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45 let šku c a

Še naprej ropotajo alternativno

filmska produkcija

Ustvarjalnost za drobiž

Letos mineva 45 let od

ustanovitve Društva Škuc ,

enega osrednjih nosilcev

alternativne kulture pri

nas. Nevladna organizacija

se je iz kulturno-umetniš-

kega središča razvila še v

pomembnega akterja

boja za pravice istospolno

usmerjenih, aktivni so tudi

pri svetovanju mladim.

Slovenski filmski center je

predstavil rezultate razpisov

in letošnje programske načr-

te. Sofinancirali bodo med

drugim štiri igrane celovečer-

ne filme, štiri celovečerne

d o k u m e nta rce

in dva celovečerna prvenca.

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

TMaja Šučur

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

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

T Gregor Butala

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

Ob predstavitvi letošnjega programa

Slovenskega filmskega centra (SFC) je

direktorica Na t a ša Bučar uvodoma za-

risala splošni okvir: leta 2016 je bilo za

filmsko in avdiovizualno ustvarjanje

namenjenih nekaj manj kot 4 milijone

evrov, od česar so veliko večino (94 od-

stotkov) usmerili v produkcijo, preos-

tanek pa so namenili filmski vzgoji,

podpori festivalov in razvoju stroke.

Ali drugače: Slovenija je po količini

sredstev, namenjenih filmski produkci-

ji, tudi v primerjavi z državami nekda-

nje Jugoslavije prav pri repu – manj od

Slovenije namenja filmu le še Kosovo.

Sosednja Hrvaška, denimo, za snema-

nje filmov namenja skoraj deset milijo-

nov evrov na leto.

Še bolj žalostne so te številke v

evropskem merilu, kjer ima Slovenija

enega najnižjih povprečnih proraču-

nov za celovečerni igrani film. Tako

Podprli so še nastanek dveh celove-

černih prvencev, to sta dokumentarec

Krvno mašč e va nje scenaristke in reži-

serke Marije Zidar (o krvnem mašče -

vanju v Albaniji) ter celovečerni igrani

projekt Po s l ed i ce (o mladinskem pres-

to p n i štvu) v režiji Darka Št a n te t a .

Štirje kratki igrani filmi, ki bodo nas-

tali s podporo SFC, so družinska farsa

Soba ob jezeru v režiji Olma Omerzuja,

ljubezenska drama Ra j v režiji Mitje

Lična, drama En jajček Barbare Zemlj-

ič in komična anekdota Tako malo je

treb a Slobodana Maksimoviča. V sofi-

Slovenija je po količini

sredstev, namenjenih

filmski produkciji,

tudi v primerjavi

z državami nekdanje

Jugoslavije prav pri repu.

nanciranje so bili sprejeti še kratki do-

kumentarec Rojen za umret, v katerem

bo Ma t j a ž Žb ontar obravnaval človeš-

ko življenje od rojstva do smrti, ter pet

kratkih animiranih filmov, in sicer no-

ve tri epizode serije Koya a avtorja Ko -

lje Sakside, nova epizoda serije za naj-

mlajše Princ Ki Ki Do Grege Mastnaka

in Martin Krpan Nejca Sajeta.

Od prvih klap do festivalov

Še preden bodo filmi posneti, bodo v

distribucijo prišli nekateri drugi, že

končani. Med njimi so I va n re žiserja Ja -

neza Burgerja, Druži n i ca Jana Cvitko-

viča in mladinski Ko šarkar naj bo!, nas-

tal po scenariju Primoža Suhodolčana

in v režiji Borisa Petkoviča. V kratkem

bo padlo tudi nekaj prvih klap – sne -

mati bodo denimo začeli Sonja Pro-

senc (Zgodovina ljubezni), U rša Menart

(Ne bom več luzerka) in Metod Pevec

(Jaz sem Frenk).

SFC bo nadaljeval tudi s promocijo

slovenskega filma na različnih festiva-

lih po svetu in pripravo retrospektiv

slovenskega filma v tujini. Teh bo letos

šest, manjše bodo v Sarajevu, Pulju,

Beogradu in Budimpešti, obsežnejši pa

bosta tisti na Transilvanskem film-

skem festivalu junija v Romuniji in ok-

tobra v Koebenhavnu (Danska).

