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filmski festival cannes 2018

Večni škandali, a dober program

V zadnjih letih smo se kar navadili,

da Cannes temperaturo dvigne vsaj

mesec dni pred dvigom zavese, en-

krat s svojimi kapricami, drugič s pro-

vokativnimi odločitvami. Obojega je

bilo letos še posebej veliko; najprej je

programski direktor Thierry Fré-

maux razburil kritiško srenjo z odlo-

čitvijo, da novinarji in poročevalci

(tekmovalnih) filmov poslej ne bodo

več gledali pred gala premiero v pala-

či Lumière, češ da s tvitanjem in ek-

spresno spisanimi recenzijami fil-

mskim ekipam kradejo dobro voljo in

kazijo slavnostni pridih. To seveda

velja v primerih, ko kritika povozi še

posebej slab film, za katerega meni,

da v tekmovalnem programu nima

kaj iskati … Drugi odmevni spor sta

skupaj skuhala festival in vse vpliv-

nejši produkcijski gigant Net fl i x , ki

mu je lani v konkurenco za nagrade

uspelo stisniti dva filma, nato pa je

Frémaux (brez dvoma tudi na pritisk

distributerjev in prikazovalcev, morda

celo samega ministra za kulturo) že

med festivalom naznanil, da bo Can-

nes v tekmo za zlate palme odslej

sprejemal le še filme, ki bodo imeli

zagotovljeno distribucijo v Franciji.

Oba »igralca« sta tudi letos ostala na

svojih bregovih; Netflix s svojimi fil-

mi ne namerava v redno kinodistri-

bucijo, saj ščiti svoj zaprti naročniški

sistem, Cannes pa v tem primeru

vztraja pri uvrstitvi Netflixove pro-

dukcije v stranski program, kar se zdi

Netflixu ža l j i vo.

Največja žrtev tega trmoglavljenja

je zdaj – več kot trideset let po smrti,

simptomatično! – Orson Welles, či-

gar poslednji posneti film D r uga

stran vetra je zavoljo produkcijskih

sporov (v celoti posnet, a nezmonti-

ran) štirideset let ležal v bunkerju v

predmestju Pariza. Netflix je lani

spravil vse sprte strani, obljubil do-

končanje filma, zdaj pa film ne bo

doživel spektakularne svetovne pre-

miere, ki bi si jo Welles brez dvoma

zaslužil; s Cannesom je bil ne nazad-

nje tesno povezan, z Othellom je leta

1952 tudi zmagal.

In tretji škandal? Ta v času pisanja

še vedno ni rešen. Lokalno (!) sodišče

naj bi tik pred začetkom festivala

odločilo, ali bo pritrdilo kontrover-

znemu portugalskemu producentu

Paolu Brancu ali festivalu, ki si je za

sklepni film zaželel Mo ža, ki je ubil

Don Kihota, življenjski projekt Te r-

ryja Gilliama, ki se mu je leta 2000 že

sfižil in ki je tudi v drugem poskusu

doživljal hude produkcijske turbulen-

71. canski filmski festival bo vrata odprl dan prej kot obi-

čajno, že danes, saj želijo po novem nagrade podeliti v

soboto, s tem pa zbuditi (še) večji odmev. Publiciteta je

v Cannesu tako rekoč vse, včasih se zdi, da je celo po-

membnejša od programa, ki mora biti – sploh v tekmo-

valnem delu – vsaj provokativen, če ne ška n d a l oze n .

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

T Simon Popek
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Slovenci v Cannesu

Slovenski filmski center bo letos na

canski filmski tržnici predstavil štiri

slovenske celovečerne filme: prvenec

scenarista in režiserja Darka Šta nteta

Posle dice, film Zgodovina ljubezni

scenaristke in režiserke Sonje Pro-

senc, Zgodbe iz kostanjevih gozdov

Programski direktor Thierry Frémaux je

razburil kritiško srenjo z odločitvijo, da

novinarji filmov poslej ne bodo več

gledali pred gala premiero, češ da s

tvitanjem in ekspresnimi recenzijami

filmskim ekipam kradejo dobro voljo in

kazijo slavnostni pridih. To seveda velja v

primerih, ko kritika povozi še posebno

slab film, za katerega meni, da v

tekmovalnem programu nima kaj iskati…

ce. Cannes bi film predvajal, Branco

ga ne da in znova bi znal biti največja

žrtev nesrečni režiser, ki si usodo deli

z Wellesom, tudi on svojega Don

Kihota (1955) nikdar ni mogel končati

tako, kot si ga je zamislil.

