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Ocena Film

Imeti stanovanje
na Mesarski ulici
Peter Kolšek

Slovenka
režija Damjan Kozole
produkcija Vertigo/Emotion film
Slovenija, 2009

S lovenka je dekle, ki se v vsem filmu nasmehne dvakrat ali trikrat,
zasmeje pa se nikoli. Ledeno hladno vlogo Nine Ivanišin, ki igra
triindvajsetletno ljubljansko prostitutko, je opazila večina
poročevalcev o tem novem slovenskem filmu, ki je že obredel nekaj

festivalov (Sarajevo, Toronto, Reykjavik) in jih zagotovo še veliko bo.
Črnolasa Nina Ivanišin je s svojim otroškim obrazom in krhkim fizisom
osrednja figura – in misel – tega preprostega, a subtilnega filma, ki ima v
sebi več moči kot svetlobe. Seveda, saj gre za svetlo inačico filma noir.

Damjan Kozole je avtor, ki v svojih filmih (delni izjemi sta Stereotip in
Porno film s konca prejšnjega desetletja) izkazuje izrazit smisel za socialno
realnost. Fantazmotvorne ekshibicije ga ne zanimajo in po tej osnovni
orientaciji se bistveno razlikuje od aktualnih (in pravzaprav večnih)
produkcijskih trendov, tudi slovenskih seveda. Rezervni deli, Delo osvobaja,
celo Za vedno in zdaj Slovenka so filmi, ki tvorijo mali neorealistični ciklus,
od daleč navdahnjen tudi s slovensko pozicijo v EU.

Mlada Slovenka opravlja svoje drobno seksualno delo (tako rekoč je
samostojna podjetnica brez menedžerske zvodniške strukture, kar jo skoraj
pogubi) leta 2008, v času slovenskega predsedovanja evropski povezavi (ta
podatek je izpostavljen še pred najavno špico), in to ji seveda ponuja
priložnosti za bogatejšo klientelo. Ampak pomembneje je to, da film
nevsiljivo vzpostavlja situacijo, v kateri je (bila) tudi Slovenija s svojo
začasno vodilno funkcijo postavljena v položaj, ko je tudi sama politično
prostituirana; načelno enakovredna velikim igra mala Slovenija vlogo
pridne ugodnice. Ta vidik je bolj nakazan kot naravnost izpostavljen, toda
natančna misel ga ne more spregledati. Opazi ga v črnih limuzinah, ki
občasno švigajo po ljubljanskih ulicah, po katerih se na svojo malo misijo
odpravlja tudi študentka angleščine Aleksandra, šifrirana v Slovenko.
Sploh je v tem slovenskem filmu toliko slovenskega, kot že dolgo v nobenem.

Introvertiranost, ki se navzven sprevrača v nerealno ambicijo (v tem
primeru imeti lastno mestno stanovanje in zapustiti zadušljivo podeželsko
okolje), in intimni kompromisi s koruptivnostjo (ta zastavek je opravljen na
ravni dekliške taktike, ki mreži profesorja angleščine) sta osnovni
koordinati njene prostitucije. Ne gre ji za užitek v denarju, ta je v celoti
izpodrinjen z muko. Nekje na sredini filma je pomenljiv prizor, kako se v
spanju, in to doma v svoji dekliški postelji, krči pod bremenom, ki ga je
sprejela; v njene iztegnjene prste se ne ulovi ničesar. Mala Slovenka nima
talenta za kurtizano, ni ji do budoárja, zanj sploh ne ve, njej zadostuje

skromno stanovanje na Mesarski ulici v Ljubljani, s katerim se bo za večne
čase izognila raznim Zdravcem iz Krškega. Kozoletu je jasno, da dela
slovenski film.