Posvečajo se tudi razvoju scenaris-

tične vede, skupaj z Društvom sloven-

skih režiserjev in AGRFT bodo organi-

zirali S ce n a r n i co , pol leta trajajočo sce-

naristično delavnico. Podprli so tudi

mednarodni simpozij o restavriranju

filmske dediščine, ki bo te dni v Slo-

venski kinoteki. Prav skrb za films ko

d ed i ščino je ena izmed prioritet: s fil-

mom Dolina miru Franceta Št i g l i ca

bodo začeli projekt izdajanja sloven-

skih klasik na zgoščenkah, s čimer naj

bi povečali njihovo dostopnost, saj

s t a re j ših filmskih del, ki še niso bila

digitalizirana, v kinih danes ni več

mogoče predvajati. In seveda: sep-

tembra bo v Portorožu že 20. festival

slovenskega filma. ×

Študentski kulturno-umetniški center

(Škuc) je nastal leta 1972 zaradi želje

po družbenih spremembah, glasno

i z ra ženih v študentskem gibanju v

Ljubljani leta 1968. V sedemdesetih

in osemdesetih je prevzel vlogo ene-

ga izmed znanilcev alternativne kul-

ture v Sloveniji, pa tudi nekdanji

skupni državi; sprožal je ropot na

glasbenem področju, odkrival platna

takrat še neuveljavljenih likovnih us-

tvarjalcev, odpiral nova poglavja pisa-

ne besede. A organizacija je v skoraj

petdesetletni zgodovini prerasla kra-

tico, ki jo nosi v imenu.

Večni boj za subvencije

Eden prvih predsednikov Škuca je bil

ob Aleksandru Zornu in Darku Št ra j n u

nekdanji varuh človekovih pravic Mat -

jaž Ha n žek, ki se je kakopak najprej

podal v boj za subvencije. Pri Kulturni

skupnosti Ljubljana so ga zavrnili, češ

da Škuc ni izpeljal obljubljenih pro-

gramov in je tik pred ukinitvijo. Fi-

nancerji so jim ponudili izhod, če v

mesecu ali dveh z delom pokažejo

večjo prizadevnost: »Zato sem najprej

znižal honorar sebi in tajnici ter pova-

bil k sodelovanju vrsto prijateljev z

uresničljivimi idejami na različnih

umetniških področjih. Tajnico, ki je

zato odpovedala službo, je nadomestil

pesnik Blaž Ogorevc, s katerim sva ta-

koj našla projekt, ki je bil dokaz, da

mislimo resno.«

Miha Avanzo je napisal pesmi,

Zdravko Papič je oblikoval plakate, ki

so s svojo pesniško izvirnostjo in obli-

kovalsko kakovostjo prinesli subvenci-

jo: »Ker Škuc ni imel prostorov niti za

pisarno, nam je časopis Tribuna poso-

jal eno omaro za dokumentacijo, z

Ogorevcem pa sva dve leti uradovala v

bifeju Ona-On.«

Brez prostorov, a z obilico idej

In res – niso imeli prostorov, a imeli so

obilico idej. O pomembnosti glasbene

dejavnosti Škuca oziroma programa

Ropot dovolj povedo gola dejstva, je

prepričan nekdanji urednik glasbene

redakcije Igor Vidmar. Sredi sedemde-

setih let je Škuc izdal edini album veli-

kega kantavtorja Tomaža Pengova Od -

p otovanja, nato prvi single Pankrtov

Lublana je bulana, leta 1985 pa prvi al-

bum Laibacha. Soorganiziral je festival

Novi rock, ki je predstavil pank, novi val

in Laibach ši rši javnosti in prvi postavil

rokovsko glasbo v Križanke ter začel

javno razpravo o vlogi popularne glas-

be v družbi. Organiziral je več sto med-

narodnih koncertov, recimo nastope

Davida Bowieja, Boba Dylana, Nicka

Cavea, Nirvane in skupine Pearl Jam.

»V devetdesetih letih je Škuc Ropot po-

stavil Slovenijo na evropski koncertni

zemljevid. To še vedno počne, le v

manjšem obsegu,« meni Vidmar.

S pridobitvijo lastnih prostorov na

Starem trgu leta 1978 je dejavnost Šku -

ca zaživela posebej v tistih redakcijah,

ki so za svoj program najbolj potrebo-

vale stalen prostor in stalno občinstvo,

med njimi zlasti filmska in likovna, se

spominja nekdanja umetniška vodja

galerije Škuc Barbara Borčić. Galerija

je bila znana po odprtosti za nove

umetniške forme in alternativne nači-

ne produkcije, a ne na račun strokov-

no zastavljenega programa. Tako je

Škuc med prvimi razstavljal dela sku-

pine Irwin, Dube Sambolec, Emerika

Bernarda in Metke Krašovec, z videom

so se pri njih predstavljali Borghesia,

Neven Korda in Marina Gržinić.

Želeli so vzpostaviti razliko od us-

taljene kulturne politike in vladajoče

ideologije, borili so se za družb eno

prepoznavanje alternativne umetniške

prakse. »Vzpostavljali smo neko vmes-

no polje delovanja in svoje početje ra-

zumeli kot družbeno prakso, vpeto v

konkreten prostor in družbena raz-

merja. Ves čas smo se samoizobraževa -

li, se učili drug od drugega in iz tekoče

teoretske prakse, pomembna so bila

potovanja in razprave, neposreden stik

s prakso, generiranje scene,« pove Bor-

čičeva, ki meni, da je zgostitev sodelo-

vanja in prostorov morda najbolj na-

zorno prikazala prireditev Ma g n u s.

