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kampanja širirš

Zdrava mera

ustvarjalnega kaosa

Pokazali so, da je domača alterna-

tivna scena razvita, četudi je prego-

vorno deležna nekaterih ovir. Pova-

bil jih je Radio Študent, ki je tako

zagnal trajno donatorsko kampanjo

ŠiriRŠ, s katero vzpostavlja vir las-

tnega financiranja, ki računa na ne-

posredno podporo poslušalcev. Cilj-

no publiko si radio namreč deli s

sodelujočimi prizorišči: poudarek

večera je bil na trdem rocku in dru-

gih mejnih glasbenih žanrih, ki ne

sodijo v množično kulturo. Radio

Študent je z dogodkom sprožil tudi

m re ženje med prizorišči, s čimer je

podčrtal svoj status kot pomem-

bnejši nosilni hrbet domače alter-

nativne produkcije.

Čeprav je vstopna točka na alter-

nativno sceno po navadi glasba, po-

jem alternative sega globlje od žanr-

skih preferenc. Njeno bistvo tvorijo

alternativni produkcijski načini. Že

Radio Študent izstopa iz kalupov, ki

veljajo za državno ali zasebno sfero.

Ima status medija posebnega pome-

na, ki pokriva deficitarne vsebine in

sodi v tako imenovani tretji medijski

sektor. Gotovo pa so alternativni na-

čini dela srž samoniklih prizorišč, ki

po navadi naletijo na težave tam,

kjer veljajo stroga birokratska ali tr-

žna merila. Pretirani birokratski zah-

tevki (in inšpekcijski nadzori) jih iz-

črpavajo, ker ovirajo specifične nači-

ne delovanja, ki temeljijo na prosto-

voljstvu in improvizaciji. Nujni pogoj

dela tovrstnih prostorov je zdrava

mera ustvarjalnega kaosa – in manj

police urejenih fasciklov. Samoniklo-

st predstavlja platformo, kjer lahko

ustvarjalci postavljajo pravila sami

sebi, s čimer se avtentično učijo o

lastnih sposobnostih, kar osvobaja

kreativne moči.

Mikro ekonomije

Alternativnih iniciativ tudi ni mo-

goče prepustiti trgu. Ustvarjalci, ki

študirajo ali prejemajo nizke

dohodke, niso finančno sposobni

plačevati najemnine prostorov ali

zaposliti tehničnega kadra. Tega

jim prav tako ne omogoča njihova

dejavnost, ki je netržno naravna-

na. Vzpostavi se mikroekonomija,

ki krije (ali pa tudi ne) zgolj najo-

s n ov n e j še stroške. Vendar neko-

mercialna drža ne pomeni, da al-

ternativna produkcija ne proizvaja

dodane vrednosti za vse. Prizoriš-

ča delujejo v javnem interesu. Od-

prta so tudi za marginalizirane

skupine, ki so ekonomsko ali so-

cialno izključene iz klasičnih dvo-

ran. Artikulirajo legitimne potre-

be, ki se v običajnih družb enih

strukturah ne morejo izraziti. So-

časno razvijajo javne prostore, s

čimer prispevajo k pestrosti in vi-

talnosti družbene krajine.

Samoniklost kot anomalija

Samonikla prizorišča so anomalija,

n e ka kšno drugo normiranih kultur-

nih praks. Prav kot takšna so sestav-

ni del kulturne infrastrukture, ki je

enako pomemben za razvoj kot kla-

sične institucije – kar bi morala

prepoznati tudi sleherna suverena

(in omikana) kulturna politika. Po-

nekod so alternativni kulturniki

dobro sprejeti, večinsko je njihovo

delovanje zgolj tolerirano, mesto-

ma pa se soočajo tudi z resnejšimi

Pretekli petek je v ljubljan-

skih avtonomnih conah go-

stovalo osem ekip samoni-

klih in mladinskih prizorišč

iz vse Slovenije – pogre šali

smo le predstavnike z Do-

lenjskega in Štajerskega .

