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V slovenski kinematografiji so
žanrski filmi redki. Kako ste se lotili
snemanja psihološkega trilerja?

Res so precej redki. Z ekipo smo
se tega lotili s spoštovanjem do ža-
nrskih pravil in smo se jih poskušali
držati skozi celo pripoved. Želeli
smo posneti žanrski film, ki bi bil
tudi gledljiv in zanimiv.

Opaznih je kar nekaj poklonov
zgodovini tega žanra.

Že na ravni fotografije smo se ne-
koliko zgledovali po filmu noir, te-
mu smo sledili tudi pri sami struk-
turi zgodbe, izpeljavi likov in po-
dobno.

Glavne teme filma so vsepovsod
prisoten informacijski nadzor, ma-

nipulacija in želja za prevlado sve-
tu.

Zanimivo je, da sta bila roman in
tudi scenarij napisana že pred tri-
najstimi leti, ko ta tema v filmu ni
bila zelo domača. Takrat je bil sce-
narij zavrnjen, češ da to ni dovolj
slovenska tema in se je z realizacijo
kar dolgo čakalo. Vmes pa so bile
posnete Matrice ...

Film govori o globalni temi, o te-
mi manipulacije, o tem, da posame-
znik zelo težko loči med videzom in
resničnostjo, da zelo težko selekcio-
nira vso množico informacij, ki jih
dobiva vsak dan. V resnici se tudi
nam večkrat dogaja to, kar se dogaja
junaku filma, namreč da se ne znaj-
de več. Ne ve, ali je to, kar se mu do-

gaja, resnica ali zgolj videz, so to sa-
nje ali televizija.

V filmu najbolj zablesti Jure Iva-
nušič. Kako ga je bilo voditi v vlogi
naivnega slikarja, ki se mu dogajajo
stvari?

Strinjam se s tem, da v vlogi kar
zablesti. Sodelovanje z Juretom je
bilo zelo konstruktivno. Čeprav sva
imela večkrat različna mnenja, sva

se veliko pogovarjala. Rezultat tega
sodelovanja je njegova zelo dobra
vloga.

Precej časa ste v filmu namenili
njegovemu vznesenemu slikarske-
mu ustvarjanju …

Ta vznesenost je bila povezana
prav z manipulacijo. V tistem tre-
nutku, ko je on to slikal, ni slikal iz
sebe, temveč iz nekoga drugega.
Nato se je znašel pred sliko, ki je na-
stala. Potem pa so se mu začele do-
gajati čudne stvari … Scene eksta-
tičnega slikanja so nastale takrat,
ko ga je ta skrivnostna organizacija
Zom že povlekla v zgodbo, ne da bi
on sam vedel za to.

Prehod je vaš prvi celovečerni
film. Kako ste se počutili, ko ste si
ga prvič ogledali v celoti?

Zame je to sicer celovečerni prve-
nec, a sem pri filmu že nekaj časa.
Potem ko je bil film končan, sem za-
čutil zadoščenje, veselje, da nam je
uspelo – celotni ekipi – narediti so-
liden izdelek, ki se ga ne sramujem,
ga mirno podpišem in zagovarjam.
Zdenko Matoz

Boris Palčič
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Pogovor z Borisom Palčičem, režiserjem filma Prehod

Manipulacija iz kadra v kader
Potem ko slikar Vlado (Jure Ivanušič) naslika portret neznane ženske, se ta
pojavi na razstavi njegovih slik. S Tanjo (Iva Krajnc) se zaplete v ljubezensko
razmerje in ne opazi, da se je ujel v past parapsihološke organizacije Zom, ki
z vdiranjem v misli posameznikov nadzoruje njihova dejanja – kar imenuje
»prehod«. Nadzorovanje in manipulacija si sledita iz kadra v kader, tako v
Ljubljani kot v Trstu se resničnost meša s simulacijo resničnosti. Prehod je
občinstvo na Festivalu slovenskega filma lani razglasilo za najboljši film. O
manipulativnosti, nadzoru in snemanju filma po pravilih določenega žanra
smo se pogovarjali z njegovim režiserjem Borisom Palčičem.