Čeprav je ta po svoji semantični logiki seveda tudi (vzhodno)evropski,
natančneje, to je film, v katerem prihaja do besede tranzicijska družbena
substanca. Kozole (skupaj s soscenaristoma Ognjenom Sviličićem in
Matevžem Luzarjem) ne lovi velikih označevalskih struktur, ne operira s
tajkuni in emblemi neoliberalizma, največ, kar si »velikega« privošči, je
razlika med urbano in suburbano mentaliteto, pri čemer sta obe prikrajšani
za »višje« oblike kapitalizma. Na tem mestu lahko Kozoletovi vizuri
slovenskega tranzicijskega sveta očitamo premajhno površino analitičnega
terena – toda očitno je vendar, da metafore kapitalizma, če so napolnjene z
ustrezno ekspresijo izkoriščanja, delujejo na vseh ravneh. Mala črnolasa
Slovenka je na hodnikih ljubljanskih hotelov »alienirana« Aleksandra iz
Krškega, ki ima za očeta (Peter Musevski je postal v slovenskem filmu
paradigmatična figura dobrosrčnega očetovstva) ljubečega luzerja – in
luzerka je na koncu tudi sama. »Zajebala sem se,« je ena njenih zadnjih
jasnih besed, v katerih je mogoče prepoznati ne kesanje in še manj moralno
poanto, ampak zavezujočo tranzicijsko izkušnjo od Krškega do Ljubljane;
njeno metaforično območje menda razumemo vsi. Tudi tako, kot bo poslej
živela Aleksandra, vrnjena na izhodišče, a za zmeraj obremenjena z
zapacanostjo tranzicijskega kapitalizma, je živeti mogoče in celo neizbežno.

Slovenka je mali film o veliki stvari. Narejen je z natančno pozornostjo do
socialne in psihološke resničnosti, ki jo živimo. Njegova formalna struktura
(nekatera dlakocepljenja se seveda ponujajo) s svojimi premišljenimi
označevalci, ki registrirajo svet z nasmeški brez smejanja, povsem ustreza
osnovni sporočilni ambiciji: premislek o prostitutivni naravi naše
vsakodnevne udeležbe v svetu. Kar zadeva slovenski film, pa izgleda, da je
Damjan Kozole največ, kar v času njegove erozije in recesije imamo.

V novem stanovanju – Prostitutka Slovenka, sicer pa Saša iz Krškega, v tre-
nutku, ko se zdi, da je dosegla svoj veliki cilj.

Portorož: 12. festival slovenskega filma – Osebna prtljaga, tretji igrani celovečerni film Janeza Lapajneta pogubi
družino, v kateri nihče ni tisto, za kar se pretvarja. Na fotografiji (z leve) Brane Završan, Nataša Barbara Gračner, Boris
Cavazza, Klemen Slakonja in Nina Rakovec.
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Za gledalca so ti podatki seveda
nepomembni, pod črto pa vseeno
govorijo, da domači film še kar na-
prej nastaja v kaotičnih, pravno ne-
dorečenih in strokovno ne dovoj
odgovorno postavljenih standar-
dih. Pet igranih celovečernih fil-
mov, ki jih spremlja še številčno
spodbudna produkcija srednje- in
kratkometražnih filmov različnih
žanrov, je sicer več kot solidna le-
tna bera slovenskega filma, a žal še
zdaleč ni samo po sebi umevna in
posledica urejene kinematografija.

