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Tradicije in sodelovanja

filmski festival cannes 2018

Eksperiment z novimi

obrazi zmerno uspel
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23. mednarodni festival Jazz Cerkno.

Cerkno, od 17. do 19. maja.

*****
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Festival jazza v Cerknem se je v svojih

dobrih dveh desetletjih delovanja nau-

čil izogibati prisilnim kompromisom

med iskanjem široke publike in kvali-

teto ponudbe tudi s tem, da je vedno

stremel k odkrivanju neodkritega in

neznanega. Letošnji program, ki je v

preletu imen nastopajočih obljubljal

veliko, je morda šepal v tem zadnjem

pogledu. Med neodkritim bi lahko v le-

to šnjem programu našteli le dve za-

sedbi, rockovsko razigrane hrvaške

Franz Kafka Ensemble in Roots Magic,

ki so bolj kot prvi pustili močan vtis s

svojim zaključnim nastopom.

Roots Magic so kvartet klasične posta-

ve dveh pihal in ritem sekcije, ki z ma-

sivnim zvokom obujajo tradicijo pred-

vojnega ameriškega bluesa, a vmes

p osežejo po nekoliko manj ukoreninje-

nih mojstrih svobodnejše jazzovske

forme. Pri tem je seveda v ospredju

bluesovsko občutje, ki sega globlje od

golih formalnih in tehničnih žanrskih

obrazcev, sam kvartet pa je poudaril

lemu ustanovnemu članu, pianistu

Mishi Mengelbergu, posvetilo pa je iz-

postavilo tudi splošen karnevalski

značaj orkestra: praznovanje in hu-

mor namesto žalovanja. Tak je nena-

zadnje tudi njihov kreativen odnos

do tradicije, ki jo dolgoživi orkester

danes že tudi uteleša.

V preostanku manjših odrskih zasedb

se je bilo mogoče prepričati predvsem

o zelo različnem odnosu do spontanos-

ti in odprtosti znotraj jazzovskih iger.

Japonski kvartet Ka ze je na primer s

svojimi premišljenimi premolki pred-

stavljal pravo nasprotje zvočno prena-

sičenim in »naži ga škim« Chicago Lon-

don Underground. Vodja slednje, R ob

Ma zurek, s svojimi številnimi zasedba-

mi že stari znanec tukajšnjih odrov, se

je mnogo bolje odrezal kot gost aktual-

nega tria Ceneta Resnika Free Stellar.

Prav ta trio oziroma kvartet, po član-

stvu povezan z Resnikovim Makaharu-

na kvartetom, a po zvoku precej manj

obrzdan, je že na otvoritveni večer
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ravno bluesovski izvor določene izraz-

ne linije znotraj tokov free jazza.

Ognjevit zvok in občutek za mirnejše

odtenke je festivalu dodal precej edin-

stven in ustrezen zaključek.

Vendar pa tudi znana in celo legendar-

na imena med letošnjimi nastopajoči-

mi niso na oder prinesla le referenc, saj

gre v vseh primerih za še vedno vitalne

in neusahle glasbene organizme. Eden

takih je bil otvoritveni orkester 33 1/3,

ki od svojih začetkov spaja živo elek-

troniko z bolj tradicionalnimi pristopi

orkestralnega jazza. Svojo formo je or-

kester tokrat razbil žal šele proti kon-

cu nastopa skozi vpoklic dveh domačih

sil, Ane Kravanja in Irene Tomažin.

Bolj razgibano orkestralno (z)godbo

so podali dolgoživi ICP Orchestra, ne-

ka k šen evropski odgovor na revolu-

cionarna dogajanja v ameriškem jaz-

zu konec 60. let prejšnjega stoletja.

ICP s svojim prepoznavnim swingom

nikakor ne zvenijo kot relikt svojega

časa, saj v tradiciji starih jazzovskih

orkestrov postrežejo z mnogimi

duhovitimi dovtipi, glasbena struktu-

ra pa je poslušalcu dostopna tudi za-

radi pripovednih elementov, zavitih v

različne zvočne domislice. Njihov

nastop je bil posvečen lani preminu-

poudaril pomen vsebinske razgibanos-

ti v odnosu do zgolj osvobojenega kri-

ka, kakršen je v Mazurekovi lastni za-

sedbi izzvenel precej v prazno.

