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Družinski triler à la Asghar Farhadi

Tri otvoritvene filme treh čislanih

sekcij so podpisali trije priznani reži-

serji. Otvoritvena čast je letos pripa-

dla iranskemu režiserju Asgharju Far-

hadiju, ki s filmom Vsi vedo (Todos lo

sab en) tudi tekmuje za zlato palmo.

Tokrat smo dobili dramsko potencira-

nega Farhadija. Z zapletenimi in mo-

ralno kompleksnimi narativnimi kri-

vuljami si je Iranec na delu v tujini us-

tvaril poseben sloves. Toda Iranci, iz-

trgani iz svojega kulturnega kontek-

sta, imajo največkrat težave, ki so se

zdele pri Farhadiju premostljive, s

svojimi univerzalnimi pripovednimi

meandri. Vsi vedo je postavljen na

špansko podeželje, ki mu vladata krš-

čanska tradicija, globoko vsajeni

predsodki in stoletne sosedske

zdrahe. Tja se na sestrino poroko iz

Argentine vrne Laura (Penelop e

Cruz). Poročno slavje doseže vrhunec,

ko nenadoma izgine njena petnaj-

stletna hči Irene, kar film v hipu spre-

meni v družinski triler, kjer na površje

privrejo stare zamere, posledice dvo-

mljivih poslovnih odnosov in nekda-

njih intimnih razmerij. V tej sesta-

vljanki ključno vlogo odigra Laurin

nekdanji ljubimec Paco (Javier Bar-

dem), zdaj uspešen vinogradnik, od

čigar spretnosti (in dobre volje) bo

odvisna rešitev Laurine hčerke, za ka-

tere izpustitev ugrabitelji zahtevajo

nedosegljivo vsoto. Ampak kdo je

ugrabitelj? Je to morda družinski član,

morda celo Laurin poslovno propadli

argentinski mož? In od kod Pacu mo-

tiv, da se je odločil prodati vinograd,

svoj življenjski projekt?

Duhovit agitprop

Če je pri Farhadiju nevarno govoriti o

detajlih, s katerimi lahko mimogrede

povemo preveč, je pri Sergeju Loznici

slika drugačna. Vrhunski dokumenta-

rist in eden najzanimivejših sodobnih

evropskih cineastov, ki neprestano

p re i z p ra šuje tako lastno okolje kot

polpreteklo zgodovino, je odprl sekci-

jo Poseben pogled. Loznica ni le eden

najb oljših, temveč tudi najproduktiv-

nejših sodobnih avtorjev. Na Berlinalu

je februarja predstavil Dan zmage, do-

kumentarec o ogromnem spomeniku

sovjetskim osvoboditeljem Berlina,

zdaj je predstavil D onbass, igrani film,

ki bi ga zlahka »prodal« tudi kot do-

kumentarec. D onbass veliko pove že z

naslovom, Loznica v seriji ohlapno

povezanih vinjet (klasična dramska

struktura mu je španska vas) proble-

matizira stanje stvari v bazenu nekda-

njega rudarskega epicentra Donbassa,

kjer so ruski separatisti že dolgo časa

eden glavnih vzrokov destabilizacije

regije. Donbass je v principu kakovos-

ten, duhovit agitprop, Loznica brez

kančka slabe vesti pokaže, na čigavi

strani ležijo njegove simpatije. Kar v

njegovem primeru ni samoumevna

pozicija, saj gre za v Belorusiji rojene-

ga Ukrajinca, ki se obenem (predvsem

v kulturnem smislu) deklarira tudi za

Rusa. Rezultat je precej divja odslika-

va tamkajšnje realnosti, občasno na

meji karikature, polna grotesknih li-

kov in absurdnih situacij.

Mafijski kič

Kolumbijski režiser Ciro Guera, ki je

do sedaj navduševal z etnografsko

poudarjenimi temami (npr. Ka č j i m

ob je m o m ), je s tretjim filmom Po l et n e

p t i ce (Pajaros do verano) v sodelova-

nju s sorežiserko (in nekdanjo ženo)

Cristinio Gallego stopil v vode druž-

beno angažiranega žanra, s katerim

obdelujeta večno temo kolumbijske

realnosti, trgovino z mamili. Ptice ni-

so žanrske v klasičnem pomenu, iko-

nografija avtorjema služi predvsem

za poudarjanje grotesknega kiča, ki

se v tamkajšnji »mafijski kulturi« po-

javlja ob nenadnem preboju v social-

ni vrh. Zgodba menda temelji na res-

ničnih dogodkih v šestdesetih in se-

demdesetih letih, ko se člani staro-

selskega plemena Wayuu povežejo z

gringosi in ameriško mladino prične-

jo preskrbovati z marihuano. Vse se

prične z doto za dekle iz sosednje va-

si, konča pa z mafijsko vojno, ko ži-

vljenje izgubi vsakršno ceno.

To je zgodba o postopni, a zaneslji-

vi, korupciji tradicionalnih vrednot in

izdaji staroselske kulture, predstavlje-

na z atraktivno mešanico barvite ezo-

terike in čvrstega žanrskega prijema.×

Canski filmski festival je v prvih dnevih prikazal nekaj zani-

mivih del, kljub temu pa še nič od tistega, kar je obljubljal

pred pričetkom, nova imena, ki naj bi spodnesla “sta ro

g ardo”, ki se ji je festival letos menda v dobršni meri odre-

kel. Sliši se “zelo 1968”, realnost pa je, kot kaže, drugačna.

