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intervju / Sonja Prosenc, filmska reži s e rka

Diskriminacijo občutimo na lastni koži
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ežiserka Sonja Prosenc je

mednarodna občinstva do-

dobra prepričala že s svoj-

im prvencem D re vo , svoj

drugi celovečerni film Z go -

dovina ljubezni pa je minuli

teden predstavila v glavnem tekmo-

valnem programu na prestižnem fil-

mskem festivalu v Karlovih Varih in

tam zanj prejela posebno omembo

žirije. Zgodovina ljubezni je sploh pr-

va slovensko-italijansko-norveška

koprodukcija, ki pa je kljub medna-

rodnemu uspehu v Sloveniji dobila

skoraj neznatno finančno podporo.

Koprodukcija z Norveško je za

slovenski filmski prostor nekaj

povsem novega. Kako je Zgodovina

ljubezni postala slovensko-

italijansko -norveški film?

ma zanimivi le za slovenski trg.

Filmi, ki prinašajo denar iz tujine

v Slovenijo in imajo tako tudi

znatnejši ekonomski učinek za dr-

žavo, pa so pogosto »arthouse« fil-

mi, ki zanimanje tujih produkcij in

financerjev praviloma pritegnejo s

svojimi poglobljenimi temami in

avtorskimi pristopi.

Koliko takšne koprodukcije za

posamezen film stvari spremenijo

denimo v proračunskem smislu?

Slovenski filmski center je filmu na-

menil manj sredstev, kot jih sicer na-

menja celo prvencem. Da bi ga mo-

goče lahko realizirali, je postalo jas-

no, ko se je kot koproducent pridru-

žila RTV Slovenija. Na srečo so bili

filmu zelo naklonjeni skladi v Italiji

in na Norveškem, tako da je podpora

filmu v tujini skupaj z Eurimagesom

na koncu dosegla skoraj dve tretjini

njegovega proračuna.

morda nimajo dovolj spodbude, da

bi realizirali svoje vizije. Pridobijo

obrtniško znanje, mogoče pa jim

manjka to, da bi jih med študijem

navdihnili v smislu razvijanja las-

tnega filmskega jezika. V takšnih

razmerah se hitro zgodi, da se filmi

na silo poenotijo: vemo, da trenutno

dobro deluje naturalizem, ali pa do-

ločene teme, še posebej, ko gre za

našo regijo. Temu se je mikavno pri-

lagoditi, ampak v resnici o pričako-

vanjih drugih lahko le sklepaš. Hitro

se zgodi, da ne slediš več lastni vizi-

ji, v resnici pa ne ugodiš niti priča-

kovanjem tistih, ki jim želiš ugajati.

Kako je biti filmska

re žiserka v Sloveniji?

Tej problematiki se namenja vedno

več pozornosti. Želim si, da bi v tem

kontekstu lahko ločevali dve stvari:

ena je položaj ustvarjalk v industriji,

druga pa tisto, čemur ljudje večkrat

poudarili, da režiserke v Sloveniji

nimate enakega dostopa do javnih

sredstev kot moški – le enajst

odstotkov filmov režirajo ženske ,

tudi če dobijo sredstva, pa so ta

znatno nižja od tistih, ki jih dobijo

moški; za tistih enajst odstotkov

filmov tako pridobijo zgolj osem

odstotkov javnega denarja.

Kako si to razlagate?

Financerji, ki trdijo, da odločanje o

podpori poteka le glede na kakovo-

st projektov, ne glede na spol, se ne

zavedajo problematike, na katero

opozarjata tako Eurimages kot

EWA (Evropska ženska avdiovizual-

na mreža, op. p. ) – to je nezavedna

pristranskost. Vsi smo bolj ali manj

indoktrinirani v patriarhalni po-

gled na svet, nezavedna pristran-

skost pa deluje kot uravnilovka v

prid moškim ustvarjalcem. Skladi v

zahodnih državah že organizirajo

i zo b ra ževanja za preseganje takšne

Italijani so za ta projekt pokazali ve-

liko zanimanje še v fazi razvoja, z

No r ve žani pa smo začeli sodelovati

pol leta pozneje, ko se je na medna-

rodni producentski akademiji zanj

zagrel norveški filmski producent,

nato pa tudi Norveški filmski inšti-

tut. Posledično sem imela priložnost

slovensko avtorsko ekipo, v kateri bi

posebej izpostavila direktorja foto-

grafije Mitjo Lična, dopolniti z odlič-

no montažerko Frido Eggum Mi-

chaelsen in oblikovalcem zvoka Gis-

lejem Tveitom, sicer stalnim sode-

lavcem Joachima Trierja. In seveda z

igralcem Kristofferjem Jonerjem.