Program vendarle obeta

Če bo ob vseh teh kolobocijah ostalo

še kaj časa za gledanje filmov, bom

seveda poročal. Program namreč obe-

ta, po dolgih letih se je Cannes odre-

kel »inventarju«, direkcija je menda

zavrnila številne uveljavljene avtorje

s povprečnimi filmi (od Mika Leigha

navzdol), baje želi pomladiti festival-

ski kanon. Praznik filma odpira Ira-

nec Asghar Farhadi z angleško govo-

rečim prvencem Vsi vedo (Ever ybody

Kn ow s ), od velikih festivalskih lju-

bljencev pa letos tekmujejo še en Ira-

nec Jafar Panahi, Poljak Pawel Pawli-

kows k i , Švicar Jean-Luc Godard, Ki-

t a j ec Jia Zhangke, Italijan Ma t teo

G arrone, Turek Nuri Bilge Ceylan in

povratnik, Američan Spike Lee.

Cannes je letos tudi malo političen,

še vedno zaprtemu Panahiju se je v

tekmi za zlate palme pridružil ruski

re žiser Kiril Serebrenikov, srdit kri-

tik Putinove Rusije, ki so ga pod su-

mljivimi obtožbami kraje državne ga

denarja aretirali pred slabim letom

dni. Kako bo presojala žirija – p olitič-

no ali apolitično? –, predseduje ji av-

stralska igralka Cate Blanchett, bomo

izvedeli v soboto, 19. maja. ×

re žiserja Gregorja Božiča in v letu

2017 najbolj gledan slovenski film Ko -

šarkar naj bo re žiserja Borisa Petko-

viča. Slovenska kinematografija bo

imela v mednarodni vasi že devetič

tudi svoje mesto v paviljonu jugov-

zhodne evropske kinematografije.

nobelova nagrada

Usposobiti bi se morali za lobiranje

Švedska akademija je v petek sporoči-

la, da Nobelove nagrade za literaturo

letos ne bo podelila, saj so spolni škan -

dal, konflikti interesov in curljanje

imen nagrajenih avtorjev v javnost po-

šteno omajali zaupanje v to institucijo.

Naslednje leto bo zato podelila dve, a

priložnost, da bi oči javnosti vsaj en-

krat v letu usmerili k literaturi, bo leto-

šnjo jesen izgubljena, je za Dnevnik že

v soboto komentiral urednik Cankarje-

ve založbe Aljoša Harlamov.

Čeprav je do arbitrarnosti podelje-

vanja Nobelove nagrade zadržan – t e-

žavna se mu zdi predvsem nacionalna

zamejenost, saj si avtor težko obeta

Nobelovo nagrado brez prevoda v

šved ščino – je opozoril, kako pomem-

bno je, »če prejme nagrado predstav-

nik kakšnega manjšega, manj preva-

janega jezika, saj za sabo potegne tu-

di zanimanje za nacionalno literaturo,

iz katere prihaja«. Tudi zato nas je za-

nimalo, kakšen je postopek za nomi-

nacijo prestižne nagrade, za katero

naj bi bil že večkrat predlagan tudi

kak Slovenec – najglasneje se že leta

govori o avtorju romana Nekrop ola,

uveljavljenem tržaškem pisatelju B o-

risu Pahorju.

