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Svetloba se je malček razširila

H

anna A. W. Slak je ena prvih

re žiserk, ki so v Sloveniji po-

snele igrani celovečerni film

– prvenec Slepa pega je pos-

nela leta 2002, nadaljevala s

Teo (2007), letos se je v slovenske ki-

nematografe vrnila s filmom Rudar.

Leta 2010 je namreč stopila v stik z

Mehmedalijo Alićem, rudarjem, ki jo

je navdihnil za film. Alić je vodil ra-

osebno. V Sloveniji celo tiste delav-

ce, ki smo jih semkaj vabili in no-

vačili, ki so gradili našo državo in

na katerih delu temelji naša blagi-

nja, včasih obravnavamo kot dru-

gorazredne državljane. Njihovo

»slovenstvo« postavljamo pod

v p ra šaj, čeprav so tukaj od otroš-

kih let, so si tukaj ustvarili druži n e,

živijo kot del te družbe in kulture,

se šolajo in tukaj odraščajo njihovi

otroci, ki so se tu rodili.

Alićevi so bili po tem, ko je njihova

zgodba prišla v javnost, prikazani kot

vsem skupaj, moji generaciji in tudi

še mlajšim generacijam, na katerih

ramena so leta 2009 padla ta odkrit-

ja in s tem odgovornost za nekaj,

kar ni bilo naša zgodba. Zame je bil

Mehmedalijev pogled edini način,

da sem se s tematiko sploh lahko

soočila. Izključno zaradi njega lahko

na to zgodbo končno pogledam na

č l ove ški način.

V javnosti se je o odkritjih v Hudi

Jami pisalo samo s tega ali onega

i d eo l o škega stališča, čeprav do da-

nes ni jasno, kdo so ljudje iz Hude

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

T Tina Poglajen
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ziskovanje Hude jame, skupaj z Boš-

tjanom Videmškom pa sta mu v re-

daktorski vlogi pomagala pri izdaji

avtobiografske knjige z naslovom

Nihče. V njej Alić piše o izgubi bliž-

njih v pokolu v Srebrenici, selitvi v

Slovenijo, od koder so v Bosni pod

pretvezo boljše prihodnosti novačili

najstnike za težaška dela, in končno

o svojem odkritju množičnega grobi-

šča v rudniku pri Laške m .

Od vašega zadnjega igranega

celovečernega filma je minilo deset

let. Kaj se je v tem času dogajalo, so

vas ustavile slabe finančne razmere,

neuspeh na razpisu filmskega sklada?

Zgodilo se je marsikaj, med drugim

otroci, migracija, kratki, eksperimen-

talni in dokumentarni filmi, razne

nagrade, med drugim srebrni berlin-

ski medved, uveljavljanje v berlin-

skih gledališčih in seveda sedem let

intenzivnega in praktično nepreki-

njenega ukvarjanja s filmom Rudar

in Mehmedalijevo knjigo. Ko me je

doletela usoda v podobi članka Boš-

tjana Videmška z naslovom Uso da, ki

je bila prvi stik z zgodbo Mehmedali-

je Alića, sem sicer že dve leti pisala

neki drugi scenarij, ki je bil praktič-

no pripravljen za fazo financiranja;

vendar sem zaradi te zgodbe vse dru-

go pustila. Bila je preveč pomembna,

da bi lahko čakala.

Pomembna tema v Rudarju je položaj

i z ko r i ščanih, v katerem se znajdejo

priseljenci iz nekdanje Jugoslavije.

Na to imam poseben pogled, ker

sem tudi sama izseljenka. Živim v

Nemčiji, kjer tudi sama na lastni

ko ži doživljam to, kar pri nas doži-

vljajo priseljenci iz nekdanjih jugo-

slovanskih republik – kot Slovenka

sem priseljenka iz »vzhodne Evro-

pe«. Veljamo pa za ceneno delovno

silo, ki parazitira na cvetočem

nemškem gospodarstvu. Kar je se-

veda absurd, ampak takšni absurdi

kar nekako živijo. S tega stališča

sem lahko Alićeve razumela zelo

n e ka kšen simbol revščine, trpljenja,

žalosti. Ta podoba ne drži, v resnici

so popolnoma normalna družina, ve-

seli, topli, pozitivni ljudje. Imajo veli-

ko smisla za humor. In v življenju so

doživeli tudi ogromno lepega.

