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motovunski filmski festival

Bogastvo je povezano z zločini

»Rekel bi, da filmi kažejo, da ima svet

veliko problemov. Ne vem, ali je bilo

tako tudi pred desetimi, dvajsetimi le-

ti. Morda je bilo, morda pa je bilo

vseeno nekoliko lažje in je bilo več

komedij ter absurdnih, norih filmov.

Danes so teme, o katerih govorijo, ve-

činoma zelo težke,« je tekmovalni

program Motovunskega filmskega fes-

tivala komentiral predsednik letošnje

žirije Sebastian Schipper. Režiser, ki

je pred tremi leti tudi sam ustvaril fes-

tivalsko uspešnico Vi cto r i a , leto dni

pozneje pa koproduciral nemške ga

nominiranca za tujejezičnega oskarja,

film Toni Erdmann, se ne moti. Po tis-

tem, kar smo v tekmovalnem progra-

mu in zunaj njega videli do zdaj, lah-

kih tem tako rekoč ni.

Britanska drama Prof il (Prof ile) ka-

zahstanskega režiserja Timurja Bek-

mamb etova, v katerem se vsa zgodba

odvije na računalniškem monitorju,

se na primer ukvarja s temo teroriz-

ma in novačenja evropskih deklet Is-

lamske države. Nemško-avstrijska ko-

pro dukcija S t i ks (St yx) Wolfganga Fis-

cherja se spopada z begunsko proble-

matiko, najbolj pa je občinstvo razde-

lila mlada danska režiserka Isab ella

Eklöf, ki vse od festivala Sundance

deli mnenja s svojim filmom S l a d ko

živ l je nje (Ho l i d ay ).

Seksistično ali feministično?

Ta se sicer ne ukvarja s ši ršimi družbe -

nimi problemi, je pa režiserka opozo-

rila na skupino ljudi, o katerih po nje-

nem ne govori nihče, in o materializ-

mu ter izpraznjenosti današnje druž-

be, ki se dotika vseh. Tistih gledalcev,

ki se jim film zdi preveč kontroverzen,

sicer ni zmotila zgodba o privlačnem

dekletu, ki se pusti verbalno in fizično

zlorabljati danskemu mafijcu, ampak

jim je bil preveč ekspliciten prizor po-

silstva, ki ne skrije prav ničesar.

»Ljudje, ki jim film ni všeč, sprašuje -

jo, zakaj sem morala to pokazati, češ

da je pornografsko in seksistično,« kri-

tike komentira Isabella Eklöf. »Mislim,

da nihče ni zadovoljen, če ljudje ne

marajo njegovega filma, a je to del igre,

ko hočeš povedati stvari, ki so težke.

Nekateri gledalci pa film sprejmejo ze-

lo dobro. Še posebno se me dotakne,

ko do mene pridejo mlade ženske in

mi rečejo, točno tako je, zdaj pa se je

prvič zgodilo, da nekdo govori o tem.«

Se pa Eklöfova nikakor ne strinja z

mnenji, da je film antifeminističen: »V

resnici je zelo feminističen, ker dogaja-

nje prikazuje z ženske perspektive, po-

leg tega pa govori o tem, kako težko je

biti ženska. Zame je film več kot le film

o svetu mafije. To je film o življenju. Na

neki način gre za kritiko sodobne druž-

be in današnjega kapitalizma, ki te za-

pelje, da ne razmišljaš o stvareh in ho-

češ več in več in več, dokler ne umreš.«

Idejo za film je dobila v knjigi pisa-

teljice Johanne Algren, nato pa sta sku-

paj razvili scenarij, v katerem so avto-

biografske prvine obeh. V kakšnem

smislu njene, jo vprašamo, saj si je re-

žiserko težko predstavljati v vlogi tihe

svetlolaske, ki se pusti poniževati bo-

gatim moškim. »Družila sem se z zelo

bogatimi ljudmi, ko prideš do neke

stopnje bogastva, pa so vsi povezani z

zločini. To življenje sem zapustila zato,

ker mi je postalo dolgčas in ker nisem

materialistična oseba ter mi te stvari

ne pomenijo toliko. Pogosto uporabim

analogijo, da je, kot bi bil zaprt v ška t l o

s sladicami, kar je na neki način dolgo-

časno, ker si želiš zrezke in grah, saj je

to v bistvu veliko boljše.«×

Te žki časi kličejo po težkih temah, sporoča letošnji film-

ski festival v Motovunu s filmi na temo izpraznjenosti

dana šnje družbe, beguncev in terorizma. Slovenski pred-

stavnik Gregor Bauman se je v svojem dokumentarcu

posvetil glasbeniku Mihi Kralju.

Baumanove Električne sanje

Edini slovenski film, ki je bil prika-

zan na letošnjem Motovunu, je do-

kumentarni film Električne sanje

Gregorja Baumana o »jugoslovan-

skem Jean-Michelu Jarru« Mihi

Kralju. Baumanu so se, kot pravi, s

prikazom njegovega filma na Moto-

vunu izpolnile sanje.

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

T Tina Bernik, Motovun

Isabella Eklöf, režiserka filma Sladko življenje (na fotografiji desno), je v Motovunu

na pogovoru povedala, da njena junakinja veliko razmišlja, vendar pa je lakota po

»sladkem« življenju večja od vsega drugega: »Najenostavnejše je reči da.« F

arhiv Motovunskega filmskega festivala

d ružbeno odgovorni koncerti

Do ljudi, ki ne morejo do nas

Projekt družbeno odgovornih koncer-

tov si je zamislil violončelist mag. K l e-

men Hvala, pomočnik direktorice Slo-

venske filharmonije za orkester. Idejo

so zasnovali prek Komornega godal-

nega orkestra Slovenske filharmonije

(KGO SF), kjer je Hvala programski

vodja, podprla jih je tudi matična hiša.

