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Bi ubili 164 ljudi, da bi jih rešili 70.000? 
Odločite se!

Postanite član 
Dnevnikove porote!
Vstopnico vam podarimo mi, odločiti se morate vi.

Teroristi ugrabijo letalo, na katerem je 164 potnikov. Z njim nameravajo 
strmoglaviti na stadion, kjer 70.000 gledalcev prav takrat spremlja nogometno 
tekmo. Kaj storiti? Vojaški pilot Lars Koch se odloči, da bo sestrelil ugrabljeno 
letalo in žrtvoval potnike na njem, da bi s tem preprečil še večjo tragedijo.

To je zaplet, na katerem gradi drama Teror nemškega dramatika Ferdinanda 
von Schiracha, trenutna evropska gledališka uspešnica, katere uprizoritev 
te dni pripravljajo v Prešernovem gledališču Kranj. Premiera bo 3. decembra. 
Predstava je zasnovana kot sodni proces, gledalci pa so v njej postavljeni v vlogo 
porotnikov. Presoditi morajo, ali je pilot Lars Koch res kriv umora 164 ljudi.

O krivdi ali nedolžnosti Larsa Kocha lahko za Dnevnik odločite vi! 

Iščemo kandidate za 12-člansko Dnevnikovo poroto, ki si bodo brezplačno 
ogledali predstavo Teror v petek, 8. decembra, ob 19.30 v Prešernovem 
gledališču Kranj. Nato jih bomo povabili, da se kot porotnik izjasnijo o pilotovi 
odgovornosti in svoje stališče za naš časopis tudi na kratko utemeljijo. 

Stališča porotnikov bomo objavili v Dnevnikovi prilogi Objektiv kot del 
obsežnejšega tematskega prispevka o predstavi in različnih dilemah, ki jih 
naslavlja.

Porotnike iščemo do sobote, 2. 12. 2017 s prijavnico, ki je objavljena  
v Dnevniku in na Dnevnik.si. Prijavite se, morda boste prav vi 
izbrani v Dnevnikovo poroto!

festival lgbt-filma

Mesta in neizpolnjene ljubezni

a n i m at e ka

Rekordna animirana bera

V ponedeljek se bo v Kinodvoru za-

čel 14. mednarodni festival animira-

nega filma An i m a teka , na katerem se

bo do prihodnje nedelje zvrstilo

okoli 400 kratkih in še devet celove-

černih animiranih filmov. Vendar

programski direktor festivala I go r

P ra s s e l poudarja, da kljub rekordne-

mu obsegu programa v ospredju ne

bo količina, temveč kakovost. »Prav

vsak film v programu ima zgodbo, ki

jo pripoveduje na samosvoj, specifi-

čen način.« Poleg ustaljenih tekmo-

valnih programov bodo vsaj za

odrasle obiskovalce najbolj zanimivi

animirani dokumentarni filmi, jago-

dni izbor dosežkov svetovne anima-

cije in obsežna retrospektiva itali-

janskega animiranega filma, med-

tem ko bo najmlajšim in družinam

kot vsako leto posvečena sekcija

Slon na Animateki s filmi, narejenimi

in izbranimi posebej za otroke.

Filmski spored bodo dopolnjevali

razstave, brezplačne otroške delav-

nice animiranega filma ter strokov-

ni program AnimatekaPRO. Tako je

v prostorih Italijanskega inštituta

za kulturo že odprta pregledna raz-

stava Italijanski animirani film, tej

bo nocoj v Galeriji Alkatraz sledilo

še odprtje performativne razstave

Voodoo Entartete Kunst f ra n co s ke

umetnice Caroline Sury, ki je obli-

kovala tudi likovno podobo letošnje

Animateke. × gb

Med glavnimi poudarki letošnje Animateke bo italijanski animirani film;

poklonili se mu bodo z retrospektivo, v kateri bo prikazan tudi celovečerec

West and Soda, animirana parodija vesterna avtorja Bruna Bozzetta. F
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N a j sta re j ši festival LGBT-filma v Evropi v Ljubljano že

33. po vrsti prinaša filmske zanimivosti z vsega sveta,

ki bi jih sicer težko videli kjer koli drugje. Med njimi

so filmi iz ZDA, Evrope, severne Afrike in z Bližnje ga

vzhoda, iz južne in jugovzhodne Azije pa tudi Južne

Amerike in od drugod.