Ocena Televizijski film

Poker padanja mask
Ženja Leiler

Igra s pari
scenarij Matjaž Zupančič
režija Miran Zupanič
produkcija TV Slovenija, 2009
premiera TVS 25. 3. 2009

P ar v kočljivih srednjih letih. (Malo?)meščansko urban, očitno
dobro situiran, kar takoj vidimo po sodobno, torej malce
hladno dizajniranem atrijskem stanovanju, polnem steklenih,
prozornih površin, ki seveda kot metafora v tem filmu videza in

resnice, prevar in laži, niso naključne. Kmalu tudi izvemo, da je
stanovanje darilo njenega bogatega očeta. Nikjer nobenih otrok. On,
Bernard (Matjaž Tribušon), kuha, ona, Sonja (Polona Juh), se oblači.
Počasi, v črno koktajl oblekico in visokopetne čevlje, ki moških pač ne
pustijo hladnih. Vsak poskus njegovega dvorjenja spretno zavrne in ga
obenem končuje z na videz nedolžnimi, a v podtonu zbadljivimi
vprašanji in pomenljivimi pogledi. Kot bi želela ves čas reči nekaj več,
kot reče. Vprašati nekaj več, kot vpraša. Ta dramska ekspozicija je
pomembna, saj pred gledalca po svoje zelo eksplicitno nastavi tisto, kar
se bo zgodilo na koncu.

Na večerji pričakujeta najboljša prijatelja, Vero in Aljošo, prav tako
par. Predvidljiv in utečen petkov večer. Potem pozvoni in pred vrati se
pojavi Vera (Karin Komljanec) brez Aljoše, a z mladim ljubimcem
Ivanom (Jure Henigman). Zdi se, da Sonja ni tako presenečena kot
Bernard, ki ga Ivanov prihod in Aljoševa odsotnost povsem vržeta s
tira. Igra se lahko začne. Zdaj si bodo ob izdatnih količinah viskija in
vina povedali tisto več, česar si doslej niso. In povejo si, tja do jutra,
veliko.

Vera je zapustila Aljošo prav zaradi mladega Ivana. Da sta sploh
prišla na večerjo – saj, le zakaj sta sploh prišla? –, je bila Ivanova ideja.
Kmalu zvemo, zakaj. Da bi se Vera lahko izpovedala Sonji, kako z
Bernardom že nekaj let varata tako njo kot Aljošo. Bernard, s katerega

minuto za minuto drsi prvotno po moško napihnjena suverenost,
nekakšno pokroviteljstvo nad Sonjo, ki jo dojema kot očkovo punčko, a
je to oče-hči popkovino nesposoben prerezati, iz te igre izpade prvi. Zdaj
je na vrsti drugo dejanje, ki je obenem tudi suspenz. Sonja, po svoji
zunanjosti utelešenje fatalnih blondink, še zdaleč ni le dvakrat
prevarana naivka, kakršna se zdi na prvi pogled. V resnici je velika
maščevalka, režiserka tako Verine ljubezenske avanture z Ivanom,
njunega prihoda na večerjo kot Verine izpovedi. Ni torej naključje, da je
svoj inscenirani večer začela prav z zapeljivim oblačenjem, kot bi se
kostumirala pred dvigom zavese in pred občinstvom, kjer v prvi vrsti
sedita zakonolomca in razdiralca prijateljstva Bernard in Vera. Ivan je
bil v tem dejanju maščevanja le najet igralec. A epilog te drame
partnerske praznine, nezaupanja in pretvarjanja ne more imeti
zmagovalcev, lahko ima samo poražence.

