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slovenski film

Film ni le to, kar vidite v kinu
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T Zdenko Vrdlovec
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filmski center

Več sredstev izbrancem

Odkar je Slovenija postala samostojna, je postala tudi

zelo filmska država. V zadnjih 25 letih je v njej nastalo

skoraj 300 celovečernih filmov. Toliko jih je naštel Mar-

cel Štefančič jr. v knjigi Slovenski film 2.0.

Direktor Slovenskega fil-

mskega centra Jožko Rutar je

posameznim projektom brez

utemeljitev podelil več sred-

stev, kot jim jih je prisodila

strokovna komisija. Pri minis-

trstvu pravijo, da je s tem

kr šil zakon, Rutar pa meni,

da je to direktorjeva pravica.

Astronomski observatorij Go-

lovec organizira dneve odpr-

tih vrat le štirikrat na leto, ob

menjavi letnih časov. Na raz-

stavo nebesnega svoda so v

torek zvečer, ko je k nam

prišlo poletje, popeljali več

kot sto obiskovalcev.
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TMaja Šučur

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

astronomski observatorij

Poetične zvezdne steze nad Ljubljano

Zgodovina slovenskega filma, pravi

Marcel Štefančič jr. v uvodu v svojo

knjigo Slovenski film 2.0, ne more biti

več le zgodovina slovenskih filmov,

ki jih je blagoslovil Slovenski filmski

center ali prej Slovenski filmski

sklad. In prav tako ne more biti več

le zgodovina slovenskih filmov, ki so

se vrteli v kinu, na rednem progra-

mu. Zakaj ne? Ker je digitalna revo-

lucija pomenila tudi revolucijo in ek-

spanzijo slovenskega filma, trdi Mar-

cel Šte fa n č i č .

demo do številke 296. Prav osupljiva

številka. Če bi jo slišal kakšen tujec, bi

pomislil, kako močno filmsko indus-

trijo moramo imeti v Sloveniji. Ducat

filmov na leto, to za tako majhno in

mlado državo v tako ubornih časih ni

majhna reč. Seveda pa tolikšno štev i l o

filmov ni in ne more biti produkt fil-

mske industrije, ker je pri nas ni. Ima-

mo zasebne producente, toda ti dobijo

večino denarja za svoje filme od Slo-

venskega filmskega centra, ki predsta-

vlja obliko državne ali javne pomoči

filmski produkciji. Ta pa še nikoli ni

pridelala deset filmov na leto. Od kod

torej toliko filmov, v 25 letih skoraj

černega filma) vključil tudi številne do-

kumentarce in enourne igrane filme,

ki so nastali v televizijski produkciji.

Izgubljeni, a ne pozabljeni

A tudi s tem še ne bi prišel do tistega

osupljivega števila, če se ne bi spomnil

še vseh izgubljenih filmov, torej tak-

šnih, ki so bili dokončani, a iz teh in

onih razlogov niso prišli v kino (neka-

teri, kot je Fe l i x Boža Šprajca, pa so tu-

di dobesedno izginili), predvsem pa,

če ne bi odkril še vrste takšnih, ki so

dejanski nastali v neodvisni oziroma

gverilski produkciji. Kar nekaj teh fil-

mov je zbranih pod rubriko Regionalci ,

gverilci & samizdati, nekateri »gverilci«

so raztreseni še po drugih rubrikah ali

kategorijah, eden pa se je znašel celo v

Neb esih, kot je Marcel Štefančič jr. poi-

menoval svoj panteon 15 najboljših fil-

mov. To gverilsko izjemo je treba ime-

novati: to je film Fantje ljubijo sexy no-

ge, dekleta imajo rada sladoled, saj je

kritični enciklopedist v njem odkril re-

žiserja, ki je ne le zadržan in izviren,

ampak kompleten avtor, ki je poleg te-

ga posnel še štiri celovečerce. Ime mu

je Matej Ocepek, a če ga boste hoteli v

knjigi najti, boste morali prebrati celo,

ker ji manjka indeks imen.

