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intervju / igor mirković, direktor motovunskega filmskega festivala

Uspeh: manj občinstva

S projekcijo filma Lepo notranje son-

ce re žiserke Claire Denis se danes

odpira jubilejni, dvajseti Motovun-

ski filmski festival. Če smo povsem

natančni ali matematični, gre za

enega manj, trinajstega so iz vraže-

verja namreč preskočili, a Motovun

je vedno imel svoje posebno šte t j e,

kot je bil sprva poseben festival, ki

je postal vzor ali boter štev i l n i m

manjšim festivalom, ki so preplon-

kali njegovo filozofijo. Pred začet-

kom se je na hitro izpovedal direk-

tor MFF, Igor Mirković.

Ali je bilo težko

zd ržati prvih dvajset let?

Niti ne, saj smo vedno imeli občutek,

da počnemo nekaj, kar si ljudje želi -

jo. Ekipa festivala jim je te želje ali

sanje samo uresničila. Motovunski

filmski festival je namreč v neposre-

dnem stiku s svojim občinstvom, za-

to stvari na zunaj potekajo zelo pre-

prosto. Če obrnemo fokus, se pravi,

da pogled usmerimo od znotraj, je

priprava in realizacija festivala po-

dobna jadranju po viharnem morju.

Vode nikoli niso mirne, a čez vse vi-

soke valove nam barko uspe pripelja-

ti v varen pristan. Tako je minilo

vseh osemnajst festivalov do zdaj.  

Festival v Motovunu je ostro in

neposredno posegel v klasično formo

filmskih festivalov ter obiskovalcem

ponudil nekaj več, ponudil jim je

d oživetje. Velja za prvega v nizu

festivalov, ki se jih ne obiskuje,

temveč doživlja . 

Osrednja vizija festivala je vedno bil

in ostaja film, a tudi vse povezano z

dobrim počutjem. Ne moremo moriti

ljudi z brezosebnim nizanjem filmov

drugega za drugim, ne da bi jim pri

tem ponudili še kaj več. MFF je tako

že v svoji formativni fazi pomislil na

sprostitev po napornem gledanju; pri

nas se ljudje sprostijo in poveselijo

na malce drugačen način. Sprva je

šlo za vsakonočno didžejevsko kultu-

ro, pozneje za koncerte. Po tej plati

je letos festival zelo ambiciozen, saj

smo v zadnjih nekaj izvedbah zredu-

cirali število nastopajočih glasbeni-

kov, potem pa za jubilejni festival za-

devo znova obrnili na glavo. Festival

bo začela skupina Let 3 in končala

skupina Laibach. Vsak večer bo po

koncu projekcij na dveh prizoriščih

mogoče prisostvovati izbranemu

glasbenemu programu.

Tovrstne poteze so se v »sredinski«

fazi festivala tudi nekoliko obrnile

proti vam, saj so (mladi) ljudje začeli

prihajati izključno zaradi koncertov, s

čimer seveda ni bilo nič narobe, a je

kazalo, da zidovi Motovuna zaradi

pretirane gneče ne bodo zdržali.  

Res je, pojavila se je kriza, prenatr-

panost. V določenem trenutku nam

je stvar ušla izpod nadzora, zato

smo se morali na različne načine

bojevati proti prihodu prevelikega

števila poslušalcev oziroma gledal-

cev. Še dobro, da se nikomur ni nič

zgodilo. Postalo je prenevarno. Tudi

po tej plati smo postali fenomen, saj

ne poznam nobenega festivala na

svetu, ki bi si načrtno prizadeval, da

bi privabil manjše število obiskoval-

cev. Poteze v nasprotno smer so se

na koncu obrestovale in festival je

znova zadihal.

Ena izmed vaših uspešnih domislic

je tudi država partnerica festivala.

Letos ste izbrali Islandijo.

Ideja o državi partnerici je nastala iz

spoznanja, da je bila po vsebini Istra

kot regija, kjer se festival dogaja,

povsem izčrpana. Nujno smo potre-

bovali osvežitev, umetnike iz drugih

okolij, ki bi nam prinesli raznovr-

stnost, nove ideje in drugačno vzduš-

je. Tako smo se na neki točki domis-

lili, da bi vsakič izbrali eno držav o,

kamor bi se usmeril fokus festivala.

Islandija je bila letos dokaj naravna

izbira, saj smo uvideli, da ima festival

s to otoško državo čvrste povezave že

vso svojo zgodovino. Letos bomo go-

stili vrhunsko ekipo islandskih umet-

nikov in prav smešno je, da je vsakdo

izmed njih že bil gost festivala, a ni-

koli niso bili vsi skupaj.

Po katerem ključu

poteka izbor programa?

Vsako leto se trudimo kar najbolje

u rav n o te žiti program z malimi filmi,

ki smo jih naključno sami odkrili ali

so nam jih priporočili prijatelji festi-

vala, in velikimi, že razvpitimi naslo-

vi, med katere letos zagotovo spada

canski zmagovalec, film Kvadrat Ru-

bena Östlunda. Z velikimi filmi nik-

dar nismo imeli težav, pri manjših je

precej težje. Težko je že samo priti

do njih, sploh izvedeti, da obstajajo.