Ta skorajda mametovski zaplet/razplet, ki se v kondenziranem času
odvije v zaprtem prostoru, iz prevaranke pa naredi protagonistko
pokra padanja mask, Zupanič izpelje suvereno. Ravno prav ves čas
dozirano, ravno prav gledalca zavajajoče in ravno pravi čas razkrito,
morda le nekoliko predolgo v minutaži. Po za film tako rekoč
klavstrofobični sceni se giblje dinamično, presegajoč zgolj »statično«
gledališko vizuro. In kot se za komorne družinske intimke spodobi, jo
nosijo predvsem igralci. V tem smislu je Igra s pari užitkarska igra igre,
ki ne zapeljuje le protagonistov, ampak seveda tudi gledalca. Čeprav
mu ves čas sugerira, kaj se tu pravzaprav dogaja, mu to gotovost tudi
spretno ves čas spodmika. Druga odlika je dejstvo, da so protagonisti iz
testa »tukaj in zdaj«; in kolikor utegnejo biti na trenutke v zarisih svojih
značajev in socialne določenosti tudi stereotipi, v svojih spletkah pa
banalni in nezanimivi, jih prav osebnostni detajli, speljani skozi igro,
dvigujejo nad to predvidljivost. Še posebej to uspe Poloni Juh in Matjažu
Tribušonu, ne dosti manj Karin Komljanec in Juretu Henigmanu. Temu
se drugače reče dobra izbira igralcev.

Polona Juh in Matjaž Tribušon v televizijskem filmu Igra s pari scenarista Matjaža Zupančiča in režiserja Mirana Zupaniča

»V nekaterih trenutkih se mi zdi,
da sem v igri absurda ionescovske-
ga tipa, nato pa se mi vendarle zaz-
di, da sem v zelo navadni in pov-
prečni burki v dveh dejanjih,« je
včerajšnjo novinarsko konferenco
začel (takrat še) umetniški vodja
SNG Nova Gorica Boris Kobal, ki
ga je na to mesto 9. marca letos ime-
noval direktor ustanove Mojmir
Konič. Povedal, da se je na razpis za
novega umetniškega vodjo novogo-
riškega gledališča odločil po tre-
znem razmisleku, brez prisil in vna-
prej dogovorjenih scenarijev.
»Odločitev sem sprejel s stališča
primorskega človeka, pa naj se to
zdi patetično ali mogoče smešno,«
je dejal Kobal. Povedal je tudi, da si
je kot novi umetniški vodja za svojo
prvo nalogo zastavil novogoriški te-
ater ponovno umestiti v primorski
prostor, obuditi njegovo geopolitič-
no vlogo ter ga organsko povezati s
koprskim in tržaškim gledališčem.
»A bil sem sprejet kot zadnji drek v
hiši, šikanirali so me, kolikor se je
dalo. Name so bili usmerjeni velik
primitivizem, provincialnost in
precejšnja mera zla,« je poudaril
Kobal. »Nimam ne volje ne moči, da
bi se proti temu boril,« je dodal. Za-
to se je včeraj zjutraj odločil za ne-
preklicen odstop.

Sicer pa je Kobal med drugim
opozoril tudi, da v ustanovi trenu-

tno ni niti finančnih niti tehničnih
pogojev za planiranje sezone, zato
je najbolje, »da se v teatru sami
zmenijo, kako naprej«. Novogori-
ško gledališče je po njegovih bese-
dah že nekaj sezon v rdečih števil-
kah, število abonmajev in abonen-
tov naj bi bilo sramotno, planiranje
v njem pa popolnoma nelogično.
»Ena sama improvizacija, iz minute
v minuto,« je stanje v enem od treh
nacionalnih gledališč v državi opi-
sal Kobal, ki v Novi Gorici ne vidi
možnosti razvijanja svojega progra-
ma. Kobal je včeraj novinarjem po-
vedal tudi, da med njim in direktor-

jem gledališča Mojmirjem Koničem
ni nesporazumov, njegova odloči-
tev pa je Koniča kljub temu močno
presenetila. »Še do včeraj smo se
pogovarjali o prihodnjih progra-
mih, o novi sezoni in o novem zago-
nu. Vendar Kobalovo odločitev po-
polnoma razumem,« je povedal
Mojmir Konič.

Priznava, da so razmere v novo-
goriškem gledališču trenutno kri-
tične, menda zaradi ljudi, ki
»ustvarjajo določeno ozračje, ki sla-
bo vpliva na zaposlene in je težko
razrešljivo«. Nova premiera, ki jo
režira prav nekdanji umetniški
vodja gledališča Primož Bebler, je
bila po Koničevih besedah tako že
trikrat prestavljena, težave imajo
menda tudi v dogovorih z režiser-
jem Eduardom Milerjem, ki bi mo-
ral režirati zadnjo predstavo v leto-
šnjem repertoarju. »Res je, glede na
razmere že dalj časa razmišljam o
odstopu,« je še potrdil Konič.

