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Voja ško srce v skrinjici

Včeraj so v desnem atriju mestne hiše odprli razstavo

Kraljica vojakinja, na kateri lahko ob dokumentarni

fotografiji sledimo zgodbi romunske kraljice Marije,

znane po neutrudni pomoči ranjenim med prvo

svetovno vojno. Ogledati si jo je mogoče do 25. julija.

Romunsko kulturno združenje z

razstavo dokumentarne fotografije

ne obeležuje le stoletnice konca pr-

ve svetovne vojne in Velike Romu-

nije. Poklanjajo se predvsem neki

drugi, dobro varovani romunski

skrivnosti – osemdeseti obletnici

smrti kraljice Marije. Za njo je osta-

la zapuščina, ki je še najmanj pove-

zana z dejstvom, da je šlo za sopro-

go kralja Ferdinanda I. Romunske-

ga. Marija Romunska je namreč

zaslovela kot kraljica vojakinja.

Za dobro Romunije

Marija Edinburška (1875–1938) je bi-

la, kot pove naziv, članica britanske

kraljeve družine, vnukinja kraljice

Viktorije in ruskega carja Aleksan-

dra II. Zaradi političnega kapitala

družine so mladi izobraženi aristo-

kratinji, odlični slikarki in jahačici,

ki je slovela po izjemni lepoti, dvo-

rili mnogi. V prvi vrsti bratranec

princ George Waleški, a se je njena

ruska mati uprla zvezi med bratran-

cem in sestrično v prvem kolenu, ki

je po načelih ruske pravoslavne cer-

kve prepovedana. Tudi z mislijo na

izb oljšanje razmer med Rusijo in

Romunijo je Marijina roka »pripa-

dla« romunskemu prestolonasledni-

ku, sramežljivemu Ferdinandu I.

V eksotično Romunijo je prispela

leta 1893, prva leta se je počutila kot

tujka, razlaga kustosinja razstave

Beatrice Todireanu. Ni pomagalo, da

se po nareku moževega strica, ro-

munskega kralja Karola I., za več kot

nekaj kilometrov ni smela oddaljevati

od palače v Bukarešti. A ko se je raz-

gledana mladenka diktatorjevemu

navodilu uprla in Romunijo bolje

spoznala, se ji je država priljubila. In

to kljub dejstvu, da je bil zakon s si-

cer prijaznim in spoštljivim Ferdi-

nandom, s katerim sta imela šest

otrok, prej prijateljsko kot ljubezen-

sko zaznamovan; skupaj sta ostala

»za dobro Romunije«. »Poleg tega je

Marija politične razmere, ki so v za-

četku prve svetovne vojne pestile

Evropo, razumela precej bolje od mo-

ža, ki je prevzel vladavino, zaradi če-

sar je pomembno vplivala na njegove

odločitve,« pove kustosinja in spom-

ni, da je Marija pogosto sama vodila

pogajanja s tujimi delegacijami.

Kult matere ranjenih

Svoj polni potencial je sicer kraljica

odkrila prav med vojno, v kateri je

bila Romunija prvi dve leti nevtral-

na, nato pa je leta 1916 – ne brez iz-

gub – pristopila k antanti. S tr-

pljenjem romunskega ljudstva se je

kraljica tako poistovetila, da se je

odpravila na fronto. Pridružila se je

sanitetni službi, vzpostavila je sis-

tem mobilnih vojaških bolnišnic, pa

javne kuhinje s tremi obroki na dan

ter zavetišča za revne in za zapušče-

ne otroke. »Ni se bala ne strelskih

krogel ne epidemije kolere in tifusa,

ko je v strelskih jarkih spodbujala

romunske vojake, jim prinašala ciga-

rete in cerkvene ikonice. Kot edina

kraljica se je na tako neposreden na-

čin na vsakodnevni ravni soočala z
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motovunski filmski festival

V opomin našemu času

V Kinodvoru je včeraj ekipa Motovunskega filmskega festi-

vala predstavila vrhunce prihajajoče in tudi med slovenskimi

ljubitelji filma priljubljene prireditve. Med 24. in 28. julijem

bodo 21 filmov prikazali v glavnem programu, 20 v okviru

sekcije Berlin v Motovunu, še 37 pa bo kratkometražnih.

Trije filmi bodo slovenskih barv.

