
28 Ku lt ura Ponedeljek, 11. 9. 20 17

Dnevnik 10. 9. 2017 ob 21.20 

h

CYMK st ra n 28

k r i t i ka

Film, ki šibke točke prekriva s simpatičnostjo

Po zdaj drugem najbolj gledanem filmu

v samostojni Sloveniji, filmu Mihe Hoče-

varja Gremo mi po svoje, se doba raz-

cveta slovenskega otroškega in mladin-

skega filma očitno nadaljuje. Morda bi

bilo cinično sklepati, da je za to kriva

komercialna uspešnost, a dejstvo je, da

se mladinski film spet jemlje, pa tudi

snema, nekoliko bolj resno. Serija pre-

pričljivih filmskih izdelkov za mlade se

je lani na primer nadaljevala s Pojdi z

mano in Niko, letos pa se je otroš-

ko-mladinskemu arsenalu priključil še

Ko šarkar naj bo Borisa Petkoviča, ki

utegne po tabornikih postati nova us-

pe šna filmska franšiza .

Osnovne pogoje za to vsekakor ima,

saj je posnet po eni od najbolj priljublje-

nih mladinskih knjig pri nas, 30 let stari

zgodbi Primoža Suhodolčana o dolginu,

ki je zaradi svoje višine moral spati v

dvosobni postelji. Čeprav so morda otro-

ške želje in pritiski odraslih brezčasna

tema, pa se na trenutke zdi, da se film

zaradi časovne oddaljenosti prvotne

zgodbe večkrat znajde v škripcu, koliko

se prepustiti duhu časa in koliko slediti

izvirni zgodbi.

Re žiser Boris Petkovič se sicer s tem

problemom spopade dokaj elegantno,

saj filmu, ki temelji na razmeroma ver-

jetni zgodbi, dodaja elemente nadreal-

nega in prismuknjenega, kar mu omo-

goča, da izkrivlja perspektivo, pretirava

v karakterizaciji odraslih in otroke pre-

pričljivo postavlja v situacije, ki bi se v

današnjem svetu seveda razpletle dru-

gače. V tem spominja na prijeme Dan-

nyja DeVita v filmu Matilda in pa seveda

na opus Wesa Andersona. V takšnem

okolju nekoliko zastarel jezik, predvsem

besedne domislice košarkarjevega naj-

b oljšega prijatelja Smodlaka (Matija

Bro dnik), delujejo bolj verodostojno, če-

prav še vedno malce nerodno. A film

kljub temu, da je očitno doživel nekate-

re prilagoditve času, kar je vidno pred-

vsem pri liku Metke, ki je tokrat novi-

narka šolskega časopisa in spletne stra-

ni, ostaja zunaj časa, verjetno dovolj, da

bo lahko ohranil svojo aktualnost še za

naslednje generacije.

Posebno omembo si zaslužijo kostu-

mi, ki so videti, kot da so ušli iz filma

Veličastni Tenenbaumi, in ki na zaba-

ven način rešujejo že omenjene časov-

ne zagate, svojevrsten pojav pa sta po-

močnika trenerja konkurenčne ekipe,

ki sta scenaristično skorajda povsem

odveč, a zaradi neke čudne konstelaci-

je zvezd vendarle obstajata, ter upora-

ba pesmi Moja mama je strela skupine

Sokoli, ki generacijsko precej izstopa,

a je zaradi svojega besedila v sozvočju

z vzdušjem filma.

Ko šarkar naj bo je korekten filmski

izdelek, ki svoje šibke točke precej do-

bro prekriva s simpatičnostjo in pris-

muknjenostjo. Čeprav je verjetno bo-

gokletno biti pretirano kritičen do igre

najstnikov, bi si v glavni vlogi Rante

morda želeli bolj suverenega igralca,

kot je Klemen Kostrevc, a velik del

bremena prevzameta Smodlak in Met-

ka, torej Matija Brodnik in Gaja Filač,

ter seveda odrasli, predvsem G ojmir

L ešnjak in Marko Miladinović, ki  sta

odlična v vlogah profesorja Tundre in

trenerja Salte, svoje pa dodajo L ado

Bi zovičar v vlogi konkurenčnega in

bolj preračunljivega trenerja ter za

vlogo najbrž malce premlada Ana Ma-

ria Mitič in Matja ž Jav šnik v vlogi

Rantovih staršev. ×
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Nepričakovana zmaga fantazije

Zlatega leva je Guillermo del Toro

prejel za romantični fantazijski film

Oblika vode, ki ga je posnel v njego-

vem značilnem vizualnem slogu, v

katerem so nastopili Sally Hawkins,

Octavia Spencer in Michael Shan-

non. Del Toro je svojo pripoved to-

krat postavil v ameriško tovarno

o ro žja leta 1962, v čas hladne vojne –

in tako pripravil tudi odličen teren

za pretanjen politični komentar na

aktualno dogajanje.