Sicer pa naj bi novogoriško gleda-
lišče že danes objavilo nov razpis za
umetniškega vodjo. Na novinarsko
vprašanje, ali tokrat pričakuje večjo
podporo izbranemu kandidatu
med zaposlenimi, je Konič odgovo-
ril: »Lahko seveda govorimo o ne-
skončni zgodbi. Ali o vztrajnosti, v
smislu, koliko časa se bo 'žival še
matrala'. A to nima nobenega smi-
sla.« Katja Željan

Boris Kobal očitno ne bo več umetniški vodja SNG Nova Gorica

»Bil sem šikaniran
in sprejet kot zadnji drek«
Kobal se je včeraj odločil za nepreklicni odstop s funkcije umetniškega vodje
SNG Nova Gorica – O odstopu razmišlja tudi presenečeni direktor Konič

Včerajšnja novinarska konferenca SNG Nova Gorica, na kateri bi se moral predstaviti novi umetniški vodja Boris
Kobal, se je razpletla kot drama oziroma komedija v dveh dejanjih. V prvem je Kobal kritično in brez dlake na jeziku
orisal trenutne razmere v novogoriškem gledališču, drugega pa končal s svojim nepreklicnim odstopom. »Moj glav-
ni greh je očitno ta, da sem se sploh prijavil na razpis, čeprav tega nikakor nisem storil zato, da bi rešil kožo direk-
torju gledališča Mojmirju Koniču. Nato so začeli cepiti drva na mojem hrbtu, umetniški ansambel pa je popolnoma
razklan,« je v obrazložitvi svoje odločitve poudaril Kobal.

Boris Kobal
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Prejeli smo

Slovenija v zeleni,
rumeni in vijoličasti barvi

Organizatorka slovenske pred-
stavitve v letu 2009 je kot razlog,
da se letos ne bom udeležila sejma
v Bologni, navedla izmišljeno izja-
vo z moje strani: »da bi se odslej
rada predstavljala individualno«.
Dejstvo je, da sejemski organiza-
torki nisem tega nikoli in nikdar
izjavila; ker bi bil to, med drugim,
popoln nesmisel. Vsi ilustratorji se
predstavljajo namreč tako indivi-
dualno kot v raznih organiziranih
oblikah; kar velja tudi zame. Do-
slej in tudi v bodoče se bom presta-
vljala individualno ali skupinsko,
kakršne bodo pač potrebe, mo-
žnosti in obseg mojega ustvarja-
nja. Če pa sejemska organizator-

ka meni, da sem se doslej predsta-
vljala samo skupinsko, je to vpra-
šanje njene strokovnosti in pozna-
vanja področja, in ne moj pro-
blem.

Knjižnega sejma otroških knjig
v Bologni se udeležujem že od leta
1993, z dvema presledkoma do
vključno leta 2008; torej 15 let; in
bi se ga tudi letos, vendar to ni mo-
goče. Umetnik, še posebej, če živi
od svoje ustvarjalnosti, kamor
spadam tudi jaz, mora svoje delo
načrtovati; in to tako, da bo lahko
izpolnil obveznosti do naročni-
kov, ki pa so časovno vezane in
pogosto rokovno zelo intenzivne.
Tudi v zadnjih 15 letih se dvakrat,
prav iz tega razloga, nisem mogla
udeležiti aktivnosti okrog knjižne-
ga sejma v Bologni. Letos moram

izpolniti številne obveznosti, pri
katerih naročniki še kako pazijo
na roke in v primeru zamude tudi
ukrepajo. Zato pač, tretjič v 15 le-
tih, ne morem sprejeti še dodatne
obveznosti predstavitve v Bolo-
gni, ne da bi posegla v svoja naro-
čila in s tem v svoj vsakdanji kruh.