Kakšno je sporočilo
za gledalce

A kakor koli. Bistvenejši od odgo-
vora na vprašanje koliko filmov je
seveda odgovor na vprašanje, ka-
kšna je njihova ustvarjalna kondi-
cija oziroma s čim se obračajo na
gledalca. Najboljša metafora za te-
matski presek letošnje produkcije
se morda skriva prav v naslovu La-
pajnetovega filma Osebna prtljaga.
To nosijo s seboj tako protagonisti
Zupaničeve Igre s pari, drame po-
polne partnerske praznine, nezau-
panja in pretvarjanja, ki ne more
imeti zmagovalcev, ampak samo
poražence. Pa kriminalistični in-
špektor Dušan (Igor Samobor), ki se
v Šterkovem filmu 9:06, temačni in
vizualno vrhunsko, hladno zdizaj-
nirani eksistencialki, poistoveti s
samomorilcem, čigar okoliščine
smrti preiskuje. Ima jo, čeprav o
njeni vsebini ne zvemo ničesar, tu-
di študentka, prevarantka in la-
žnivka Aleksandra (Nina Ivanišin),
prostovoljna prostitutka v Kozole-
tovi Slovenki. Še najbolj eksplicitna
je ta seveda pri Lapajnetu, temu
mojstru igralske zasedbe in filmske
strukture, ki v družinski drami ne-
izpolnjenih hrepenenj, pretvarjajo-
če se ljubezni in hipnih strasti po-
kaže, kako daleč smo pravzaprav
pripravljeni iti v svojem pretvarja-
nju in lažeh. Lapajne v ospredje na-

mreč postavi sodobno, dobro situi-
rano urbano družino, v kateri niti
nesrečna smrt sinove punce in oče-
tove ljubice nima moči, da bi pose-
sivna mama (Nataša Barbara Grač-
ner), pasivni oče (Brane Završan),
pretkani sin (Klemen Slakonja) in
poglavarsko družinski dedek (Boris
Cavazza) končno pokazali na vsebi-
no svojo resnične intimne prtljage.

No, še najmanj, razumljivo, je
imajo najstniki v filmu Distorzija
Mihe Hočevarja, čeprav tudi njiho-
ve torbe niso več povsem prazne.
Utegne pa biti ta prtljaga predvsem
problem režiserja (film sloni na
istoimenskem romanu Dušana Di-
ma), saj se zdi, da se je zgodba o pe-
tnajstletniku, ki igra kitaro, zapra-
vlja čas s prijatelj in ne ve, kaj bi
sam s seboj, potem pa le prestavi iz
lera v prvo, zakrpa kot da punko-
vsko uporniški bend in izpelje
uspešen koncert, malce izgubila v
času. Vprašanje je namreč, s čim na-
govarja sodobno najstniško genera-
cijo, formirano z utripajočim ekra-
nom računalnika, in ne s temačni-
mi koncertnimi špelunkami, nabi-
timi z uporniškimi hormoni. Bo pa
nostalgično nagovoril tiste, ki so bi-
li najstniki sredi osemdesetih let
prejšnjega stoletja.

Zgodbe brez izhoda
Pa vendar. Distorzija je edini leto-

šnji igrani celovečerni film, ki s te-
zno zaključno maksimo »nared' ne-
ki« konča vsaj odprto, če že ne opti-
mistično. V zadnjih kadrih preosta-
le četverice ni izhoda. Ni ga za Ko-
zoletovo Slovenko, ni ga za Šterko-
vega inšpektorja, ki iz kadra v kader
stopnjuje samodestruktivnost, ni
ga za Lapajnetovo družino, ki na
mizo nikoli ne odvrže odkritih kart.
Odvrže pa odgovornost za svoja de-
janja.

V preseku imamo letos torej tež-
ke, temačne eksistencialne metafo-
re. Če ima ta mikrokozmos – Šterk
ga snema lirično, Lapajne, vsaj v pr-

vem delu, s pretanjeno filmsko me-
taforiko, Kozole »dokumentaristič-
no«, Zupanič kot mametovsko gle-
dališko dramo in Hočevar kot spo-
tovski rokenrol – izvor v sleherni-
kovem intimnem vsakdanjiku (le
da v resnici večinoma ne s tako uso-
dnimi posledicami), kaj, če sploh
kaj, ga povezuje z makrokozmo-
som? Torej z družbo, iz katere vsa-
kokrat izhaja in s katero je zazna-
movan? Ne prav veliko. Kar seveda
ni nujno slabo, utegne pa biti pro-
blematično, kadar hotene vzpore-
dnice niso dovolj dosledne.