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

T Katja Utroša

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

Dva benda sta izstopala: Jinho Jinza (oder MIKK Murska Sobota), na fotografiji,

in Mart (oder BAZA Ajdovščina). FMa ša Gojić

Gostovali so: MIKK Murska Sobota,

MKNŽ Ilirska Bistrica, eMCe PLAC

Velenje, BAZA Ajdovščina, KLUB ME-

TULJ Bistrica ob Sotli, TRAINSTATION

SUBART Kranj, U. P. INDE Koper in

A. C. ARGO Izola.

Samonikla prizorišča

artikulirajo legitimne

potrebe, ki se v običajnih

dr užbenih strukturah ne

morejo izraziti.

ovirami. Letos je naraslo število na-

padov na samonikle prostore. AKC

Sokolc v Novem mestu je redna tar-

ča vandalov, ki so zidove tega naj-

s t a re j šega narodnega doma že več-

krat počečkali z nacističnimi in fa-

šističnimi simboli. V Tovarni Rog,

ki so jo spomladi branile ekipe sa-

moniklih prizorišč iz vse domovine,

je prišlo do konflikta z varnostno

službo, kasneje pa do napada orga-

nizirane tolpe. Iz izolskega skvota

A. C. Argo poročajo o nedavnem

policijskem nasilju nad uporabniki.

Silnice, ki stojijo za tovrstnim inci-

denti, so kontrapunkt emancipacij-

skim principom, ki jih zastopa sa-

monikla in alternativna kultura, za-

to jih ne bi smeli spregledati. ×

intervju / Igor Šterk, filmski režiser

V ta projekt sem resnično verjel

V

naših kinih so začeli pred-

vajati Pojdi z mano, mladin-

ski film režiserja I go r j a

Šte rka . Zgodba o štirih mes-

tnih trinajstletnikih, ki se za

potrebe šolskega fotograf-

skega natečaja odpravijo na iskanje

nevsakdanjih motivov po odročnem

p o deželju, sicer temelji na istoimen-

skem romanu Dušana Čatra, film, v

p re te žni meri posnet po slovenskih

gozdovih, pa je na letošnjem Festivalu

slovenskega filma med drugim dobil

nagradi občinstva in Art kino mreže.

»Želeli smo narediti film, ki bo všeč

vsem generacijam,« pravi Šterk. »Gle-

de na odlične odzive občinstva na

predpremiernih projekcijah, ko je bilo

v dvorani polno smeha, gledalci pa so

v napetih prizorih trepetali skupaj z

glavnimi junaki, verjamem, da nam je

to tudi uspelo.«

Žanrsko je Pojdi z mano precejšen

odmik od vaših prejšnjih del.

Kako to, da ste se odločili posneti

mladinski film?

Ustvarjati želim različne vrste filmov,

nočem se osredotočati na eno samo

formulo. Ekspres ekspres je bil recimo

poetično humorno delo, ki se je rahlo

spogledovalo z estetiko nemega filma,

sledili sta dve resni drami, film 9:0 6 je

bil morda malce podoben filmu noir.

Ko mi je Dušan Čater predlagal, da bi

posnel film po njegovem romanu, sem

bil res vesel. Zdelo se mi je, da ima be-

sedilo nastavke, zelo primerne za film,

in neki element napetosti, ki se kot v

trilerju vleče skozi vso zgodbo. Če me

roman ne bi tako pritegnil, seveda ne

bi šel za vsako ceno snemat ravno

mladinskega filma, toda v ta projekt

sem resnično verjel.

Vse glavne vloge igrajo mlajši

najstniki. Je bil postopek dela

z njimi kaj drugačen kot prej,

ko ste praviloma snemali

z odraslimi poklicnimi igralci?

Pri tem mi je pomembno pomagala

g l ed a l i ška režiserka Tijana Zinajić, s

katero sva sodelovala tudi že pri prej-

šnjih filmih, ko smo imeli kake manj-

še vloge z mlajšimi nastopajočimi. Se-

veda pa je bil tokrat položaj drugačen,

saj ves film sloni na štirih mladih

igralcih, odrasli se v filmu pojavljajo le

občasno. Priprave na snemanje so bile

sicer podobne kot vselej: veliko smo

se pogovarjali o likih, jih razčlenjevali,

ra z m i šljali o tem, kakšni so in kaj no-

sijo s seboj, nato pa šli od prizora do

prizora. Ves čas smo bili pozorni tudi

na to, da bi bili dialogi takšni, kot v

resnici govorijo mladi, s čimer je bilo

kar precej dela. Ko imaš v scenariju

napisano besedilo, ga namreč pogosto

s p re j m e š t a kšno, kot je, zato smo naše

mlade igralce nenehno spodbujali k

premisleku, kako bi neko repliko po-

vedali sami.

Vam je tak kolektivni proces blizu?

Vsak sodelavec prinese neki svoj po-

gled in način razmišljanja o tem, kaj

bi bilo najbolje, in meni se zdi to dra-

goceno. Ta film je zares skupinski do-

sežek, če lahko tako rečem, veliko

kako drugače. Tega je bilo še več  – za

nekatere prizore smo kamero vodili

po več kot petdeset metrov dolgi vrvi,

ki smo jo napeli med drevesi, kar nam

je omogočilo posnetke s posebne per-

spektive, ki jih sicer ne bi mogli pos-

neti na noben način.