Ker je celoten orkester težko stlačiti v

družabni prostor kakšnega varstve-

no-delovnega centra (VDC), se je

zgodba začela z manjšo zasedbo, z go-

dalnim kvartetom Dissonance, v kate-

rem so glasbeniki, ki so tudi člani KGO

SF in orkestra SF.

Vračanje družbi

Ko so lani načrtovali koncerte za leto-

šnjo 25., jubilejno sezono KGO SF, 70.

jubilej pa praznuje tudi SF, so pomisli-

li tudi na to, da »smo v orkestrih ves

čas deležni javnega financiranja, če-

prav iz leta v leto manj, in bi poleg

svoje redne dejavnosti družbi radi

prispevali tudi po drugih poteh. Po

zgledu nekaterih tujih orkestrov, zlasti

ameriških in britanskih, smo s klasič-

no glasbo šli med ljudi, ki ne morejo

na naše koncerte, ker so zaradi različ-

nih življenjskih okoliščin v ustanovah

– so onemogli, ostareli, otroci s poseb-

nimi potrebami ali pa so se zaradi do-

ločenih socialnih okoliščin zašli na

stranpoteh,« pojasnjuje Klemen Hva-

la. Doslej so že igrali v Centru za uspo-

sabljanje, delo in varstvo (CUDV) Dra-

ga na Igu, rehabilitacijskem inštitutu

Soča, domu starejših občanov na Kole-

ziji in v ljubljanskem zaporu.

Zaigrali so jim program, v katerem

»ni prevelikega razkoraka med tem,

kar sicer igramo, in tem, kar bi bilo

morda bolj primerno zanje. Tako smo

ob Mozartovi Mali nočni glasbi z a i g ra l i

tudi sodobno slovensko skladbo S a g i t-

ta r i u s Tilna Slakana, ki je zelo posluš-

ljiva, živa, vedra, pa še tri priredbe la-

t i n s ko a m e r i ških skladb.« Zanje bi radi

posebej organizirali obisk filharmoni-

je, a poslušalci raje vidijo, da »mi pri-

demo k njim«.

Klasična glasba pritegne

Stanovalka doma Kolezija Ma r i j a n a

Ogrin je povedala, da je bil odziv izje-

men. »Glede na to, da nismo tako po-

gosto deležni take zvrsti glasbe, sem

ob poslušanju in opazovanju drugih

ugotavljala, kako zelo zbrano spre-

mljajo program. Marsikateri stanovalci

so nekoč sami obiskovali koncerte kla-

sične glasbe, mnogi so se z glasbo tudi

u k va r j a l i . «

Klasični glasbi so zamaknjeno pris-

luhnili tudi v CUDV Draga, tudi naj-

mlajši. »Umirjeno, nekateri z mimiko,

zibanjem v taktu, sproščeno, z vidnim

ugodjem ob poslušanju, tudi sodelova-

njem. Najbolj radovedni so po koncer-

tu prišli na oder, jim zastavljali vpraša-

nja, preskusili glasbila,« je strnila vtise

dr. Valerija Bužan, direktorica CUDV.

Dotaknilo pa se je tudi glasbenikov.

»Zelo prijetno smo se počutili, kjer koli

smo se pojavili. Sprejeli so nas navduše-

no, to so pokazali na različne načine.

Najbolj so nas presenetili v zaporu, saj

imajo zaporniki poleti prosto izbiro gle-

de prostočasnih dejavnosti, pa nas je

malo skrbelo, da ne bi igrali pred praz-

no dvorano. Ampak so jo potem napol-

nili do zadnjega kotička. Prišli so pose-

bej na koncert, spremljali so ga v po-

polni tišini, mirno in pozorno, na koncu

pa so navdušeno ploskali, se zahvalili in

nas še povabili. Ta koncert jim je res

nekaj pomenil,« je še povedal Hvala. ×

Štirje člani orkestra Slovenske filharmonije, ki v prostem

času tudi komorno muzicirajo, zadnja dva meseca nasto-

pajo pred ljudmi, ki iz različnih razlogov ne morejo na

njihove koncerte. Bili so že v varstveno-delovnem cen-

tru, rehabilitacijskem centru Soča, domu starejših obča-

nov in zaporu; dogovarjajo se tudi drugje.

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

T Ingrid Mager

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

Tradicija donacij v tujini

Klemen Hvala pravi, da je skrb za mar-

ginalizirane družbene skupine pogosta

praksa orkestrov, zlasti v okoljih, kjer

se jih financira prek davčnih olajšav za

zasebne donatorje; to še posebej velja

za ZDA. »S tem orkestri dodatno upra-

vičijo svoj obstoj in financiranje ter se

tesneje povežejo s svojim okoljem.

Prek koncertov, poučevanja, skrbi za

mlade poslušalce, imajo druži n s ke

koncerte, ki jih zdaj uvajamo tudi v fi-

lharmoniji, družijo se z amaterskimi

glasbeniki, igrajo v godbah, vplivajo

tudi na ljudi, ki sicer niso njihovi ne-

posredni uporabniki.

Orkestri zelo široko in pozitivno

učinkujejo na ši ršo družbo, pozitivni

učinki pa se manifestirajo tudi med

člani orkestra, kar vpliva na boljšo

orkestrsko igro.«

Klasični glasbi so zamaknjeno prisluhnili tudi v CUDV Draga, tudi najmlajši. F arhiv KGO SF