Moški v filmu izginjajo
Tako je, denimo, Kozoletova

družbenokritična metafora sloven-
skega tukaj in zdaj s študentko pro-
stitutko le preveč poenostavljena,
in kolone blindiranih vozil, ki pre-
važajo po Ljubljani bruseljske biro-
krate, so najbrž v svoji poanti le pre-
kratke. Tudi Lapajnetove vzpore-
dnice med kraško jamo, v kateri
konča truplo mlade punce, žrtve
»družinskih razmer«, in polprete-
klimi dogodki so precej hitre, sko-
rajda vulgarne. Po drugi strani
Šterk, ki vzame v precep samomo-
rilsko desktruktivnost, te ne tema-
tizira kot problema družbene pato-
logije. Zupaničev poker prevar med
izpraznjenimi srednjeletniki je lah-
ko univerzalna metafora družbene
hipokrizije, za slovensko družbo
pač nič usodnejše kot za kakšno
drugo. Hočevarjev najstniški upor-
nik pa je tako ali tako najavtentič-
nejši tam, kjer je v spopadu s svoji-
mi prestrašenimi in čustveno iztro-
šenimi starši. Tudi ta spopad je uni-
verzalen. In še, ter na tem mestu le
pod črto: če so ženske – protago-
nistke maščevalke, posesivne ma-
me, utrujeno zapite ali pa prostitut-
ke, moški v slovenskem sodobnem
filmu izginjajo: so ali scela pasivni,
ali nedorasli, ali pa latentno samo-
morilski …
Ženja Leiler

Temačne in težkemetafore
Morda se še najbližja metafora za tematski presek letošnje igrane celovečerne
produkcije skriva v naslovu tretjega Lapajnetovega filma Osebna prtljaga
Letošnjih pet igranih celovečernih filmov na 12. festivalu slovenskega filma v Portorožu, ki se potegujejo za nagra-
de, je, v primerjavi z lanskimi, ko je bil tak en sam, nastalo v institucionalnih okvirih domače kinematografije. Trije
so bili ali bodo v Portorožu prikazani premierno (9:06 Igorja Šterka, Osebna prtljaga Janeza Lapajneta in Distorzija
Mihe Hočevarja), enega smo spomladi že videli na televiziji (Igra s pari Mirana Zupaniča), eden je včeraj prišel na re-
dni spred domačih kinematografov (Slovenka Damjana Kozoleta). In spet, trije so bili narejeni za veliko platno, dva
(poleg Igre s pari še Distorzija) sta televizijska, je pa nacionalka pomagala do platna tudi Šterkovemu in Kozoleto-
vemu filmu, ki sta, tako kot Lapajnetov, nastala kot del sicer sporno potrjenega programa filmskega sklada, ko ga
je še vodil Igor Prodnik.

Diego de Brea Pikovo damo je
označil kot zelo kompleksno opero;
Puškinova zgodba je osnova, na po-
dlagi katere je poskušal napraviti
analizo, do kod sežejo meje člove-
ške zavisti, strasti in egoizma, v slo-
vanskem okvirju, kjer so čustva in
hrepenenja še posebej izrazita, pa
imajo takšne strasti še posebne di-
menzije. Kostumografsko je opera
postavljena historično in nas »kata-
pultira v 18. stoletje«, scenografsko

pa je bolj ali manj nevtralna, saj po
mnenju de Bree protagonisti sami
ustvarjajo odrsko razpoloženje,
medtem ko je zgodba univerzalna
in še kako aktualna tudi v sedanjem
času. »Zdaj končno razumem Wa-
gnerja in njegovo trditev, da je sa-
mo opera celostna umetnina,« je
dodal de Brea.

»Po dolgih letih sem iz Slovenije
dobila ponudbo, ki me je res zani-
mala,« je povedala Marjana Lipo-
všek. Po njenih besedah vloga gro-
fice sicer ni zelo velika in tudi pe-
vsko ni preveč zahtevna, zato pa je
zanimiva z igralske plati in ima
ključno vlogo pri razvoju zgodbe.
Še zlasti je mezzosopranistka nav-
dušena nad sodelovanjem z režiser-
jem, saj v njeni bogati karieri ni
manjkalo opernih režiserjev, ki se
sploh niso poglobili v glasbeno plat
projekta ali pa jih je glasba celo mo-
tila, saj so na vaje prihajali zgolj s te-
kstom libreta, medtem ko je izku-
šnja z de Breo povsem drugačna.