Vsa ta množica filmov je katalogizira-

na v razne kategorije, ene kakor da

» družbenopolitične«, kot so Vzhodno od

ra ja , Zahodno od raja, Trpljenje srednjega

ra z red a , An t i ka p i ta l i s t i , Spolna politika ali

Sence vojne, druge enostavno zabavne, a

točne, kot je zlasti Umetnost je težka , ve-

čina pa je le žanrskih, kot so M ju z i k l i ,

Gorniški filmi, Mo ckumentarci, Portreti in

prof ili, Nemi filmi ali Žanrski kiksi. A ne

le med Žanrskimi kiksi, tudi v nekaterih

drugih kategorijah je najti spise (večino

jih je Marcel Štefančič jr. sicer že objavil

v reviji Mladina), ki to knjigo še kako

upravičujejo kot resnično kritično enci-

klopedijo slovenskega celovečernega

filma v obdobju 1991–2016. Z nekaj me-

taforike pa bi se jo dalo opisati kot tako

popolno katalogizacijo slovenskega fil-

ma v zadnjih 25 letih, da ji nič in celo

»nevidno« ne ostane skrito; ali tako po-

polno vivisekcijo tega filmskega korpu-

sa, da oživi tudi njegove invalidne in ce-

lo odmrle dele. ×

V nebesnih pojavih se umetnost nav-

dihuje že vso zgodovino. V hram poglej-

te, mi povejte, zvezde, al res ona spi, se je

romantično spraševal denimo tudi

France Preše re n v pesmi Pod oknam. Z

nekoliko manj hrepenenja, a nič manj

vzneseno, je k zvezdam v torek zvečer,

ko se je pomlad naposled prevesila v

poletje, romalo tudi dobrih sto astro-

nomskih navdušencev, ki so pravočasno

pograbili brezplačne vstopnice za ogled

zvezdne pravljice v Astronomsko -geofizi-

kalnem observatoriju na Golovcu.

Čeprav večina največjih astronom-

skih odkritij izvira iz observatorijev v

Avstraliji, Čilu in na Kanarskih otokih,

je tudi v našem mogoče odkriti kak-

šno malenkost in opravljati opazoval-

ne naloge, pravi To m a ž Zw i t te r , ki se,

kot da gre za najobičajnejši poklic na

svetu, predstavi kot astronom. Zbra-

nim Zemljanom nazorno prikaže raz-

merja moči in razdalj v vesolju – če

Sonce zmanjšamo na velikost poma-

ranče, je Zemlja zgolj nekakšen

grahek. A našo megalomanskost vsee-

no potolaži s fotografijami Lune, na

p ovršju katere so še vidne sledi vozila,

s katerim se je naokrog poganjala od-

prava Apolla 15.

Mali veliki Vega

Observatorij na Golovcu je bil, pred-

vsem za univerzitetne, kasneje pa tudi

seizmološke namene ustanovljen pred

skoraj šestdesetimi leti na pobudo že

preminulega Frana Dominka, prvega

profesorja astronomije na ljubljanski

univerzi. Ta si je prizadeval omogočiti

pogoje za razvoj slovenske profesional-

ne astronomije in ob pogledu na naš

največji, sicer srednje velik teleskop Ve-

ga, ki je prve posnetke opravil leta

2004, bi bil nemara zadovoljen.

Običaj je, da dobijo veliki teleskopi

po svetu ime po kakšnem od znanstve-

nikov, in če imajo Angleži teleskop

Isaac Newton, je junak slovenske astro-

nomske zgodbe, kakopak, imenovan po

Juriju Vegi, razlaga kulturne posebnosti

astronom Bojan Dintinjana. Medtem

ko pojasnjuje, da je Vega plod sodelo-

vanja med slovenskimi strokovnjaki s

fakultete za matematiko in fiziko, fa-

kultete za strojništvo in podjetja Litos-

troj, računalniško upravlja teleskop, ka-

terega osi se na presenečenost obisko-

valcev, tako mladih kot starih, spustijo

v poetičen ples z nebeško kupolo.

»Mehanizem za premikanje mora biti

seveda zelo natančen, da ujamemo sve-

tlobo natančno določene zvezde. Zvez-

da se navidezno počasi premika po ne-

bu in teleskop mora slediti njenim naj-

manjšim premikom, če želimo kakovo-

stno sliko,« ob humorni demonstraciji

pojasnjuje Dintinjana.

Za zdaj brez marsovcev

Zaradi jasnega vremena je bilo v torek

nebo mogoče preučevati tudi z manjši-

mi teleskopi na vrtu observatorija in

študentje astronomije so ob pomoči

obiskovalcem doživeto izkazovali svoje

n avd u šenje nad Saturnovimi obroči in

njegovo luno Titan, ki je edina luna z

gosto atmosfero. Ob četrtem kamnu od

Sonca, značilno rdeče bleščečem plane-

tu, pa so zamahnili z roko, češ da je to

»samo« Mars – in kolikor vemo, za zdaj

še brez marsovcev.

Naslednjo priložnost, da se natan-

čneje kot kadar koli prej zazrejo v ne-

bo, bodo imeli obiskovalci observatori-

ja šele 22. septembra, ko bomo pozdra-

vljali jesen. Kdor pa bo v zvezdah iskal

ljubezenske prerokbe in ostal razoča-

ran, zna kot Prešeren v pesmi Zvezdo-

gledam zavzdihniti: L ažnivi zvezdogledi!

Vsi pojte rakam žvižga t ! ×

Čeprav večina astronomskih odkritij izvira iz observatorijev v Avstraliji, Čilu in na
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V obsežnem in temeljitem pregledu slovenskega filma zadnjih 25 let je Marcel

Štefančič jr. izbral tudi svoj panteon najboljših filmov. F Jaka Gasar 
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Direktor Slovenskega filmskega centra

(SFC) Jo žko Rutar se sooča z novimi

očitki o nepravilnostih v poslovanju

te javne agencije. Tokrat mu delno

poročilo o nadzoru zakonitosti dela

filmskega centra, ki ga je opravilo

ministrstvo za kulturo, očita več ne-

doslednosti, med drugim to, da je ne-

katerim projektom samovoljno dode-

lil več sredstev, kot je odločila stro-

kovna komisija, pri čemer ni uporabil

meril in pravnih podlag, odločitev ni

ustrezno obrazložil niti ni z njimi se-

znanil sveta SFC, zaradi česar naj bi

ravnal nezakonito.