Nagrado žirije je dobil Fo ks t ro t ,

film izraelskega režiserja Samuela

Ma o z a , ki je sicer zlatega leva v Be-

netkah za film Lib anon dobil leta

2009. V filmu, ki se ponaša z drzno

re žijo in stiliziranim videzom, je

Izrael videti skoraj nadrealistično, in

prav takšno je tudi dogajanje: na vra-

ta Feldmanovih pozvonijo vojaki, ki

s t a rše obvestijo, da je njun sin Jona-

than, ki so ga šele pred kratkim vpo-

klicali v vojsko, mrtev. Proti šoku ji-

ma priporočijo veliko vode – in ju na

to tudi pozneje vsako uro prijazno

opomnijo s telefonskim sporočilom,

dokler se čez pet ur ne vrnejo, rekoč,

da je neki Jonathan Feldman sicer

res umrl – vendar to ni bil njun sin.

Občutek nesmiselnosti in absurdnos-

ti film prežema tudi na vizualni rav-

ni, ko se dogajanje preseli k osamlje-

ni vojaški postojanki. Eno izmed nje-

govih udejanjenj je prav naslovni

fokstrot, ki ga mladi Feldman z brzo-

strelko pleše na svoji osamljeni pos-

tojanki ob zapori ceste, kjer imajo

prost prehod kamele, Arabci pa ne.

Izvrsten prvenec

Nagrado za najboljšo igralko je dobi-

la angleška igralka Charlotte Ram-

pling za svoj nastop v filmu Ha n -

nah, ki ga je posnel italijanski reži-

ser Andrea Pallaoro, četudi je bil

njen nastop edini prepričljivi del si-

cer precej medlega filma o ženski, ki

ostane sama po tem, ko se njen mož

znajde v zaporu. Pravo presenečenje

pa je bil francoski film Do dna Xa -

vierja Legranda, ki je dobil srebrne-

ga leva za najboljšo režijo prvenca.

Zakonca, ki se ločujeta, se borita za

skrbniške pravice; oče naj bi bil po

pričevanju žene in otrok nasilen,

vendar po zagovoru odvetnice vsee-

no ostane skrbnik tudi on. Napaka v

presoji sodišča ima katastrofalne po-

sledice predvsem za življenje njego-

vega sina, ki je prisiljen enkrat te-

densko trpeti njegove nasilne iz-

bruhe. Ti so tako mučni in prepričlj-

ivi, da jih skupaj z dečkom občutimo

tudi gledalci. Legrande portret dru-

žinskega nasilja mojstrsko stopnjuje

od negotovosti v to, kdo ima prav in

kdo ne, do strahu za življenje, ki ga

občutita mama in sin – gledalce pa

ob tem kot odličen psihološki triler

na rob sedeža prikuje od prvega do

zadnjega trenutka.

Med zadnjimi tekmovalnimi filmi,

ki so jih prikazali pretekli teden, je

bil tudi novi film tunizijsko-francos-

kega igralca in režiserja Ab dellatifa

Kec h i c h a , ki je pred štirimi leti naj-

prej Cannes, potem pa še druge fil-

mske festivale vznemiril z lezbično

dramo Adelino živ l je nje in eksplicitni-

mi prizori spolnosti. Že pred premie-

ro njegovega novega filma Mekto u b,

ljubezen moja: Prvo poglavje je bilo

torej jasno, česa v filmu najverjetne-

je ne bo manjkalo. Mekto u b je tovr-

stna pričakovanja povsem upravičil.

Mladi scenarist in fotograf Amin se

med poletnimi počitnicami vrne v

svoje domače mesto ob Sredozem-

skem morju, kjer ugotovi, da je še

vedno zaljubljen v Ophélie, svojo

prijateljico iz otroštva. Film v vizual-

nem smislu nemalokrat spominja na

videospot kakšnega kontroverznega

ameriškega raperja, saj se kamera ob

vsaki priložnosti voajersko ustavi na

zadnjicah, prsih in nogah vseh žensk

v njenem dosegu. Kar je pravzaprav

velika škoda, saj to odvrača pozor-

nost od osrednje pripovedi, ki jo Ke-

chiche sicer splete izjemno pretanje-

no in tankočutno. Aminove zalju-

bljenosti v Ophélie od začetka do

konca filma nihče, niti on sam, niko-

li ne ubesedi – ta ves čas ostaja na

ravni pogledov, doživetij in včasih

brezpredmetnih pogovorov. Amin na

Ophélie pravzaprav čaka celoten

film, a ves čas stoji ob strani le kot

priča njenega ljubezenskega ži-

vljenja in ljubezenskih dram vseh

preostalih. Čeprav je v filmu prota-

gonist, je v svojem življenju obsojen

na vlogo stranskega igralca, če ne že

opazovalca; in prav tu verjetno tiči

tudi pripovedna utemeljitev zgoraj

omenjenega voajerizma. ×

V soboto zvečer so v Be-

netkah najboljšim filmom

in ustvarjalcem podelili

nagrade in le redko se

zgodi, da veliki zmagova-

lec postane žanrski film.