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

T Ingrid Mager

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

Filmski festival v Motovunu bo čez dva

tedna odprl nemško-avstrijski film

St yx re žiserja Wolfganga Fischerja, ki

je na zadnjem Berlinalu pobral kar tri

nagrade, govori pa o problematiki be-

guncev. »To je naša prva projekcija, ki

pa že veliko pove o našem letošnjem

programu: četudi bi se zelo trudili, da

bi imel festival ležeren, poletni značaj,

so filmi odraz časa, v katerem ži v i m o,

in nas opominjajo, kje ta hip smo in

ka kšen je pravzaprav naš čas,« je pove-

dal direktor festivala Igor Mirković.

Nemški fokus

Letos so se osredotočili na nemške

filme, še bolj pa na mesto Berlin, ki

je ta hip srce umetniške Evrope, kot

se je izrazil direktor; skušali ga bodo

osvetliti skozi filmsko perspektivo

sedmih različnih nacij. V posebnem

programu Berlin v Motovunu b o do

prikazali 20 filmov, na ogled bo raz-

stava hrvaških umetnikov, ki živijo v

Berlinu, v goste pa prihajajo tudi tri-

je berlinski didžeji.

Selektorica glavnega programa Mi -

lena Zajović je povedala, da so bili za-

radi kakovostne ponudbe prisiljeni v

dvojno selekcijo, odločili pa so se tako

za »velike« kot »majhne filme«, kjer

so slednji po kakovosti in duhu ravno

tako veliki. Med »velikimi« filmi je re-

cimo izpostavila eskapistično dramo

Ne puščaj sledi (Leave No Trace), ki pro-

blematizira sodobno življenje na

zahodu. Pod film se podpisuje D ebra

G ra n i k , ameriška režiserka neodvis-

nega filma, ki je s filmom Zimske kosti

(Winter's Bone) pred osmimi leti odkri-

la Jennifer Lawrence, danes zvezdo

Hollywooda. Med »majhnimi« filmi pa

je selektorica omenila Napad panike

(Atak paniki), debitantski film Poljaka

Pawła Maślone, ter domača filma

Srb enka Neb ojše Slijepčevića in Alek -

si, prvenec Barbare Vekarić.

Prvenci, dokumentarci, nagrade

Prvenci imajo na festivalu posebno

mesto. Med njimi bo tudi film S l a d ko

živ l je nje (Ho l i d ay ) režiserke Isab elle

Eklöf, ki je premiero doživel na Sun-

dance festivalu, s svojim eksplicitnim

nasiljem pa šokiral celo vsega vajene

kritike. Zanimiv je tudi film Prof il

(Prof ile) Timurja Bekmambetova, ki

se v celoti dogaja znotraj filmskega

ekrana oziroma družbenih omreži j,

kar je noviteta v pristopu k snema-

nju; letošnji obiskovalci Berlinala so

ga izbrali za najboljši film.

Na ogled bo tudi nekaj glasbenih

dokumentarnih filmov, med drugim o

šrilanški pop ikoni in raperki M.I.A.,

sicer hčeri člana tamilskih tigrov, ene

najbolj brutalnih terorističnih skupin

na svetu. Slovenske barve pa bo med

dokumentarci zastopal film E l ekt r i č n e

s a nje , ki govori o Mihi Kralju, začetni-

ku slovenske popularne elektronske

glasbe, pod katerega se podpisujeta

Dušan Moravec in Gregor Bauman.

Na ogled bosta še dva filma slovenskih

korenin: kratkometražni Jaz sem re ži-

serke Petre Trampuž Bo cevske te r

mladinski Gajin svet Petra Bratuše.

Že prvi dan festivala pa bo na spo-

redu s cansko zlato palmo nagrajeni

film Kva d ra t (The Square) švedske ga

re žiserja Rubena Östlunda, ki je to-

krat (po dveh neuspelih povabilih)

potrdil svoj prihod na festival. Organi-

zatorji mu bodo ob tej priložnosti po-

delili nagrado m ave r i c k , sredi mesteca

pa bodo postavili inštalacijo – re s n i č n i

kvadrat iz filma. »Življenjsko« prizna-

nje petdeset godina bosta prejela R ade

Šerb edžija in Mustafa Nadarević, saj

mineva natanko petdeset let od nju-

nega filmskega debija. ×
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vojno, četudi so jo zato mučila ob-

dobja depresije,« poudarja Todirea-

nujeva, češ da je močno verna Marija

za sabo pustila dnevniške zapiske,

po katerih je mogoče rekonstruirati

mnoge zgodovinske dogodke.