Smisel koprodukcij vidim ravno v

kreativnem sodelovanju, ki pa je se-

veda pogojeno s finančno participa-

cijo posameznih drža v.

Mislite, da bo podobnih koprodukcij

še več, da se Slovenija odpira

tudi kot filmska držav a?

Odvisno od tega, koliko je posame-

zen film za to primeren. Komer-

cialno naravnani filmi so pravilo-

Va š film pred pripovednostjo daje

prednost vizualnemu jeziku, v čemer

se razlikuje od mnogih slovenskih

filmov. Je to povezano z dejstvom,

da filma niste študirali na AGRFT?

Vsak avtor najde svojo govorico. Moj

pristop izhaja iz tega, da filma ne je-

mljem kot ilustracijo zgodbe, ampak

kot ustvarjanje filmske izkušnje sko-

zi vse aspekte filmskega jezika, ki so

si med seboj enakovredni in deluje-

jo šele kot celota. Zase in za svoje

sodelavce si seveda vedno želim, da

ne bi delali nečesa tipičnega. Mis-

lim, da v Sloveniji mladi ustvarjalci

ponesrečeno rečejo »ženski« film,

»že n s ka senzibiliteta«. Moramo ve-

deti, da če se režiserka odloči za

drugačen pristop, pri tem ne gre za

posledico nekakšnih biokemičnih

procesov, ki potekajo v ženskah, kot

si ljudje to pogosto predstavljajo,

češ: »Ženske ste drugačne, bolj ob-

čutljive.« Ne! Morebitne razlike v

pristopu izhajajo iz tega, da avtorice

diskriminatorna razmerja moči ob-

čutimo na svoji koži in imamo zato

močna politična stališča. To je tisto,

kar se lahko odraža na našem us-

tvarjanju. To vključuje, na primer,

odpoved tipično patriarhalnemu

p oložaju avtoritete avtorja, ki gle-

dalca za roko vodi skozi zgodbo, iz-

mikanje aristotelovski identifikaciji

in strukturi ter namesto tega za

vključevanje raznolikosti pogledov.

Želim si, da bi bila slovenska fil-

mska scena tudi glede raznolikosti

avtorskih pogledov bolj inkluzivna.

V zadnjem času ste z drugimi

filmskimi ustvarjalkami večkrat

pristranskosti, zanje se zavzemamo

tudi v društvu reži s e r j ev.

Kljub takšnemu izhodišču

spadate med redke slovenske

filmske ustvarjalce, ki tako doma

kot v tujini konsistentno dobivajo

nagrade – tako za Drevo kot

za Zgodovino ljubezni.

Pri vsebinsko ali formalno radikal-

nejših filmih vedno veliko tvegaš,

ampak saj tudi pri bolj »varnem«

m a i n s t rea m filmu ni recepta za us-

peh. Držim se tega, kar si s filmom

sama želim ustvariti, in vedno se

najde kdo, ki se potem v ta film

zaljubi. Če pa so to ljudje, ki imajo

možnost, da film pripeljejo do ši r-

šega občinstva velikih festivalov,

toliko bolje. Posebna omemba veli-

ke žirije na festivalu v Karlovih Va-

rih, ki so jo Zgodovini ljubezni n a-

menili kot priznanje za umetniški

dosežek, je lepa popotnica za na-

daljnjo pot filma po svetu, kar je

tisto, kar si ustvarjalci za svoje fil-

me najbolj želimo. ×

Če se neka reži s e rka

odloči za drugačen pristop,

pri tem ne gre za posledico

n e ka k šnih biokemičnih

procesov, ki potekajo v

ženskah, kot si ljudje

to pogosto predstavljajo.