jame, saj niti enega nismo identifici-

rali. Veliko je ugibanj in močnih

čustvenih reakcij, ki slonijo na teh

ugibanjih, kot da bi bila dejstva. V

resnici ne vemo, kdo so ljudje iz Hu-

de jame, in kot kaže, tudi ni intere-

sa, da bi jih vsaj nekaj poskusili

identificirati. Mehmedalija je bil pr-

vi, ki je v to našo najtemnejšo temo

zanesel prvo lučko človečnosti. To

je naredil za vse nas in vendar smo

ga pustili čisto samega. To je bilo

zelo krivično, znašel se je popolno-

ma sam z zavestjo o odgovornosti –

ja, sam samcat z odgovornostjo, ki

je bila preveč obremenjujoča za ce-

lotno generacijo! S knjigo in filmom

pa se je odgovornost porazdelila,

svetloba se je malček razširila.

Kako je bilo snemati film v rudniku?

Rudnik je pravzaprav izvrstna fil-

mska lokacija, ker ni nobene para-

zitne svetlobe, enako kot na primer

v studiu. Tudi glede zvoka so pogoji

odlični – naravni zidovi učinkujejo

kot zvočno izoliran studio. Težav a

je seveda v tem, da so rovi zelo ozki,

kar pomeni, da obstaja samo spre-

daj in zadaj. Za gibanje filmske eki-

pe, ki je kar številna, je to seveda

o te žujoča okoliščina, to pa je bil tu-

di izziv za direktorja fotografije

Matthiasa Pilza. Ne samo zaradi ka-

driranja, poiskati je moral domisel-

ne rešitve tudi za postavitev luči. V

rudniku sva želela uporabljati giblj-

ivo kamero, kar pomeni, da mora

biti gibljiva tudi luč.

Kaj vam pomeni, da je bil film izbran

za slovenskega kandidata za

tujejezičnega oskarja?

Mislim, da je Rudar film, ki ima vse

sestavine, ki jih potrebuje kandidat

za oskarja. Je napet, sodoben film, ki

uporablja klasično filmsko drama-

turgijo, se ukvarja s temo, ki je poli-

tično in družbeno aktualna in po-

membna, ne samo lokalno, ampak

tudi ši rše, in to na zelo topel, človeš-

ki način. ×

Rudnik je izvrstna filmska

lokacija, ker ni nobene

parazitne svetlobe, enako

kot v studiu. Tudi glede

zvoka so pogoji odlični –

naravni zidovi učinkujejo

kot zvočno izoliran studio.

Hanna A. W. Slak: Veliko stvari sem poenostavila, predrugačila; vendar sem pri tem ves čas poskušala ostati zvesta

notranji resnici te zgodbe in teh ljudi. FMatja ž Ru št

portret / Helena Vurnik, slikarka

Prezrta slovenska

u m e t n i ca

»V tistem času se ženske niso mogle

vpisati na katero koli akademijo ali

visoko šolo. Tako se je Helena vpisala

na dunajsko Umetnostno šolo za že-

ne in dekleta, ki so jo tedaj na kratko

imenovali Damska akademija.«

To je citat iz spremljevalnega gra-

diva k razstavi, ki nazorno pokaže

pravo sliko njenega življenja in delo-

vanja ter današnjega (ne)poznavanja

življenja umetnice in njenega opusa.

Helena Kottler Vurnik ( 1 8 8 2–19 62)

je znana predvsem kot sodelavka v

projektih svojega moža arhitekta

Ivana Vurnika. Kljub pogostemu

poudarjanju enakovrednosti njene-

ga deleža je bila in je ostala v njego-

vi senci. Celo zdaj, z razstavo, ji nis-

mo zmogli do konca odpreti vrat;

naslov izjemne razstave in bogat

spremljevalni katalog sta popreproš-

čeno poimenovana kar Helena Vur-

nik. Kot da v času pred poroko ni ni-

česar ustvarila, kot da je zaživela še-

le, ko je stopila v zakonski stan.

Dunajčanka ,

ki krepi slovenskost

Helena Kottler je bila Dunajčanka,

leta 1907 se je vpisala na dunajsko

Umetnostno šolo za žene in dekleta.