I zvrstno je izzvenel nastop kvarteta

Kaučič/Parker/L éandre/Fernández, ki

je bil letos edina v celoti posebej za

festival sestavljena zasedba, posta-

vljena tudi v okvir Kaučičeve 40-letni-

ce glasbenega delovanja, ki jo je pos-

premila fotografska razstava. Spre-

mljevalni program je letos v večji meri

ostal namenjen sodelovanju in ne le

končni predstavitvi, saj je ta dodala

zgolj piko na i dvema festivalskima

delavnicama. Zvočna delavnica B oš-

tjana Perovška je tako rezultirala v

postavitvi instalacije, glasbena delav-

nica pod mentorstvom Dreja Hočevar-

ja pa v daljšem nastopu njenih petih

mlajših udeležencev. V slednji je bil

verjetno edini opaznejši spodrsljaj

nespretna programska umestitev, saj

je nastop med popoldanskim koncer-

tom in večernim sporedom potekal na

račun klavirskega solo recitala japon-

ske gostje Satoko Fujii in v tej posta-

vitvi pač izzvenel po nepotrebnem

razvlečeno. Začetno opazko o razmer-

ju znanega in neznanega lahko torej

relativizirajo delavnice in široka ude-

ležba ter nekaj vrhunskih nastopov. ×

Na sobotni sklepni sloves-

nosti filmskega festivala

v Cannesu je zlato palmo

za najboljši film prejela

drama Tatiči japonskega

re žiserja Hirokazuja Koree-

de. Nagrado je mogoče ra-

zumeti tudi kot priznanje

celotnemu opusu tega

modernega klasika.

Japonski režiser Hirokazu Koreeda je letošnjo zlato palmo za najboljši film prejel za svoj celovečerec Tatiči. F AP

71. filmski festival v Cannesu se je v

soboto zvečer končal. Srečno, bi lahko

rekli: Terryju Gilliamu po skoraj dveh

desetletjih ni uspelo le končati svoje-

ga Don Kihota, prebrodil je tudi sodne

kolobocije, ki so v času, ko je festival

že potekal, grozile s prepovedjo pred-

vajanja. Dokaj srečno – oziroma zado-

voljivo – so se končale tudi zadolži t ve

uradne žirije Cate Blanchett in njenih

osmih sožirantk in sožirantov; o zlatih

palmah so odločali še štiri ženske in

štirje moški, igralki Lea Seydoux in

Kristen Stewart, režiserka Ava DuVer-

nay in skladateljica Khadja Nin pa

igralec Chang Chen ter režiserji An-

drej Zvjagincev, Denis Villeneuve in

Robert Guediguian.

Presenetljivo, toda zasluženo

O nagradah se je kot vedno na veliko

špekuliralo, v tekmovalnem progra-

mu smo letos videli veliko izenačenih

in kakovostnih del, pa tudi nekaj gro-

zljivo slabih ali sentimentalno akti-

vističnih filmov. Dva sta, žal, podpisa-

li režiserki Nadine Labaki (Caphar -

naüm) in debitantka Eva Husson (D e-

kleta sonca). Kljub slabemu kritiške -

mu sprejemu so Labakijevi mnogi

pripisovali možnost zmage, predvsem

zaradi »močne« tematike zapostavlje-

nih otrok in ilegalnih migrantov v

tretjem svetu. Nazadnje so Labakijevi

namenili nagrado ži r i j e.

Zlato palmo za najboljši film je ži-

rija podelila japonskemu režiserju

Hirokazuju Koreedi, modernemu

klasiku z impozantnim opusom, či-

gar Ta t i č i (Manbiki kazoku) temeljijo

na resničnih dogodkih, kot mnoge

njegove drame, ki kažejo na bizarne

anomalije v družinskih dinamikah ja-

ponskega nižjega sloja. Ta t i č i sp omi-

njajo na režiserjev film Nihče ne ve

(2004); zgodbo o zanemarjenih otro-

cih je režiser postavil v nov kontekst.