Kot je v gledališkem listu pouda-
ril dr. Leon Stefanija, je Pikova da-

ma očarljivo operno delo zaradi
pretanjenega sopostavljanja razpo-
loženjskih kontrastov, ki sega od
romantično hrepenečega, ponekod
s skoraj otroško naivnostjo razpo-
sajenega lirizma do temačnih, wa-
gnerjansko dramatičnih gest. Re-
flektiranost, živost lastnega občut-
ka in predstave o usodnosti so naj-
pomembnejše iztočnice skladate-
ljeve ustvarjalnosti, zato tudi Piko-
va dama v zakladnici ruske nacio-

nalne glasbe ostaja zapisana kot ena
najbolj cenjenih umetnin, ki na iz-
jemen način predstavlja svet zave-
dnega in nezavednega, svet šibko-
sti, želja, strahov, strasti in pragma-
tizma, a obenem ljubkosti, šarma in
topline.

V Pikovi drami, v kateri je Čajko-
vski ciničnega, hladnokrvnega in
pragmatičnega lakomneža iz Puški-
nove novele spremenil v hrepene-
čo, strastno in ljubečo dušo, bodo
na današnji premieri nastopili še
Valentin Enčev, Marjan Jovano-
vski, Irena Petkova, Matjaž Stopin-
šek, Valentin Pivovarov, Dušan To-
polovec, Sebastijan Čelofiga, To-
maž Planinc, Dada Kladnik, Marti-
na Ledinek, Andreja Zakonjšek Krt,
Irena Petkova, simfonični orkester,
zbor in balet SNG Maribor in otro-
ški zbor osnovne šole bratov Polan-
čičev. Režiser Diego de Brea je tudi
avtor koreografije in oblikovanja
luči, scena je delo Marka Japlja, ko-
stumi Lea Kulaša, taktirka pa bo to-
krat v rokah umetniškega vodje
mariborske opere Janeza Kastelica.
Peter Rak

Premiera v mariborski operi

Za uvod Pikova dama
Janez Kastelic: Diego de Brea je nov veliki slovenski
operni režiser – V vlogi grofice Marjana Lipovšek
Letošnjo sezono v mariborski operi začenjajo s Pikovo damo Petra Iljiča Čaj-
kovskega v režiji Diega de Bree, ki ga je umetniški vodja mariborske opere
Janez Kastelic označil kot »novega velikega slovenskega opernega režiser-
ja«. Ena od privlačnosti produkcije bo nedvomno nastop mezzosopranistke
Marjane Lipovšek, ki bo v vlogi grofice prvič nastopila v kakšni slovenski
operni predstavi, kot Hermana bomo videli Janeza Lotriča, v vlogi Lize pa
rusko sopranistko Eleno Nebero, ki je v zadnjih sezonah blestela v zelo ra-
zličnih vlogah, nazadnje v Schönbergovem projektu Pričakovanje v bene-
škem Teatro de la Fenice.

Naslov letošnjega druženja je
Slovenski mikrokozmosi – mede-
tnični in medkulturni odnosi. Ka-
kšna je vloga slovenščine pri tem?