»Filma ne jemljem kot ilustracijo neke zgodbe, ampak kot ustvarjanje filmske izkušnje skozi vse vidike filmskega jezika, ki so si med seboj enakovredni in delujejo

šele kot celota,« pojasnjuje Sonja Prosenc. F Jaka Gasar

Nocoj se v Ljutomeru

začenja 14. Grossmannov

festival fantastičnega filma

in vina. V tekmovalnem

programu bo prikazanih

šest celovečernih filmov.

L e to šnji Grossmannov festival fan-

tastičnega filma in vina, ki se za-

čenja danes in bo trajal do sobote,

bo ponudil skupno 29 celovečernih

filmov, deset dokumentarcev in 53

kratkih filmov iz 29 držav. Odprla ga

bo klasika nemškega ekspresioniz-

ma Kabinet doktorja Calgarija re ži-

serja Roberta Wieneja, ki jo bo z

glasbo v živo spremljala madža rs ka

progresivna rock skupina Ven.

Skrajno grozljivo in hrupno

Med šesterico celovečernih filmov, ki

se bodo v tekmovalnem programu

potegovali za osrednjo festivalsko

nagrado hudi maček, je programski

vodja To m a ž Ho r va t izpostavil nem-

ško-avstrijsko art grozljivko Ha ga -

zussa – pogansko prekletstvo re žiserja

Lukasa Feigelfelda, ki velja za enega

najbolj vročih festivalskih naslovov,

špansko-francosko fantazijsko ko-

medijo E r re m e n ta r i re žiserja Pa u l a

Urkija Alija in čilsko ekstremno gro-

zljivko T ra u m a re žiserja Lucia A. Ro-

jasa, ki je po njegovih besedah eden

najbolj šokantnih filmov zadnjih let.

Tekmovalni program glasbenih

dokumentarcev za nagrado hrupni

maček bo ponudil prav tako šest

glasnih doživetij. V njem bodo med

drugim prikazali Električne sanje re -

žiserja Dušana Moravca o sloven-

skem pionirju elektronske glasbe

Mihi Kralju, LP film Laibach re žiserja

Igorja Zupeta in srbski Ko n ta kt re ži-

serja Mihajla Obrenova, portret

glasbenega podzemlja Novega Sada.

V tekmovalnem programu kratkih

filmov za nagrado Slakov hudi ma-

ček se bo pomerilo 13 filmov z vsega

sveta, dvanajst evropskih kratkih fil-

mov pa se bo potegovalo za nagrado

srebrni melies, ki jo podeljuje Evrop-

ska federacija festivalov fantastične-

ga filma; med njimi bo tudi C e l i ca re -

žiserja Dušana Kastelica.

Tokrat brez glavnega gosta

Letos na festivalu izjemoma ne bo-

do imeli glavnega gosta oziroma

nagrajenca za življenjsko delo. Na-

mesto tega bodo retrospektivo pos-

vetili mitičnemu letu 1968, v njej pa

bodo zavrteli nekatere prelomne

žanrske filme, kot so Noč živih mrt-

vece v Georgea A. Romera, P l a n et

opic Franklina J. Schaffnerja, Bilo je

nekoč na Divjem zahodu Sergia Leo-

neja in Rosemaryjin otrok Ro m a n a

Polanskega. V programskem sklopu

Animania organizatorji izpostavljajo

ponovni obisk britanskega anima-

torja Leeja Hardcastla, ki bo pred-

stavil izbor svojih kratkih stop-mo-

tion animacij, ter retrospektivo

kratkih filmov slovenskega mojstra

animacije Dušana Ka s te l i ca .

Programski sklop Začarani kino bo

med drugim ponudil dansko psiholo-

ško srhljivko Thelma re žiserja Joachi -

ma Trierja, ki je prejela nagrado zlati

melies za najboljši evropski fantastič-

ni celovečerec, najmlajši bodo lahko

uživali v izboru kratkih filmov z Ani-

mateke, zunaj tekmovalnega progra-

ma pa bo prikazanih še deset drugih

celovečercev z vsega sveta, med njimi

prvi finski superherojski film Re n d e l ;

napovedujejo tudi premiero novega

filma O to re žiserja Vasje Rovšn i ka .

Pester spremljevalni program bo med

drugim ponudil subkulturno tržn i co,

performanse, predstavitve knjig, raz-

stave in delavnice. × gb, sta

grossmannov festival

Zo m b i j i

se vračajo