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

T Simon Popek

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

Penelope Cruz in Javier Bardem bosta nedvomno pripomogla h gledanosti

Farhadijevega filma Vsi vedo. F arhiv Festival Cannes

svetlobna gverila

Nočno igranje s svetlobo in barvami

Sinoči je v Galeriji Vžig alica

in njeni okolici zažarel 12.

mednarodni festival Sve-

tlobna gverila. Različne

ume tniške svetlobne insta-

lacije, skulpture in projek-

cije bodo dober mesec pri-

tegovale pozornost na-

ključnih sprehajalcev. Festi-

val svetlobe se letos ukvar-

ja z barvami.

V okviru festivala Svetlobna gverila je

svoje instalacije na ogled postavilo

več kot trideset umetnikov, tudi fran-

cosko -grški tandem Maro Avrabou in

Dimitri Xenakis, ki sta na vrtu ob kri-

žev n i ški cerkvi postavila GSO: čudovito

zeleno obilje. »Zanimala naju je proble-

matika masovne proizvodnje hrane in

gensko spremenjenih rastlin, ki izriva-

jo tradicionalno predelavo hrane,« je

povedal Xenakis, sicer kipar, fotograf

in kurator. Instalacijo sta sestavila iz

trgovinskih plastičnih vrečk, ki sta jih

pregnetla, osvetlila in naložila v gajbi-

ce. Zeleno žareči objekti spominjajo

na solato, poudarjena barva pa name-

noma deluje umetno, kot je umetna

tudi zelenjava na naših trgovinskih

policah. Maro Avrabou je dodala, da

so glave solate nastale po tem, ko sta

govorila s človekom, ki je delal v ke-

mični tovarni: »Rekel je, da lahko celo

toaletni papir predela v 'užitno' hrano

in da ima lahko na primer okus po

omaki. Barve tudi v prehrambni in-

dustriji igrajo pomembno vlogo, ker

vplivajo na naše čute.«

Barve v svetlobi

Programska selektorica in produ-

centka festivala Katerina Mirović

pravi, da so se letos osredotočili na

specifiko barvnega spektra v svetlo-

bi: »Barvni krogi Aleksandre Strati-

m i rov i ć na primer temeljijo na sve-

tlobnem spektru treh osnovnih

barv, rdeče, zelene in modre, ki po-

tem z mešanjem tvorijo druge bar-

ve. Podobno učinkuje projekt nem-

škega umetnika Kurta Laurenza

Theinerta, umeščen v kontejner na

trg pred Galerijo Vžigalica, ko se s

prižiganjem in ugašanjem luči us-

tvarja animacija.«

Sokurator Ma t j a ž Brulc je dodal,

da se svetloba odbija od različnih

p ovršin, različne površine pa potem

odbijajo različne svetlobe. Pod vpli-

vom luči se nekatere barve spremi-

njajo. V tem smislu je izpostavil ja-

ponsko gostjo Yoko Seyama s pro-

jektom Melodične točke 14, ki upora-

blja dihroično steklo: »Če ta stekla

p ostavljaš v različne pozicije, dobiš

nove spektre barv in s tem novo

igro percepcije.«

Za podobno igro zaznav gre v pro-

jektu Svetlobna nit Jake Ši m e n ca , kjer

snop močne bele svetlobe, skoncen-

triran v osi, preči sosesko Križev n i š-

ke. Žarel bo deset dni, nato pa bodo

študenti arhitekture vanj posegli s

svojim konceptom – dodajali bodo

stekla, različne odbojne površine in

ustvarjali barvne sence, prosojne in

polprosojne instalacije.

Pod milim nebom

»Seveda je razlika, če svetlobno

skulpturo postaviš v galerijski ali

javni prostor,« razmišlja selektorica.

»Nekatere instalacije ne morejo biti

zunaj zaradi vandalizma, tehnološke

in vremenske občutljivosti, zato

umetnike na te razmere opozorimo:

v primeru poškodb smo škodo dol-

žni pokriti organizatorji.«

Festival, ki ga poganja tudi zani-

manje avtorjev, je tolikšno, da so le-

tos prvič izpeljali javni razpis za pro-

dukcijo novih del. Podobni festivali

drugje po svetu so veliko bolj podpr-

ti kot naš, saj to obliko svetlobnih in-

tervencij v javni prostor razumejo

tudi kot del kulturnega turizma. V

Lyonu na primer podjetja sama naja-

mejo umetnike, da predstavijo njiho-

vo novo tehnologijo. ×

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

T Ingrid Mager

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

U m et n i ški kolektiv A:Part je iz zavrženih računalniških komponent sestavil

svetlobni kubus, distopično tehnoskulpturo, ki poudarja pomen kolektivizma. Da

za žari, je potrebno sodelovanje gledalcev. F Luka Cjuha

Kipar Dimitri Xenakis ob projektu GSO: čudovito zeleno obilje na vrtu križev n i ške

cerkve, ki ga je kot kritiko živilske industrije in potrošnje zasnoval z Maro Avrabou.

F Luka Cjuha


