.

Najusp ešnejši umetniki

Na drugem, velikem in barvitem grafu

so znova predstavljeni vsi umetniki

East Art Map, kot se pojavijo v bazi

e-flux, in njihove medsebojne poveza-

ve – torej skupna prisotnost na razsta-

vah. Ob tem nam graf pokaže še selek-

torje, ki so jih uvrstili v East Art Map.

Vsak izmed njih je ocenjen s spreme-

nljivko povezljivosti, ki so si jo pribori-

li izbrani umetniki. Najuspešnejša je

bila hrvaška likovna kritičarka, kurato-

rica in tudi soproga umetnika Mladena

Stilinovića, Branka (in ne Banka, kot se

je na grafu pošalil tiskarski škrat) Sti-

pančić, poleg nje še umetnica in teore-

tičarka Marina Gržinić ter, presenetlji-

vo, vpisi publike.

Barviti graf tudi pokaže, da največji

delež povezav in s tem prisotnosti na

e-flux zasluži tisti, ki je iniciiral pro-

jekt East Art Map – skupina Irwin in

njihov razširjeni kolektiv Neue Slowe-

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

T Petja Grafenauer

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

Hr vaška umetnika Iva Kovač in Elvis Krstulović sta po nekaj

skupnih sodelovanjih leta 2012 ustanovila Fokus Grupo,

ki uporablja številne medije in deluje v galerijskih prostorih

in drugje. Minula dva meseca je domovala v rezidenčnem

centru KC Tobačna 001 v Ljubljani.

East Art Map je za današn jo

prisotnost umetnikov

soodgovoren in je

v boju za prepoznavnost

najusp e šneje spromoviral

prav sebe in svoje.

nische Kunst. Ta zavzame center pri-

jetno obarvane krožne forme, ki si jo

je Fokus Grupa izbrala za predstavitev

podatkov. Dela tistih umetnikov, ki se

v križanju obeh baz pojavijo največ-

krat, Fokus Grupa prikaže tudi v ži vo,

z njihovimi umetninami. Po križanju

e-flux in East Art Map so najuspeš-

nejši Marina Abramović, Tomislav

Analiza pokaže, da so si največ povezav in prisotnosti v globalnem sistemu

umetnosti prislužili tisti, ki so bili pobudniki projekta East Art Map – s ku p i n a

Irwin in njihov razširjeni kolektiv Neue Slowenische Kunst. F Fokus Grupa

»V filmu je treba najti ravnovesje med razumljivostjo in osebnim pogledom,« je prepričan Olmo Omerzu. F Bojan Velikonja

svobodno izražanje, ki pri Fokus Gru-

pi poleg raziskovalne vsebine ponuja

tudi vizualno estetiko. Ta je prilagoje-

na mediju – ra č u n a l n i škemu progra-

mu, ki ga uporablja.

East Art Map križan z e-flux

V Sloveniji se je Fokus Grupa osredo-

točila na projekt East Art Map (20 01),

katerega cilj je ustvariti kanonski na-

bor umetnikov in gibanj vzhodne

Evrope, ki so delovali po letu 1945. Iz-

bor opravi skupina likovnih kritikov,

kuratorjev in umetnikov, pridružijo se

lahko tudi obiskovalci. Identificirali so

okrog 226 ključnih umetnikov, projekt

pa je bil objavljen tudi v knjižni obliki.

Drugi arhiv, ki ga v projektu Ne v i d n a

m a te r i ja uporabi Fokus Grupa, je ame-

riški e-flux (1998) in je ena najpomem-

bnejših digitalnih platform zahodnega

sveta umetnosti. Tu dnevno oglašujejo

podatke o odprtjih razstav v global-

nem prostoru umetnosti. Tudi e-flux

se, kot Irwin ali Fokus Grupa, osredo-

toča na kritični diskurz o sodobni

umetnosti, a to počne iz hegemone

pozicije umetnostnega centra.

Fokus Grupa s pomočjo računalniš-

kega programa križa bazo umetnikov

East Art Map z bazo razstavljalcev v

e-fluxovi bazi in nam pokaže, kako se

imena umetnikov iz »vzhodnoevrop-

ske« baze pojavljajo v »globalnem«

svetu umetnosti, tako lahko vidimo,

kako uspešno in kateri umetniki so se

plasirali v mednarodni svet umetnosti.

Vsako pojavljanje imena umetnika iz

baze East Art Map je prikazano kot

grafični list na zidu. Stena galerije je

Gotovac, Ion Grigorescu, Irwin, NSK

in Mladen Stilinović. Gledalcu ni jas-

no, zakaj so za razstavo pridobljena

prav ta njihova dela, prav tako pri po-

stavitvi nihajo med arhivsko in mu-

zejsko zasnovo in nobenega od obeh

kontekstov ne izkoristijo.

Raziskava pokaže, da 56 odstotkov

institucij, ki razstave oglašujejo na

e-fluxu, prireja tudi razstave umetni-

kov East Art Map z najmanj dvema

prisotnima umetnikoma, a ker nima-

mo primerjave z drugimi deli sveta ali

primerjave v času, nam podatek pove

malo. Pa vendar lahko sklenemo, da je

East Art Map za današnjo prisotnost

soodgovoren in je v boju za prepoz-

navnost najuspešnejše spromoviral

prav sebe in svoje. Fokus Grupa v East

Art Map (še) ni vključena. ×