Letos bi tako posebej omenil film

Sveti zrak Izraelca Shadyja Srourja.

Motovunski filmski festival je znan

tudi po svoji družbeni zavzetosti.

Česa se boste lotili letos?

Letos smo zelo ponosni na sekcijo

Popačena umetnost 2.0, ki je pravza-

prav vzporedni program celotnega

festivala in kjer ne bo šlo le za film-

ski del, temveč tudi za pogovore na

izbrano temo. Pri imenu sekcije se

seveda poigravamo s terminom, s ka-

terim je nacistični režim označeval

vso umetnost, ki mu ni bila pogodu.

Ker danes, leta 2017, v mnogih drža-

vah v regiji in na razdalji med Turčijo

in Rusijo znova nastaja ta negativni

fenomen, smo se odločili, da sprego-

vorimo o njem. Spet je vse več umet-

nikov preganjanih zaradi svojega

umetniškega delovanja. Prikazanih

bo kar nekaj filmov na to temo, v go-

ste bodo prišli tudi umetniki, ki so

preganjanje občutili na lastni koži ali

ga še vedno občutijo, od selektorja

t u rškega filmskega festivala, kjer so

filmi cenzurirani, ker ne ustrezajo

trenutnemu režimu, do Maše iz Pus-

sy Riot, ki je bila zaradi nastopa v

cerkvi v zaporu. ×

Igor Mirković: V goste bodo prišli tudi umetniki, ki so preganjanje občutili na lastni koži ali ga še vedno občutijo, od
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T Gregor Bauman
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Kdo v kapitalizmu meri čas?

C

inizem, sarkazem ali pravljično-

st morda niso najbolj produktiv-

ne pozicije, ko se želimo lotiti

re ševanja problemov, a v družbi ,

ki na konstruktivno kritiko rea-

gira s stopnjo maksimalne ogrože n o st i

osebe, prizadete zaradi izmaknjenega

občutka lastne pomembnosti in sesute

samopodobe, nam kaj veliko drugega

niti ne preostane. Zatekanje v ironijo se

zdi kot beg pred družbo, v kateri se po-

čutijo nemočni vsi. Tako tisti, ki jo vodi-

jo in ustvarjajo državno in mestno poli-

tiko, kot tudi oni, ki jo prevajajo v admi-

nistrativne postopke. Predvsem pa vsi

njeni uporabniki, državljanke in drža-

vljani, ki nemočno opazujemo, kako se

sodobne klike vseh barv polaščajo dr-

žavnih gospodarskih in kulturnih insti-

tucij ter v njih uresničujejo svoje zaseb-

ne interese ali v skladu z lastnimi kapi-

talskimi ambicijami usmerjajo dogaja-

nje v javnem prostoru.

Pred tednom dni se je kolumnistka

Ana Kučan za pomoč pri popravilu ure,

ki nam, meščanom in obiskovalcem

prestolnice, na njenem osrednjem trgu

na stolpnici TR3, nekdanji Iskri, že do-

ber mesec ne meri več ne časa ne tem-

perature, ironično obrnila na junaka

za g re b ške šole animiranega filma, pro-

fesorja Baltazarja. Pravljični pristop k

re ševanju problema ugasle ure je v za-

pisu še dopolnil občutek resigniranosti,

da ničesar več nismo sposobni rešiti sa-

mi. Seveda obstaja možnost, da v druž-

bi, kjer je zasebna lastnina bolj sveta

od človeškega življenja, na problem ure

gledamo zgolj skozi oči zasebnega las-

tništva in kapitalistove osebne volje, da

svojo lastnino upravlja, kot želi. A ne

pozabimo, da poleg materialne lastni-

ne obstaja tudi simbolna, javni interes

pa naj bi bil še vedno tisti njen produ-

cent in uporabnik, ki ga v družbi, kakr-

šna naj bi – idealno – bila slovenska,

moramo postavljati v ospredje.

Skozi stoletja so bili najvišji stolpi v

evropskih mestih in vaseh cerkveni

zvoniki. Zvonovi so odbijali ure in meri-

li čas prebivalcev, določali, kdaj je čas

za delo in počitek, ter vabili k molitvi.

Že od srednjega veka so se zvočnemu

merjenju časa pridružile prve ure, vča-

sih le ena ali pa kar štiri, da si vsak tre-

nutek, kjer koli v mestu si že bil, lahko

videl, koliko je ura. Če ti je čas od sred-

njega veka do devetnajstega stoletja

mineval v ritmu predanosti bogu, se je

z industrijsko revolucijo to spremenilo.

Že kmalu, na prelomu iz devetnajstega

v dvajseto stoletje, ko je v moderni in-

dustrijski kapitalistični družbi postala

najvišje čaščena vrednota kapital, so v

mestih začele rasti stolpnice, ki so od

religiozne arhitekture prevzele simbo-

liko seganja v višino. V družbi, kjer je

kapital bog, so postale stolpnice bank

in korporacij novodobni zvoniki kate-

dral kapitala.