To je bil letos film Oblika

vode Guillerma del Tora,

ki je bil favorit večine

obiskovalcev že vse od pr-

vih dni festivala.

Samuel Maoz, nagrada žirije: mladi vojak Feldman z brzostrelko pleše fokstrot

na svoji osamljeni postojanki. F arhiv festivala

festival vilenica

Iz katerega jezika prihajaš?

Po več literarnih branjih, recimo v

rojstni hiši arhitekta Maksa Fabiani-

ja v Kobdilju in pod freskami Toneta

Kralja v cerkvi sv. Mihaela v Lokvah,

pa tudi po več okroglih mizah in za-

ložniških debatah ter raznolikem

glasbenem programu je bil v soboto

vrhunec letošnjega festivala Vileni-

ca. Zadnje dejanje festivala – p o deli-

tev glavne nagrade – se vselej zgodi

v veličastni kraški jami, v kateri

zmore nizke temperature dvigniti le

dobra literatura. Podobno je bilo tu-

di tokrat s kratkim, a pomenljivim

p esniškim branjem štirih gostov –

No r ve žanke Inger Elisabeth Han-

sen, Irke Kerrie O'Brien in Esther

K i n s ky iz Nemčije ter Fa h red i n a

Šehuja iz Kosova.

Nagrada Vilenica je letos pripadla

ukrajinskemu pisatelju Juriju An-

druhoviču. Simpatični Ukrajinec je

ob tem poudaril, da se ima sicer raje

za predstavnika večkrat zatiranega

ukrajinskega jezika kot države: »Raje

bi, da bi me večkrat vprašali, iz kate-

rega jezika prihajam.« A kot je pove-

dal, je tokrat prisiljen prevzeti tudi

drugo vlogo. Spraševal se je, ali Ukra-

jincem sploh pripada pravica do upa-

nja, da bi na evropski zastavi kdaj

dobili svojo zvezdico, in prosil za so-

lidarnost pri njihovih prizadevanjih

za vstop v EU. »Nismo nehali sanjati.

Na ša prizadevanja se nadaljujejo.«

Med toplino in ambicijo

Že v soboto dopoldan so razglasili

tudi prejemnico nagrade kristal Vile-

nice, ki jo vsakič prejeme eden od

gostujočih avtorjev. Tokrat je šla v

roke Antonelle Bukovaz, sloven-

sko-italijanske pesnice in performer-

ke, ki je žirijo prepričala s toplino

svoje poezije: »Ta po svoji metaforiki,

refrenu, ritmu in zgradbi izstopa.«

Njene pesmi se lepo povezujejo s

tematiko letošnjega festivala, saj pra-

vi: »Na nobenem drugem kraju ni ta-

ko jasno, da resničnosti ni, temveč

je/ samo njena interpretacija.« Zaradi

nagrade iskreno presenečena in ve-

sela nagrajenka je povedala, da verja-

me v svojo poezijo in v moč besede.

Vilenica je počastila še enega na-

grajenca. To je bil ukrajinski pesnik

in pisatelj Andrij Ljubka, ki je prejel

pisateljsko štipendijo, s katero Sred-

njeevropska pobuda (SEP) v sodelo-

vanju z Društvom slovenskih pisa-

teljev spodbuja meddržavno sodelo-

vanje in ustvarjanje mladih avtorjev.

Trimesečno bivanje v Ljubljani bo

avtor izkoristil za pisanje o fenome-

nu meja med vzhodno in zahodno

Evropo, oprl se bo na izkušnjo rim-

skega pesnika Ovidija. »Za štip endijo

sem se prvič prijavil že pred sedmi-

mi leti in ko sem slišal, da dobi veli-

ko nagrado Andruhovič, sem bil pre-

pričan, da štipendije ne bodo podeli-

li Ukrajincu,« je sklenil v smehu.×

Festival Vilenica se je kon-

čal s podelitvijo istoimen-

ske nagrade v hladni, a

očarljivi kraški jami. Na-

grajenec Jurij Andruhovič

je bil v svojem govoru po-

litičen, pozval je k solidar-

nosti z Ukrajino.
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Re žiser Petkovič filmu,

ki temelji na razmeroma

verjetni zgodbi, dodaja

elemente nadrealnega

in prismuknjenega,

kar mu omogoča,

da izkrivlja perspektivo.

Guillermo del Toro je zlatega leva

prejel za romantični fantazijski film

Oblika vode. F arhiv festivala
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