S svojo neustrašnostjo ni prite-

gnila le vojakov, ki so se vse uspeš-

neje borili, temveč celo tuje medije,

ki so njene reševalne akcije podrob-

no popisovali. O tem priča tudi raz-

stava dokumentarne fotografije, ki

večkrat prikazuje Marijo v uniformi

medicinske sestre, ko med bolne

deli zdravila, hrano in odeje, mate-

rial je namreč pogosto dobivala od

evropskih sorodnikov. »Njena pri-

ljubljenost je vse bolj rasla, ljudje so

jo začeli klicati mati ranjenih. Zna-

no je, da je brez zaščitnih rokavic

zdravila po več sto ranjenih in bol-

nih na dan, češ da je sicer ne more-

jo poljubljati po rokah, kot je bila

navada ob srečanju z vladarico.

Mnogim je pomagala že samo njena

prisotnost v bolnišnici, če se jih je

dotaknila, so lahko srečni umrli,« o

kultu dobre kraljice razlaga kustosi-

nja. Tri hčere so na fronti sledile

materinemu zgledu; nam bolj znana

hči Marija Mignon se je kasneje po-

ročila z jugoslovanskim kraljem

Aleksandrom I. Karađorđevićem.

Domača zemlja

Kraljica Marija je torej svojo posvo-

jeno državo ljubila do bolečine, trdi

Todireanujeva, in je kljub štev i l n i m

poskusom atentatov nanjo ni hotela

zapustiti. »Potrebujem le štiri kva-

dratne metre te države, a ti morajo

biti nezasedeni, svobodni,« je nami-

govala na svoj grob, ki ga je zaradi

ciroze jeter leta 1938 tudi dobila.

Njeno smrt so obžalovali tisoči,

četudi se je kraljica, ki ji zgodovina

kot močni ženski še za časa ži vl j e n j a

ni prizanašala, morala otepati očit-

kov komunističnih uradnikov, da je

bila vohunka angleškega kapitala in

da je imela ljubimce. Kot je želela,

leži zdaj njeno srce, zaprto v skrinji-

ci, v kraljevi rezidenci Pelişor v ro-

munskem kraju Sinaia. ×
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Umrla prevajalka Lučka Jenčič

V 69. letu starosti je umrla prevajalka

in nekdanja urednica RTV Slovenija

Lucija Jenčič. Desetletja je bila pove-

zana z Mohorjevo založbo Celovec

kot prevajalka in urednica, v slovenš-

čino pa je med drugimi prevedla dela

avtorjev, kot so Thomas Bernhard,

Elfriede Jelinek (Smrt in deklica), Her-

mann Hesse (Gertrud), Max Frisch

(S i njeb ra d ec ), Martin Walser (B ežeči

ko nj ) in Ingeborg Bachmann (Izb or).

Lučka Jenčič je uredniško spre-

mljala in prevajala predvsem vrhun-

sko avstrijsko leposlovje za zbirko

Austriaca, otroško zbirko o dečku

Francu pisateljice Christine Nöstlin-

ger in zbirko za najstnike Novohlačni -

ki Thomasa Brezine. Za prevajalsko

delo je prejela štipendijo Avstrijske

družbe za literaturo in posebno pre-

mijo za vrhunski prevod Bernhardo-

vega dela Po to nje n ec .

Kot urednica RTV Slovenija je bila

strokovnjakinja za avstrijsko literatu-

ro, ki jo je v radijskih prispevkih

predstavljala slovenskemu poslušal -

stvu. Prav tako je pisala scenarije za

televizijske dokumentarce in urejala

filmsko redakcijo za avstrijske in

nemške celovečerce ter otroške in

mladinske filme. Prevajala je tudi ra-

dijske igre in dramska besedila, leta

2004 pa je dobila avstrijsko nagrado

za prevajalske dosežke. × nr, sta

Poljski film Napad panike (Atak paniki) je debitantski film Pawła Maślone ,

ki ga menda v Motovunu ne velja zamuditi. F
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