Nekdanja Iskrina stolpnica, današnji

TR3, je iz nekoliko drugačne zgodbe.

Zrasla je ob koncu šestdesetih let kot

eden od dveh stolpov, ki sta predsta-

vljala dva stebra družbe, bančni kapi-

tal (Ljubljanska banka) in gospodar-

stvo (Iskra); slednji je bil še poudarjen

z digitalno uro. Precej netipično za so-

cializem sta z višino krepko presegla

stavbo politične oblasti, tedanjo ljud-

sko skupščino, danes državni zbor. Ta

vrata, skozi katera naj bi vstopili v pre-

novljeno družbo razredne enakoprav-

nosti, socialne pravičnosti in gospodar-

skega soupravljanja, je arhitekt Ed-

vard Ravnikar vpel tudi v tkivo pros-

torskega zgodovinskega spomina, saj

sta zrasla skoraj na istem mestu, kjer

je bil nekoč vhod skozi obzidje v rim-

sko Emono, s čimer je arhitekt pokazal

sp oštovanje do tradicije.

Ura na nekdanji Iskri je ugasnila, v

Sloveniji pa ure na cerkvenih zvonikih

še vedno merijo čas. Ko se pokvarijo, se

nihče ne sprašuje, ali bi morda zato, ker

nimamo denarja za urarja, prebarvali

številčnico, pa ne bo nihče vedel, da

smo sploh kdaj imeli uro na zvoniku.

Analogne in predmodernega videza de-

lujejo s posodobljenenimi mehanizmi.

Še v eni najzahodnejših slovenskih va-

sic Logje v Breginjskem kotu, ki nima

nobenega stalnega prebivalca, ura na

cerkvenem zvoniku še vedno meri čas.

Ura na stolpnici TR3 je sooblikovala

mestno identiteto in dopolnjevala vi-

dez osrednjega mestnega Trga republi-

ke, ki je bil nedavno vzorno in z znatni-

mi javnimi sredstvi prenovljen. Trg, ki

ga oblikujejo stavbe na njegovem obo-

du, je javni prostor. Tudi ura na stolpu

je bila namenjena javnosti, zato je nje-

no popravilo, ki ga glasno zahtevajo

me ščanke in meščani, v javnem inte-

resu in bi zanj morala poskrbeti MOL.

Lastnik stavbe je podjetje Ceeref, ki ga

vodi Igor Lah, znan po svoji skrbi za ži-

vo umetnost, saj pritličje stolpnice na-

menja za likovne razstave. O njego-

vem odnosu do kulturne dediščine pa

priča to, da je zbral eno najpomem-

bnejših zbirk moderne likovne umet-

nosti na Slovenskem, ki jo lahko pri-

merjamo z najbogatejšimi plemiškimi

zbirkami Auerspergov, Attemsov ali pa

Strahlovo in Erbergovo, ki so nekoč bi-

le pri nas. V njegovem interesu bi mo-

rala biti tudi skrb za arhitekturno de-

diščino in priložnost, da kot lastnik

stavbe omogoči obnovo digitalne ure

in s tem ohranitev celostne podobe

stolpnice, bi moral zagrabiti. Obnova

ure in njena posodobitev s sodobno

tehnologijo in LED-osvetljavo ne bi

smela biti tako astronomski strošek ,

da ne bi mogel MOL poiskati kakšne ga

sponzorja, če ima slovenski kapitali-

zem še kaj simbolne moči.

Morda pa je ura na stolpu, ki je izvor-

no oznanjala ure socialističnega gos-

podarskega napredka, morala ugasniti

zaradi trenda brisanja zgodovinskega

spomina, ki je pri nas tako v modi. Zato

da bomo spet preusmerili pogled s pro-

fanega stolpa na cerkveni zvonik, ki

nam bo odbijal ritem dneva. ×

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

TNadja Zgonik

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

filmski festival pulj

Zlata arena za Kratek izlet

Celovečerec Kratek izlet re žiserja

Igorja Bezinovića je dobil zlato are-

no kot najboljši film 64. filmskega

festivala v Pulju. Občinstvu je bil bolj

všeč film ZG8 0 re žiserja Igorja Še re -

gija, film S i e ra n e va d a re žiserja Cris-

tija Puiuja pa je dobil nagrado za

najb oljšo manjšinsko koprodukcijo.

Zlata arena za režijo je šla v roke

Hani Jušić za celovečerec Ne glej mi

v krožnik, v katerem si je igralka M i-

ja Petričević prislužila tudi zlato

areno za najboljšo glavno že n s ko

vlogo, Adrijana Čulina pa za najbo-

ljšo stransko žensko vlogo. Ta film

je prepričal tudi hrvaške kritike,

areno pa je prejel tudi za kostumo-

grafijo. Najboljši scenarij sta spisala

re žiser Rajko Grlić in pisatelj A n te

To m i ć za komedijo Ustava Republike

Hr vaške . Neb ojša Glogovac je v tem

filmu obveljal za najboljšega igral-

ca, Dejan Aćimović pa za najboljše-

ga stranskega. × ku l