Homoseksualnost in kultura sredi osem-

desetih. Poudarja sodelovanje med re-

dakcijami Škuca, ki so omogočale in-

terdisciplinarne povezave, od razstav

fotografij do performansov in okroglih

miz, pri katerih so reflektirali produk-

cijo. »Zdaj je Galerija Škuc že dolgo

prava galerija z zaposlenimi umetniš-

kimi vodji in strokovno vodi konsis-

tenten razstavni program, uveljavljena

je tudi mednarodno, manj pa je sode-

lovanja med redakcijami Škuca ali pa

skupnih projektov.«

Plakat Etbina Stefančiča za Novi rock 82, ki so ga organizirali Radio Študent ,

Radio Ljubljana in Škuc Ropot.F arhiv Šku ca

Med filmi, ki bodo letos prišli v kinodvorane, je tudi drama Slovenija, Avstralija

in jutri ves svet scenarista in režiserja Marka Naberšnika (na fotografiji igralca

Aljoša Ternovšek in Jure Ivanušič). F
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Škuc je med prvimi

razstavljal dela skupine

Irwin, Dube Sambolec,

Emerika Bernarda

in Metke Krašove c.

Neodvisna kultura ni le krilatica

Pa vizija ene najvidnejših nevladnih

organizacij danes? Predsednik druš-

tva Miran Šolinc pravi, da ne počivajo

na lovorikah bogate preteklosti, a je

tudi ne mitizirajo. »Kljub vse slabšim

možnostim financiranja širimo svoje

dejavnosti. Še vedno izvajamo projek-

te s področja problematike LGBT, pa

tudi ši rše družbene kritike, morda ne

toliko skozi politični govor, pa toliko

bolj skozi umetniškega,« pravi. Opo-

zarja na mednarodno uveljavljenost

galerije Škuc, ki se kaže tudi z uspehi

z njo povezanih umetnikov, recimo

Mihe Štruklja, Jasmine Cibic in Nike

Autor, naše letošnje predstavnice na

b eneškem bienalu. Omenja uspehe

založbe Škuc, ki ji edini pri nas uspe-

va kontinuirano izdajati literaturo z

lezbičnimi in gejevskimi vsebinami

nagrajenih avtorjev, denimo Braneta

Mozetiča. Še naprej organizirajo festi-

val filma LGBT, najstarejšega tovr-

stnega v Evropi, in literarno-glasbeni

festival Živa književnost, kluba Mono-

kel in Tiffany pa sta ena prvih pros-

torov, ki omogočata izvajanje kultur-

nih, mladinskih in socialnih progra-

mov lezbične in gejevske skupnosti.

»Neodvisna kultura, sintagma, pod

katero smo podpisane različne sekcije

Škuca, ni abstrakten termin niti dnev-

nopolitično geslo, temveč izbor in pos-

lanstvo, kako svojo dejavnost razvijati

kot pospeševalec pravičnega družbe -

nega razvoja,« razlaga Šolinc. Njihova

prioriteta tako ostaja uveljavljanje in

utrjevanje neodvisne kulturne produk-

cije, ki kljub uspehom še vedno ne uži-

va zaslužene javne podpore. »Pomem-

ben dejavnik je vključevanje in zapos-

lovanje mladih ustvarjalcev in aktivis-

tov, s čimer dobijo priložnost za zače-

tek profesionalne poti in za kontinui-

rano ustvarjalno delo. Še naprej želimo

aktivno sodelovati pri ustvarjanju od-

prte družbe, ki ščiti ranljive in manjši-

ne, in sicer z ozaveščanjem ši rše skup-

nosti ter z omogočanjem delovanja ak-

tivistom,« sklene. ×

SFC bo začel izdajati

slovenske klasike na

zgo ščenkah, s čimer bo

povečal njihovo dostopnost.

seveda ni presenetljivo, da se naši fil-

marji v zadnjih letih usmerjajo pretež-

no v intimne zgodbe, raziskovanje

m ed č l ove ških odnosov in podobne te-

me, saj finančnih možnosti za kake

akcijske ali zgodovinske spektakle

preprosto ni.

Od dram do dokumentarcev

Na razpisu so bili v sofinanciranje

sprejeti štirje igrani celovečerni filmi v

skupni vrednosti 1,75 milijona evrov:

družinska drama Po l s es t ra Damjana

Ko zo l e t a , komična mladinska drama

Ne pozabi dihati Martina Turka, ko-

mični film ceste O rkes te r Ma tev ža Lu-

zarja in »rovtarska srhljivka« Vsi proti

vsem Andreja Koša ka . Dobrih 180.000

evrov so namenili za štiri celovečerne

dokumentarce: Miran Zupanič se bo v

projektu Vlado ozrl na življenje pevca

Vlada Kreslina, Igor Šte rk se bo v Sep -

tembrski klasi posvetil generaciji na-

bornikov nekdanje JLA, ki je bila ujeta

v čas razpada nekdanje države, Siniša

G ačić bo v filmu N i k i ta ponudil portret

telesne čuvajke vodje neapeljske kri-

minalne združbe, Miha Čelar pa bo v

filmu i O to k s pomočjo Mateja Dolenca

predstavil redke preostale prebivalce

otoka Biše v o.