Tokrat petletno deklico ilegalno pos-

voji številna, malce »posebna« druži-

na iz soseske (so mojstri malih kraj v

trgovinah), ker menijo, da so starši

do nje nasilni. Obenem ne pomislijo

na to, da bi zadevo – kljub televizij-

skim poročilom o dekličinem izgi-

notju – prijavili policiji, preprosto ji

spremenijo ime in jo vzgajajo po svo-

je. Poznavalcem Koreedovega opusa

se bodo Ta t i č i zdeli malce formulaič-

ni, zato pa vsebujejo presenetljiv

sklepni preobrat, ki v principu »nare-

di« ves film. Zlata palma Koreedi je

morda presenetljiva, ni pa nezasluže-

na; sam jo jemljem kot priznanje nje-

govemu celotnemu opusu.

O vseh preostalih nagrajenih filmih

smo v preteklih dneh že poročali, z

izjemo A j ke , brutalne drame S e rge j a

D vo rcevo j a , za katero je bila nagraje-

na izjemno ekspresivna igralka Samal

Je s l j a m ova . Drugi film kazaškega re-

žiserja Dvorcevoja je primerek ek-

stremnega naturalizma, toda če je

prikaz nemogočih življenjskih raz-

mer, s kamero, ki junakinji vseskozi

diha za ovratnik (in spominja na slog

bratov Dardenne), sprva navdihujoč,

postane z minutažo malce utrujajoč

in posiljeno fatalističen.

Kritiki popravili »krivico«

Preostalim nagradam ne gre nasproto-

vati. Velika nagrada žirije Spiku Leeju

in filmu B l a c K K Kl a n s m a n je resda pre-

senetljiva, a ne povsem nezaslužena, v

kontekstu antitrumpovskega resenti-

menta pa je dokaj logična izbira, kot je

logična posebna palma, ki si jo je žirija

izmislila za Jean-Luca Godarda in nje-

govo Knjigo podob, s katero je 87-letni

GodArt verjetno poslednjič tekmoval.

Drugi lavreati so prav tako veljali za

verjetne dobitnike: Garronejev Dog -

man je prejel nagrado za najboljše ga

igralca (Marcello Fonte), Pawel Pawli-

kows k i je s Hladno vojno postal naj-

b oljši režiser, nagrado za scenarij pa

sta si razdelila Alice Rohrwacher za

film Srečni Lazar in Džafar Panahi za 3

ob ra ze . Za Rohrwacherjevo sem priča-

koval višjo nagrado, čeprav je njen La-

zar za zlato palmo verjetno pretirano

nekonvencionalen. Je žirija na koga

pozabila? Kritiški konsenz je kričal po

nagradi za Lee Chang Donga in Go -

re nje ; krivico so popravili kar poroče-

valci sami in mu z žirijo kritikov na-

menili nagrado FIPRESCI.

71. canski festival je tako končan.

Lahko rečemo, da mu je eksperiment

z »novimi obrazi« v tekmovalnem

programu zmerno uspel. Novinci so

sicer pokazali bore malo, kar pa ne

spremeni dejstva, da je bilo med 21

tekmovalnimi filmi kar dve tretjini

dobrih ali zelo dobrih. ×

Palmo za najboljšo igralko je prejela Samal Jesljamova za vlogo v filmu Ajka

ka za škega režiserja Sergeja Dvorcevoja, za glavno moško vlogo je bil nagrajen

Marcello Fonte, protagonist filma Dogman Mattea Garroneja. F Re u te rs

Roots Magic, kvartet klasične postave dveh pihal in ritem sekcije, je s svojim

zaključnim nastopom na festivalu Jazz Cerkno pustil močan vtis. F Ale š Ro j c

Tudi znana in celo

legendarna imena na oder

niso prinesla le referenc,

saj gre v vseh primerih za

še vedno vitalne in neusahle

glasbene organizme.