Vloga slovenščine je za Slovence
bistvena, saj na podlagi svoje profi-
lirane in ozaveščene jezikovne in
kulturne identitete vstopamo v go-
spodarske, politične in kulturne
odnose z drugimi. Gre za vprašanje
notranjega samovrednotenja in
svobode vsakega posameznika in
šele to dvoje omogoča samozave-
stno sobivanje z večinskim naro-
dom. Krovni naslov je sposojen pri
tržaškem germanistu in pisatelju
Claudiu Magrisu. Izraz mikrokoz-
mos meri na to, da kljub globalizaci-
ji in informatizaciji vsi pravzaprav
živimo v majhnih svetovih, kjer ni-
sta odločilna številčnost in obseg
prostora, temveč kvaliteta, globina,
intenzivnost in raznovrstnost med-
sebojnih kulturnih, jezikovnih, me-
dliterarnih, političnih in gospodar-
skih izmenjav. Vsaka skupnost je
svet v malem, svojevrstna homeo-
staza dinamičnih večsmernih
odnosov in razmerij z bližnjimi so-
sedi in drugimi skupinami. Porab-
ska slovenska skupnost, na katero
smo se osredotočili letos, je ena naj-
manjših zunaj Slovenije, nenaklo-
njeni ji že dolgo pišejo nekrologe,
vendar ustvarjalno živi in se razvija
po zaslugi požrtvovalnih delavcev v
kulturi in izobraževanju in naša

vloga je, da jih pri tem podpremo z
argumenti naših strok. Podpora in
sodelovanje sta doslej prihajala
predvsem iz Prekmurja, strokovna
tudi iz Maribora, kongres pa naj bi
ta krog razširil. Tisti, ki Porabje po-
znajo že zelo dolgo, mi pripovedu-
jejo, da se tam ljudje čutijo Sloven-
ce, četudi zaradi pritiskov v prete-
klosti ne govorijo več slovensko.

V Porabju se sklepa krog slavi-
stičnih kongresov v zamejstvu: v
Zagrebu, Trstu in lani v Celovcu. Je
mogoče že strniti kakšne skupne
značilnosti glede položaja sloven-

ščine pri naših zamejcih? In seveda
tudi, v čem je razlika med njimi?

Vprašanje, ki ga zastavljate, je ze-
lo kompleksno in v vsaki od sose-
dnjih držav drugačno, ker ima ra-
zlične zgodovinske, politične in
ekonomske kontekste. Zastaviti bi
ga morali prejšnjima predsedniko-
ma društva, ki sta krog odprla v Za-
grebu (Miran Hladnik), Trstu in Ce-
lovcu (Miran Košuta). Vsem kon-
gresom je bilo skupno to, da smo
odkrivali manj znana področja, bo-
gato zgodovino stikov, sodobno

ustvarjalnost, prispevek v vseslo-
vensko kulturo. Slovenščina v za-
mejstvu je v zadnjih letih pridobila
veljavo, saj jo ohranja in krepi vrsta
institucij, meddržavnih dogovorov,
medregionalnega povezovanja in
projektnega sodelovanja. Razmerje
med jezikoma pri dvojezičnih pri-
padnikih slovenske manjšine je ve-
dno povezano z družbenim ugle-
dom določenega jezika in njegove
matične države. Zelo pomembna so
pri tem univerzitetna središča kot
centri intelektualnih potencialov
ter dvojezično šolstvo (v Italiji in
Avstriji), vendar sama šola tudi ob
najboljših programih ne more
opraviti vseh vlog. Tako zunaj stro-
go slovenskih krogov raba sloven-
ščine ni samoumevna, ali drugače,
zagotovljena je na deklarativni rav-
ni, ne uresničuje pa se v vsakdanji
praksi.

Zelo pravilna se zdi odločitev za
današnjo okroglo mizo o manjšin-
skih medijih, ki so marsikje odločil-
ni za obstoj manjšinske skupnosti.
Napovedani odziv je obetaven. Z
nastopajočimi ste se gotovo že po-
govarjali in verjetno zaznali njiho-
vo skupno rano?