Od lavreatov

do nacionalnih združenj

Kot pojasnjuje predavatelj založništ va

na ljubljanski filozofski fakulteti An -

drej Blatnik, pravila določajo, da lah-

ko nominirance za nagrado med dru-

gim predlagajo člani Švedske akademi-

je in podobnih akademij po svetu, de-

nimo tudi naš SAZU, univerzitetni pro-

fesorji literature in jezikoslovja, nek-

danji lavreati, pa tudi nacionalne orga-

nizacije, kot je združenje avtorjev, de-

nimo naše Društvo slovenskih pisa-

teljev (DSP) ali Združenje pisateljev,

pesnikov in publicistov Pen.

Komite za Nobelovo nagrado razpo-

šlje v septembru pristojnim posamez-

nikom in organizacijam okoli 650 po-

zivov k nominaciji, do konca januarja

prihodnje leto pa pričakujejo predlo-

ge; leta 2017, ko je šla nagrada v roke

Kazua Iši g u ra , so denimo prejeli no-

minacije za le 195 literatov. Žirija do

aprila nabor skrči na 15 do 20 kandida-

tov, oktobra pa v javnost tradicionalno

sporočijo tudi ime nagrajenca. Imena

nominirancev ostajajo zatem zaklenje-

na v arhivu še nadaljnjih 50 let.

Spolitiziranost žirije

Pri nominacijah s slovenskimi predlogi

že vrsto let sodeluje tudi DSP, potrjuje

predsednik Ivo Svetina, in to kljub te-

mu da postaja nagrada po njegovem

mnenju vse bolj politična, pa ne le No-

belova nagrada za mir. »Osebno sem

bil, kljub temu da je bil naš mladostni

idol, presenečen, da je Bob Dylan do -

bil nagrado za literaturo oziroma poe-

zijo,« pravi. Društvo je za nagrado vr-

sto let predlagalo pesnika Daneta Zaj-

ca , četudi so se – kot pove – z aved a l i ,

da je premalo prevajan in zato neznan.

Večkrat so predlagali že omenjenega

Borisa Pahorja, letos pa je društvo no-

miniralo pisatelja, esejista in dramati-

ka Draga Jančarja, ki je zagotovo naj-

bolj prevajan slovenski avtor, torej je

tudi temu kriteriju zadoščeno. »A gle-

de na spolitiziranost odbora za Nobe-

lovo nagrado je težko pričakovati, da

bi Jančar dobil to – ne glede na vse po-

misleke – ugledno nagrado. Verjetno

bi se morali usposobiti za lobiranje tu-

di na tem področju,« pravi Svetina.

Osebno obžaluje, da ni društvo za na-

grado nikdar predlagalo pesnika To -

maža Šalamuna: »Mislili smo, da je še

čas, a ga žal ni bilo več.«

Že z nominacijo opozorimo na slo-

vensko literaturo, ki je z avtorji, kot

je Drago Jančar, v takšni kondiciji, da

bi si zaslužila biti ši rše prepoznana

tudi v tujini, deli uvodno mnenje

Harlamova Jančarjeva urednica Šp ela

Pavl i č iz Beletrine. »V prvi vrsti bi bi-

la torej Nobelova nagrada veliko pri-

poznanje slovenski literaturi in sa-

memu avtorju, šele zatem pa tudi za-

ložbi.« Ta se ne bi branila povečane

prodaje knjig, ki jo taka nagrada pov-

zroči, pa tudi ne dohodka ob prodaji

avtorskih pravic za prevode, četudi

gre za avtorja, ki je v mednarodnem

prostoru že veliko dosegel. ×

Nobelove nagrade za litera-

turo letos ne bo, zato pa

bosta naslednje leto po-

deljeni dve. Med slovenski-

mi kandidati se je v prete-

klosti najpogosteje

omenjalo ime Borisa

Pahorja, Društvo sloven-

skih pisateljev pa je letos

nominiralo Draga Jančarja.

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

TMaja Šučur

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

Boris Pahor Dane Zajc Drago Jančar To m až Šal amun

Leta 2017, ko je šla nagrada v

roke Kazua Išigura, je

Nobelov sklad prejel

nominacije za le 195 literatov.