Če zaključim: knjižnega sejma v
Bologni se vedno veselim in če se
da, se udeležim dogodkov na njem.
Odločitev o tem, da se ga letos ne
udeležim, torej ni neka »želja po in-
dividualnosti«, temveč pretehtan
sklep glede na dejansko stanje in
možnosti (kot že dvakrat doslej).
Slovenskim ilustratorjem in pisate-
ljem pa v vsakem primeru želim ve-
liko uspeha in upam, da bomo na-
slednje leto nastopili skupaj.
Alenka Sottler

Ekskluzivna novica dneva. Mari-
bor bo evropska prestolnica kultu-
re. In tudi partnerska mesta bodo
evropske prestolnice kulture. In
ker je to vseslovenski projekt, bo
vsa država evropska prestolnica
kulture. Takšni so zaključki zadnje
okrogle mize, na kateri so se zbrali
eminentni predstavniki maribor-
ske mestne politike in kulture ter
ministrstva za kulturo. S konkre-
tnimi podatki in programi nam še
nihče ni mogel postreči, vendar je
to povsem razumljivo, ker je, kot
smo slišali, nespodobno omenjati
imena, ker so potem nekateri poču-
tijo izključeni.

Navsezadnje je Maribor srednje
veliko srednjeevropsko mesto, gle-
de na to, da so nekateri govorniki
opozarjali na nujnost vključevanja
v projekt tako rekoč vseh kvartetov
frajtonaric in vseh društev, ki so do-
slej uspela uprizoriti Županovo
Micko, pa bi lahko postalo branje
spiska nekoliko preveč monotono.
Zelo obzirna gesta torej, tisti, ki ga
vzburja branje telefonskega imeni-
ka, pa naj izvoli. Sicer pa so v Bru-
slju na predstavitvi nekoliko nerga-
li, češ da je prireditev že tako pre-
več, tako da naj večeri Na seniku in
uprizoritve Hamleta v Seniku Spo-
dnjem za zdaj ostanejo naša mala
skrivnost.

Sicer pa se denar počasi že zbira,
za EPK pa – drugače kot pri Univer-
zijadi – tudi ni treba plačati pristoj-
bine, še več, radodarna Evropska
unija bo velikodušno primaknila
okrogel milijon evrov. Kar pomeni,

da do 200 milijonov manjka samo
še 199 milijonov. Oziroma še neko-
liko manj, saj smo slišali, da je mini-
strstvo za kulturo v okviru rebalan-
sa državnega proračuna nekaj tiso-
čakov že rezerviralo za EPK. Za pri-
pravo dokumentacije. Lepo, vsi ve-
mo, da se dandanes brez dokumen-
tacije ne pride nikamor, tako kot fa-
goti in kljunaste piščali ne morejo
igrati brez ustreznih dokumentov,
so papirji nujni tudi v teatru, pa v
slikarstvu, da o pisateljih niti ne go-
vorimo. Razen seveda tistih, ki so

podlegli sodobnim novotarijam in
pišejo na računalnik. Kar je prav pa-
tetično.

Pa pustimo te malenkosti. V Ma-
riboru je že čutiti – kot bi se izrazil
denimo Slavoj Žižek, ki pripravlja
dokumentacijo za svetovno revolu-
cijo – pravi ustvarjalni nemir. In to
ne samo pri kulturnikih, še bolj so
se ogreli v političnih strankah. De-
nimo v stranki Zares, kjer so pred
kratkim predstavili svoje predloge
o vlogi literature v okviru EPK. Zelo
domiselno, pravzaprav bi bilo naj-
bolj učinkovito, če bi kar stranke
prevzele patronat nad posamezni-
mi programi. V poetičnem Zares bi
torej prevzeli nadzor nad romani in
basnimi, socialni demokrati so kot
nalašč za teater, v SDS so specializi-

rani za operete, v LDS so na teko-
čem z najnovejšimi modnimi, par-
don, umetnostnimi trendi, v Desu-
su mojstrsko obvladajo farbanje,
pardon slikanje, Jelinčičevo podro-
čje so giganske steklene piramide in
muziciranje na puškomitraljez, v
zdaj že arheološko obarvani SLS bi
se lahko pozabavali s propadlimi ci-
vilizacijami …