Zaposlila se je kot ilustratorka, naje-

la lasten atelje in se novembra 1913

poročila z Ivanom Vurnikom. Posta-

la je sodobnica naših vesnanov –

Umetnostni klub Vesna so leta 1903

na Dunaju ustanovili nekdanji učen-

ci ljubljanske umetno obrtne šo l e.

Na razstavi je videti, kako je razvila

slovenski narodni slog, čeprav je bi-

la Neslovenka. Sledila je programu

vesnanov: ustvarjati umetnost za

potrebe Slovencev in Hrvatov, obu-

jati slovensko ljudsko umetnost.

Vesnani so preučevali in zbirali red-

ke ostanke ljudske umetnosti in or-

namentike, kmečko umetno obrt,

zbirali in risali hišno opremo, obla-

čila ter iskali izvirne tipe, stavbe in

motive. Gojili so ilustracijo, risanje

razglednic, karikaturo in satiro, ne-

kateri tudi grafiko. To obdobje zaz-

namuje njeno najprepoznavnejšo

stvaritev – poslikavo Zadružne gos-

podarske banke v Miklošičevi ulici v

Ljubljani. Notranjščina je v celoti

priznana kot plod njenega dela, po-

slikava fasade pa naj bi bila delo

obeh zakoncev; pogosto njunega

prispevka ni mogoče in tudi ni smi-

selno ločevati.

Izolacija na Kranjskem

Po selitvi na Kranjsko leta 1914

umetnici ni uspelo vzpostaviti las-

tne socialne mreže, povsem je bila

odvisna od svojega moža in naročil,

predvsem cerkvenih. Po letu 1942,

ko so ji Italijani ustrelili devetnaj-

stletnega sina, je izgubila vero v

umetnost. Naročila so bila vse red-

ke j ša, moža so postopoma odslovili

s fakultete za arhitekturo, umetnica

je pozabljena umrla leta 1962.

Poslikava Zadružne gospodarske

banke, tržaško Marijino ozna-

njenje, ornati za škofa Jegliča, ve-

zenine za liturgično opremo,

knjižna oprema za Mohorjevo

družbo – omenjena dela so le maj-

hen delček bogate zapuščine Hele-

ne Kottler Vurnik. Razstava v Na-

rodni galeriji je impresivna in za

obiskovalce presenečenje, navdih

in celo ponos. ×

V Narodni galeriji lahko do

konca leta spoznamo veliko

vsestransko umetnico, slikar-

ko, ilustratorko, grafično

oblikovalko, dekoraterko ob-

jektov … Na ogled je namreč

razstava o življenju in delu

Helene Kottler Vurnik. To je

prva razstava, posvečena

njenemu delu, ki jo Narodna

galerija kot hraniteljica njene

za p u ščine prireja s Centrom

arhitekture Slovenije.

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

TMateja Panter

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

Poslikava notranjosti Zadružne gospodarske banke, Ljubljana, 1922 (detajl)

FMiran Kambič

Pa r i žanka, 1910 (jedkanica, akvatinta)

V katerih dogodkih se vaš film

razlikuje od knjige Nihče?

Knjiga je avtobiografija in je torej

prvoosebna pripoved in izpoved.

Film pa črpa tudi iz najinih pogovo-

rov, skupnih potovanj, iz mojega

opazovanja in doživljanja. Film je

moj pogled na Mehmedalijevo

zgodbo, na tisto, kar se mi je zdelo

zame in za nas tukaj in zdaj srž n j e-

gove življenjske zgodbe. Življenje je

seveda mnogo bolj zapleteno kot

ura in pol napete, strukturirane fil-

mske pripovedi. Veliko stvari sem

poenostavila, predrugačila; vendar

sem pri tem ves čas poskušala osta-

ti zvesta notranji resnici te zgodbe

in teh ljudi. To mi je bilo bolj po-

membno kot dokumentarna dej-

stva, ampak to v filmu delam popol-

noma odkrito, zato so v filmu tudi

druga imena krajev in oseb.

Kako torej na film vpliva

politična obremenjenost?

Seveda mi je jasno, da je tema poli-

tično obremenjena, vendar k filmu

nisem pristopala s tega zornega ko-

ta. Gre za film o rudarski družini in

o njihovem pogledu na to, kar se jim

je zgodilo, kar se je zgodilo nam

Notranja poslikava Zadružne

gospodarske banke v Ljubljani

je v celoti priznana kot plod

njenega dela, poslikava fasade

pa naj bi bila delo obeh

za ko n cev.