Rutar se je ministrstvu glede ugoto-

vitev že izrekel in očitke zavrnil,

predsednik računskega sodišča To m a ž

Ve s e l pa pravi, da bo računsko sodiš-

če informacije o domnevnih krši t va h

obravnavalo kot pobudo za revizijo.

Program za izvrševanje revizijske

pristojnosti je zaupen, zato nam in-

formacij o morebitni načrtovani iz-

vedbi revizije včeraj niso dali.

Nezakonito podeljevanje

Ministrstvo je povečanje sredstev gle-

de na predlog strokovne komisije

ugotovilo v osmih naključno pregle-

danih primerih. S 50.000 na 70.000

evrov je Rutar sredstva povečal pro-

jektu Kavki na cesti v koprodukciji

Cvinger filma, s 50.000 na 60.000

evrov projektu Ustava Republike Hr-

va t ske v koprodukciji družbe Sever &

Sever, 320.000 namesto 300.000

evrov je prejel film Ne bom več luzerka

producenta Vertiga, 340.000 namesto

300.000 evrov pa projekt Za d u šn i ca

producenta Stara gara, za katerega je

Rutar delal od 2004 do 2011, ko je po-

stal direktor SFC, in ga nekaj časa tu-

di vodil. S 330.000 na 375.000 evrov je

povečal sredstva projektu An a produ -

centa Arkadena, ki ga režira Igor

Šmid, do letos predsednik sveta SFC.

Ministrstvo ugotovitev, da so bila ta

sredstva podeljena nezakonito, ute-

meljuje tako: »Tako pravilnik kot za-

kon določata, da se lahko direktor ne

strinja zgolj z mnenji in ocenami, ne

pravilnik in ne zakon pa nikjer ne do-

ločata, da bi lahko direktor zviševa l

tudi višine sofinanciranja.« Ministr-

stvo zavzema stališče, da je direktor s

tem, ko svoje odločitve o zvišanju

zneska sofinanciranja ni obrazložil v

pravnem aktu niti ni svoje odločitve

sporočil svetu SFC, ravnal v nasprotju

s pravilnikom in zakonom.

Rutar očitke zavrača

Rutar na našo prošnjo ni utemeljil,

zakaj konkretno je izbranim projek-

tom podelil več sredstev. Pojasnjuje

pa, da se je pri odločitvi opiral na

pravilnik o izvedbi razpisnega pos-

topka, ki določa, da lahko direktor,

če se ne strinja z mnenji in ocenami

strokovne komisije o sofinanciranju,

sprejme drugačno odločitev. Direktor

mora pri svoji odločitvi v skladu s

pravilnikom upoštevati tudi dejavni-

ke, ki niso predmet ocenjevanja ko-

misije, in sicer razpoložljiva sredstva,

izpolnjevanje obveznosti producen-

ta, izvedljivost projekta glede na fi-

nančni načrt in predračun.

V ministrstvu na vprašanje, kakšne

postopke so sprožili na osnovi izsled-

kov poročila, ne odgovarjajo, ker gre

za delno in ne končno poročilo, ki ga

do zaključka postopka ne morejo ko-

mentirati. Rutar, ki je tik pred tem, da

ga vlada na osnovi pozitivnega

mnenja večine članov sveta SFC potr-

di kot direktorja še za en petletni

mandat, pravi: »V primeru povezova-

nja postopka nadzora zakonitosti,

učinkovitosti in uspešnosti delovanja

SFC ter postopka imenovanja direk-

torja SFC gre očitno za poskus diskre-

ditacije direktorja in medijskega vpli-

va na odločitev vlade.« ×

Od igranih do dokumentarnih

Ta njegova knjiga je nastala na pobu-

do urednika založbe UMco Sama Ru-

glja, da bi ob 25-letnici Slovenije obja-

vil knjigo o filmu te četrtstoletne Slo-

venije. In kaj mislite, koliko filmov so

v Sloveniji posneli v tem obdobju?

Na j b rž se vam niti ne sanja, saj se tudi

meni ni. Ampak če preštejemo naslove

filmov v indeksu na koncu knjige, pri-

300, kolikor jih je Marcel Štefančič jr.

katalogiziral v svoji knjigi?

Ta količina je, bi rekel, najprej rezul-

tat neke tolerance, ki je za dolžino ce-

lovečernega filma štela 60 minut, ne

pa običajnih ali »mainstreamovskih«,

»filmsko industrijskih« 90 ali 100 mi-

nut. Tako je lahko »kritični enciklope-

dist« (podnaslov knjige je namreč Kri -

tična enciklopedija slovenskega celove-