Na okrogli mizi smo dobili tudi
zagotovilo, da Maribor nič ne za-
muja in da je časa za priprave na
pretek. Res pomirjujoče. Gotovo je
dovolj časa, da kontrabasisti uglasi-
jo svoje inštrumente in si dirigent
zlika svoj frak, barve na slikah se
bodo do leta 2012 prav tako že posu-
šile. Če nekoliko pohitimo, jih lah-
ko celo pravočasno obesimo na ste-
no. Ostaja le še nekaj drobnarij, na-
mreč da naj bi se koncertiralo v no-
vi koncertni dvorani in slike obeša-
lo v novi moderni galeriji, poleg te-
ga naj bi zgradili ali dokončali še vr-
sto drugih objektov. Vendar za Ma-
ribor to ne bi smel biti problem;
Rim res ni bil zgrajen v enem dne-
vu, ampak saj vsi poznamo ležer-
nost in indolentnost Italijanov. In
kot pravi Franc Kangler, imajo Ma-
riborčani veliko srce. In če bodo
imeli poleg tega še dobro pripra-
vljeno dokumentacijo, ne more
mariborskim pirotehnikom pri pri-
pravi eksplozije kulture – kot se rad
slikovito izrazi mariborski župan –
iti prav nič narobe. Če jim zadeva
morebiti eksplodira v obraz, pa bo
to samo še en v nizu hepeningov.
Peter Rak

Evropska prestolnica kulture
serija okroglih miz
Maribor, 2009

Kulturaža

V pričakovanju eksplozije

Na kratko

Sestal se je odbor za proslave
Včeraj so se na prvi seji sestali novi
člani koordinacijskega odbora za dr-
žavne proslave, ki ga vodi ministrica
za kulturo Majda Širca. Vsebinsko in
izvedbeno so poslej državne prosla-
ve v pristojnosti ministrstva za kul-
turo, odbor pa je danes sprejel tudi
poslovnik o delu. K. R.

Razpis za izbor kulturnih
projektov na področjih knjige
Javna agencija za knjigo je v ura-
dnem listu in na svoji spletni strani
objavila javni razpis za izbor kultur-
nih projektov na področjih knjige

za letošnje leto, namenjen sofinan-
ciranju kulturnih projektov na po-
dročjih izdaje knjig in revij, bralne
kulture, literarnih prireditev, med-
narodnega sodelovanja, prevodov
v tuje jezike in delovnih štipendij.
Razpis se zaključi 15. aprila, razpi-
sna dokumentacija pa je na voljo
na spletni strani Javne agencije za
knjigo RS, kjer so tudi vsi drugi po-
datki, povezani z izvedbo javnega
razpisa. STA

Razpis Škrabčevih štipendij
Ustanova p. Stanislava Škrabca je
na svoji spletni strani (www.skrab-

ceva-ustanova.si) objavila razpis
za štipendije dodiplomskim in po-
diplomskim študentom slovenisti-
ke, slavistike, klasične filologije ter
splošnega in primerjalnega jeziko-
slovja v študijskem letu 2009/
2010.
Kot vsako leto eno štipendijo na-
menja podiplomskemu študentu
frančiškanu. Doslej je podelila 36
štipendij študentom, ki se odlikuje-
jo s svojimi študijskimi in razisko-
valnim odličnostmi, med njimi sta
tudi dva tuja študenta, ki slovenski
jezik študirata na tuji univerzi.
M. Vo.

Tako direktorica kot predsednica
nadzornega sveta nastale situacije
in razlogov zanjo še ne želita ko-
mentirati. Predlog za razrešitev je
ustavilo tudi ministrstvo za kultu-
ro, saj je ta kot vzrok za razrešitev
navajal tako odstop Stergelove kot
krivdne razloge, kar pa je pravno-
formalno (najmanj)sporno. Nad-
zorni svet bo tako o nastali situaciji
razpravljal danes.