Okrogla miza o manjšinskih me-
dijih je moja domislica. Prvotno
sem si na kongresu želela predsta-
vitev tistih skupnosti, ki jih udele-
ženci slavističnih kongresov doslej
še niso dovolj spoznali: Benečije,
Rezije, Kanalske in Terske doline,
Ziljske doline, Štajerske, zato mno-
žinski naslov slovenski mikrokoz-
mosi, žal pa se zamisel zaradi odpo-

Pogovor z dr. Ireno Novak Popov, predsednico Slavističnega društva Slovenije

Slavisti letos zborujejo med Porabci
Porabski slovenski skupnosti, eni najmanjših zunaj Slovenije, nenaklonjeni že dolgo pišejo nekrologe, vendar ustvarjalno
živi in se razvija – Vloga slovenščine je bistvena, saj z njo vstopamo v gospodarske, politične in kulturne odnose z drugimi
Slavistični kongresi združujejo sloveniste in slaviste, zaposlene v šolah, na fakultetah, raziskovalnih ustanovah in
še kje. Letos se srečujejo dvajsetič, zbrali pa so se včeraj v Porabju, s čimer sklepajo krog zadnjih treh kongresov, ki
so bili med Slovenci v zamejstvu. O pomenu takšnega srečevanja sploh in še posebej med Slovenci zunaj Slovenije
smo se pogovarjali s predsednico Slavističnega društva Slovenije dr. Ireno Novak Popov.

Irena Novak Popov
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vedi nekaterih strokovnjakov ni
dalo popolnoma uresničiti. Doslej
so na okroglih mizah govorili v
glavnem slovenisti in slavisti, letos
pa se bodo predstavili uredniki slo-
venskih časopisov, radijskih in tele-
vizijskih oddaj za Slovence zunaj
Slovenije. Zelo sem vesela, da bodo
prisotni ljudje iz Gorice (Jurij
Paljk), Trsta (Marij Čuk), Benečije
(Iole Namor, Lucia Trusgnach), Ko-
roške (Hanzi Tomažič, Bojan Wako-
unig) in Porabja (Marijana Sukič,
Francek Mukič, Ibolya Dončec, Du-
šan Mukič). Za izhodišča sem jim
poslala nekaj sklopov vprašanj: za-
nimalo me je, kakšno poslanstvo
opravljajo, kakšne so njihove ure-
dniške politike, kako spremljajo
odziv svojih naslovnikov, kako so
povezani s Slovenijo in z drugimi
evropskimi manjšinami, kaj jih pri
njihovem delu ovira, kakšne kadro-
vske in izboraževalne načrte imajo.
Nekaj jih osebno poznam iz prej-
šnjega sodelovanja, z nekaterimi pa
sem bila samo v pisnih stikih in jih
bom tudi sama v živo srečala prvič.
Ena od mojih začetnih misli je bila
tudi »njihova skupna rana«, toda v
vabilu sem zapisala, da verjamem,
da je podobne probleme mogoče
uspešneje reševati z boljšim medse-
bojnim poznavanjem, podporo in
sodelovanjem. Mislila pa sem tudi
na slovenistično javnost, ki delo
manjšinskih medijev preslabo po-
zna, kot da gre za ljudi, ki se nas ne
tičejo, in to v Evropi, kjer so padle
nekdanje meje in železne zavese!
Milan Vogel

Marjana Lipovšek, ki bo v vlogi grofice prvič nastopila v kakšni sloven-
ski operni predstavi
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Polanski – storilec ali žrtev
Jožica Grgič

R oman Polanski, pred tremi desetletji obtožen, da je spolno
zlorabil trinajstletnico, ki jo je pred tem opil s šampanjcem in
omamil s sedativi, se je ustrašil sojenja in zanesljive kazni. Iz ZDA
je zato pobegnil v Francijo, ki mu je dala državljanstvo, njegova