Meni je bilo všeč, da film, ki govori o

ml ajših najstnikih, do svojih likov ni

prav nič podcenjujoč ali pokroviteljski.

Na to smo bili zelo pozorni. Če delaš

mladinski film, to še ne pomeni, da

mora biti naiven, s poenostavljenimi

liki, odnosi in tokom zgodbe; tako vi-

zualno kot na ravni dogajanja smo ga

naredili na način, kot bi šlo za film za

odrasle, ničesar nismo poenostavljali.

Saj za to niti ni potrebe, mladi so bis-

tri. Obenem se v filmu pod glavno

zgodbo odpirajo vsebine, kot so so-

cialna razsežnost glavnega junaka,

nasprotja med mestom in pode-

željem, naravo in tehnologijo, toda

nič od tega ni prikazano na klišejski

način, marsikaj ostaja le nakazano,

tako v dogajanju kot v značajih oseb,

tudi nismo hoteli ponujati nobenih

vzgojno naravnanih poant. Mislim,

da vsi ti elementi film bogatijo in mu

dajejo neko ši r i n o.

Mimogrede, od vašega prejšnjega filma

je minilo kar sedem let. Je za to kak

poseben razlog?

Razlog je preprosto ta, da za svoje

projekte, ki sem jih v tem času prija-

vljal na razpise Slovenskega filmskega

centra, nisem dobil denarja. Kar se mi

zdi nerazumljivo: s prejšnjim filmom

9:0 6 sem pobral rekordno število na-

grad na Festivalu slovenskega filma,

uv rščen je bil v tekmovalni program

p re s t i žnega festivala v Montrealu,

odlično ocenjen v najuglednejših sve-

tovnih filmskih revijah, kot sta Varie-

ty ali Hollywood Reporter, vendar mi

vse to ni pomagalo, da bi dobil pod-

poro za naslednje projekte, pa četudi

so bili nizkoproračunski. Si lahko

predstavljate, da bi na Boršt n i kove m

srečanju predstava nekega režiserja

prejela vse glavne nagrade, on pa na-

to nekaj let ne bi dobil priložnosti za

delo nikjer v Sloveniji, niti v Gledališ-

ču Glej ne? Ampak v gledališču se to-

vrsten eksces preprosto ne more zgo-

diti, pri filmu pač, pa čeprav je to

skrajno nelogično. Kajti kaj za režiser -

ja pomeni sedemletni premor? Da je

petino časa, ki bi ga v življenju lahko

posvetil filmu, preprosto vrgel stran.

To se ne bi smelo dogajati. ×

Kaj za režiserja pomeni

sedemletni premor? Da je

petino časa, ki bi ga v

življenju lahko posvetil

filmu, preprosto vrgel stran.

To se ne bi smelo dogajati.

predlogov je dala ekipa med snema-

njem, vsi smo se trudili, da bi bil re-

zultat čim boljši. Z Dušanom sva deni-

mo razmišljala, kako bi lahko še nad-

gradila konec filma, in pomočnik reži-

je Boris Bezič je dal odlično zamisel,

ki smo jo nato uresničili. Veliko je k

celoti prispeval tudi montažer Petar

Marković, ki mu je uspelo, da ima film

napet, dinamičen ritem, hkrati pa je

odmeril dovolj časa tistim prizorom,

ki potrebujejo nekoliko več, da vzpos-

tavijo določen čustveni naboj. Že ko je

bral scenarij, je imel nekaj izvrstnih

idej, ki smo jih potem tudi uporabili.

Pomembno k vzdušju in podobi

filma prispeva tudi fotografija.

Direktor fotografije in snemalec Miloš

Srdić je zares opravil izjemno delo,

prav po njegovi zaslugi je film vizual-

no tako spektakularen. Nekatere nje-

gove zamisli so bile vrhunske, recimo

pri prizoru, ko eden junakov razlaga

neko grozljivo zgodbo iz preteklosti,

je Miloš predlagal, da ga posnamemo

s krožno vožnjo kamere, ki še stop-

njuje napetost ob povedanem. Tako ta

prizor deluje bistveno bolj dramatič-

no, kot bi sicer, in zdaj si niti ne mo-

rem več predstavljati, da bi bil posnet

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

TGregor Butala

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

»Vsak sodelavec prinese svoj pogled in način razmišljanja o tem, kaj bi bilo najbolje za film, in meni se zdi to dragoceno,«

raz m i šlja režiser Igor Šterk. F Jaka Gasar