Predsednica nadzornega sveta pa
je še pred umikom odstopa Jelke
Stergel za medije izjavila, da bo
glavna skrb sveta zdaj zagotoviti
vse potrebno za ohranitev kontinu-

itete filmske produkcije, za kar naj
bi bilo treba ponoviti javni poziv za
zbiranje projektov. Ne glede na to,
kaj bodo nadzorniki danes sklenili
– se ponovno odločil za predlog o
razrešitvi direktorice ali pa bodo
poskušali najti kako drugo rešitev –,
pa je precej vprašljivo tudi to, da
nadzorniki razmišljajo o ponovitvi
javnega poziva.

Najprej zato, ker za zdaj še niso
povedali, kaj je z aktualnim pozi-
vom, pa tudi direktorico (tako zelo)
narobe, razen da naj bi bil program
»na pravno majavih nogah«. Potem
pa zato, ker lahko taka odločitev po-

polnoma ohromi produkcijo, ki jo
je bivšemu vedeju Igorju Prodniku
lani le uspelo zagnati. Ta program
med drugim vsebuje finančne ob-
veznosti do filmov Slovenka Da-
mjana Kozoleta (že končan) in
Osebna prtljaga Janeza Lapajneta (v
postprodukciji), ki sta bila sprejeta
še v program za leto 2007, zadnji v
času vedejevstva Staneta Malčiča.
Pa tudi in predvsem nadaljevanje
sofinanciranja petih celovečernih
filmov iz programa 2008, ki so že v
produkciji, in sicer treh večinsko
slovenske produkcije (Gremo mi po
svoj Mihe Hočevarja, Circus Fanta-
sticus Janeza Burgerja, Ofsajd Igorja
Šterka) ter treh manjšinskih kopro-
dukcij. Za ta program, ki je bil spre-
jet v času, ko je skladu vedejal Pro-
dnik, sklad že ima sredstva iz lanske
postavke.

V letu 2009 naj bi sklad s sofinan-
ciranjem omogočil začetek realiza-
cije petih celovečernih filmov, iz-
branih na letošnjem javnem pozi-

vu. Za tri so producenti, ki so bili iz-
brani po prvem roku poziva, že do-
bili obvestila, da so sprejeti v pro-
gram, in sicer gre za filme Teža v re-
žiji Metoda Pevca (Vertigo), Arheo
Jana Cvitkoviča (Staragara) in Sta-
nje šoka Andreja Košaka (Vertigo).
Dokumentarni in debitantski film
naj bi bila predvidoma izbrana po
zaključku drugega roka javnega po-
ziva aprila letos. Če bo torej nadzor-
ni svet zahteval ponovitev projek-
tnega poziva, ne le, da bo novi poziv
prestavil odobritev programa vsaj
do poletja, ampak se bodo lahko iz-
brani producenti na to odločitev tu-
di pritožili. S tem pa bodo imeli na
skladu natančno ponovitev kaosa
in nezakonitega stanja iz obdobja t.
i. Malčičevega programa leta 2007.
To pa tudi pomeni, da pred letošnjo
jesenjo »kontinuirana« produkcija,
o kateri govori Mahnetova, nikakor
ne bi bila mogoča.
Ženja Leiler

Nadzorniki danes o aktualnem stanju na filmskem skladu

Kontinuiteta ali blokada ?
Potem ko je nadzorni svet filmskega sklada za prejšnji četrtek sklical sejo,
na kateri naj bi razpravljali o razrešitvi direktorice Jelke Stergel – razlog je bil
po besedah predsednice nadzornega sveta Marjetice Mahne dvakratna za-
vrnitev njenega programa in finančnega načrta sklada za leto 2009, kar naj
bi govorilo o nekompetentnosti direktorice –, je Stergelova nadzornikom
ponudila odstop. Ti so vladi tako predlagali, naj Jelko Stergel razreši, za čas
do imenovanja novega direktorja za vodenje sklada pa pooblasti člana nad-
zornega sveta Denisa Miklavčiča. Že v petek je Stergelova, ki jo je novembra
lani (kar najbrž pri tej »že videni« zgodbi ni nepomembno) na to mesto ime-
novala nekdanja vlada, svoj odstop umaknila.