domovina pa je postala vsa Evropa, po kateri je nemoteno potoval in
snemal filme. Tudi v Švici, kjer ima hišo, je preživel veliko časa, v soboto, ko
je prišel tja po nagrado za življenjsko delo, pa so ga prijeli policisti in
priprli. Tiralica, razpisana takoj po njegovem pobegu, namreč še ni
preklicana, Švica pa ima v nasprotju s Francijo dogovor z ZDA o
izročanju. Prijetje je že samo po sebi spektakularno: ker je to eden
najuglednješih režiserjev, scenaristov in igralcev na svetu in ker se je
izvršilo po tolikšnem času, pri storilčevih 76 letih. A spektaklu še ni bilo
konca in mu še nekaj časa ne bo. Nad aretacijo je bil zgrožena tako rekoč
vsa umetniška in intelektualna elita Evrope, ki je hitela sestavljati in
podpisovati peticije proti aretaciji in izročitvi velikega filmskega
ustvarjalca Združenim državam – z utemeljitvijo, da mu tam ne bodo
pravično sodili. Tako mislijo Woody Allen, David Lynch, Martin Scorsese,
Wim Wenders, Pedro Almodovar, če naštejemo le peščico podpisanih. A ne
le oni, tudi literati in francoska vlada s kulturnim in zunanjim ministrom
na čelu ter zmernejša poljska vlada, ker jo je pač utišal premier, a mu to ni
uspelo pri kulturnem ministru. Tako je zadeva, ob pismu ameriški državni
sekretarki Hillary Clinton, dobila politično in diplomatsko razsežnost,
čeprav ne z eno ne z drugo nima nič opraviti.

Zakaj bi šlo za groteskno sodno farso in pošastni kulturni škandal,
kakor pravijo zagovorniki Polanskega? Ker je od dejanja preteklo že toliko
časa? Že mogoče, da je primer zastaral, a bi bilo prav, če bi Polanski dal
sodišču možnost, da to ugotovi, kar bi tudi pomenilo, da se je pripravljen
soočiti s svojim dejanjem in morebitnimi posledicami. V treh desetletjih ni
nikoli zanikal obtožbe proti sebi, a se tudi ni hotel soočiti z njo in se je
namesto tega raje odpovedal možnosti, da bi še kdaj snemal v
Hollywoodu. Morda je bila to zanj kazen, a je bil leta 2003, ko je bil
nagrajen z oskarjem za režijo Pianista in ga seveda ni prevzel, zmagovalec
podelitvene slovesnosti. Gostitelj večera Steve Martin se je šalil pred
holivudskim občinstvom: »Roman Polanski je tu … Primite ga!« In
Polanski je v odsotnosti dobil stoječe ovacije.

Njegov delikt tudi ni nič manjši zato, ker je zgodnje otroštvo preživel v
krakovskem getu, ker so mu nacisti v taborišču ubili mater in ker mu je
satanistična sekta brutalno umorila ženo. Koliko pa je sploh ljudi, so
zapisali njegovi kolegi, ki bi v takšnih okoliščinah zmogli toliko prispevati
k umetnosti kakor Polanski. Se pravi, da sme velik umetnik nekaznovano
kršiti zakone, a zagovorniki nalašč prezrejo še to, da bi Polanski takrat, če
ne bi bil pobegnil, odsedel v zaporu dve leti, morda tri, saj v tistem času
kazni za spolno zlorabo otrok niso bile tako drastične, in bi lahko naprej
ustvarjal filme. Če primer ni zastaral in če ga bo Švica izročila Ameriki, so
možnosti, da bo še kdaj na prostem, zelo majhne. Ne glede na razplet pa bo
skoraj gotovo nastal zamik predvajanja njegovega zadnjega filma Duh, ki
naj bi v kinematografe prišel februarja, saj delo še ni končano. Film še
nima glasbene podlage, prav tako manjka še nekaj pomembnih dialogov,
ki jih je nameraval Polanski vključiti v film pred njegovim krstnim
predvajanjem. Domnevati je, da bo režiser film končal v priporu prek
posrednika. In povsem mogoče je, da bo to njegovo zadnje delo.

Roman Polanski ni navaden človek in zaradi svojega dela si zasluži
največje spoštovanje. Toda isti zakoni veljajo za navadne in izjemne ljudi.
Polanski je bil že doslej iz njih izvzet in težko je razumeti, da se
intelektualci in umetniki velikega kova zavzemajo prav za to in storilca
razglašajo za žrtev.