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

T Tina Poglajen

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

Filmi z lezbičnimi, gejevskimi ali

queerovskimi vsebinami, ki jih naj-

pogosteje vidimo, večinoma prihaja-

jo z območij, ki so med najbolj libe-

ralnimi in hkrati najbogatejšimi na

svetu. Takšni filmi so del prepoznav-

nih umetniških izrazov in produkcij-

skih modusov, denimo nizke pro-

dukcijske vrednosti ameriških neod-

visnih filmov, ki je od devetdesetih

let skupaj s poudarkom na dialogih

postala njihov zaščitni znak, ali na-

turalizma francoskih filmov o spol-

nosti in odraščanju, ki veliko pou-

darka nameni fotografiji.

Veliko težje si je bilo zamisliti, ka-

ko bi bil videti film o lezbični ljube-

zenski zgodbi iz Tajvana, države, od

koder nas že tako ali tako doseže b olj

malo filmov, kaj šele z vsebinami

LGBT. Osredotočenost na Severno

Ameriko, predvsem pa na Evropo, je

sicer težava, ki pesti marsikateri

»mednarodni« filmski festival, tudi

zato, ker takšno usmeritev zahtevajo

pogoji za javno financiranje takšnih

dogodkov (denimo v EU); glede na

geografski obseg filmskega ustvarja-

nja, ki ga Festival LGBT-filma l e to s

predstavlja, torej že lahko rečemo, da

n avd u šuje tudi v tem smislu.

Strta srca in zgodovina

Vrnimo se k lezbični ljubezenski

zgodbi iz Tajvana: Sestrst vo je režijski

prvenec režiserke Tracy Choi, ki se

dogaja med Tajvanom in Macaom, sa-

mostojnim ozemljem na zahodnem

o b re žju izliva Biserne reke, ki je bilo

nekdaj najstarejša evropska kolonija v

tem delu sveta, od leta 1999 pa ga

upravlja Kitajska. Film, ki je na prvi

pogled predvsem intimna romantična

melodrama o dveh dekletih, ki svoj

odnos začneta kot prijateljici in ga

končata s strtimi srci, je prežet tudi z

nenavadno zgodovino Macaa. Nekda-

nja portugalska kolonija, v kateri je

med ostanki kolonializma tudi portu-

galščina kot uradni jezik, je danes

znana po svojem prestižnem turizmu

in kot igralniška prestolnica sveta.

Sei (igra jo Fish Liew) in Ling (Jen -

nifer Yu), ki se spoznata še kot naj-

stnici, nato pa skupaj živita in celo

vzgajata otroka, se razideta v trenut-

ku, ki za vedno spremeni ne le njuni

intimni usodi, temveč tudi ži vl j e n j e

prebivalcev v mestu: med proslavo vr-

nitve Macaa pod kitajsko upravo leta

1999. Tako kot ljubimki navsezadnje

za vedno loči homofobija, tudi Macao

ne bo nikdar več takšen, kot je bil, saj

se iz mirnega mesteca spremeni v za-

b av i šče za tuje hazarderje. Sestrst vo je

tako preplet intimnega in družbene -

ga. Če sta dekleti, ki se spoznata pri

delu v masažnem salonu, »sestri« tudi

vsem preostalim sodelavkam, ostaja

njun odnos, prikazan s pretanjenim

občutkom za psihologijo likov, a na

bolj konservativen način, nekje med

platonsko in romantično ljubeznijo.

Večplastna podoba drugosti

Mesto ključno definira tudi pripoved

filma Nihče ne gleda ( re žija Julia Solo-

monoff). Gre za pripoved o Nicu

(Guillermo Pfening), ki je v Argentini

prepoznaven kot igralec iz telenovel,

ko pa se po razpadu razmerja s poro-

čenim Martínom (Rafael Ferro) pre-

seli v New York, ugotovi, da za filmske

producente ni nič drugega kot »lati-

no«, ki pa ima presvetle lase, premalo

mišic in premočan španski naglas.

Nihče ne gleda se osebne izkušnje

»drugosti« loti večplastno: z zornega

kota priseljenca, ki mu je potekel vi-

zum, »latina«, gejevskega moškega, ki

ga od vseh najbolj izkorišča prav nje-

gov nekdanji ljubimec, moškega, ki

ima rad otroke in dela kot »varuška « ,

govorca nestandardne angleščine …

Julii Solomonoff in Guillermu Pfenin-

gu je v tem smislu uspelo ustvariti iz-

jemen portret človeka, ki ga družb ene

o ko l i ščine ves čas silijo, da bi postal

nekaj, kar v resnici ni. ×

Sestrstvo, režijski prvenec režiserke Tracy Choi, se dogaja med Tajvanom in Macaom ter ponuja nevsakdanji prepl et

intimnega in družbenega. F
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