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festival slovenskega filma

Iniciacija v nacionalni kulturni prostor

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

T Gregor Butala

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

Na 21. Festivalu slovenskega filma se bo prihodnji teden

v Portorožu zvrstilo okoli 110 filmov vseh zvrsti in dolžin.

Za vesne se bo v tekmovalnem programu potegovalo

16 celovečernih filmov, ki bodo prikazani v Avditoriju,

medtem ko bo bližnje razstavišče Monfort po novem

gostilo brezplačne projekcije vseh filmov iz preglednega

programa in večerna druženja s koncerti.

S podelitvijo Badjurove nagrade sce-

naristu in režiserju Tugu Štiglicu ter

projekcijo celovečernega filma Ne

bom več luzerka v režiji Urše Menart

se bo v ponedeljek v portoroške m

Avditoriju začel 21. Festival sloven-

skega filma. »Najpomembnejša

predstavitev nacionalne kinemato-

grafije«, kakor je prireditev označila

direktorica Slovenskega filmskega

centra Na t a ša Bučar, bo  v šestih

dneh (za en dan je torej festival dalj-

ši kot doslej) ponudila okoli 110

igranih, dokumentarnih ter animira-

nih filmov različnih dolžin, od krat-

kih do srednjemetražnih in celove-

černih – nekaj manj kot polovica jih

je uvrščena v tekmovalni program,

drugi pa bodo prikazani v okviru

uradnega preglednega programa.

Širjenje po prizoriščih

Glavna novost letošnjega festivala je

povezana s spremenjeno zasnovo

certe. Del festivalskega programa bo

mogoče videti še v ljubljanskem kinu

Komuna, kjer bodo ponudili izbor

dokumentarnih filmov, takoj po kon-

cu festivala pa bodo tam (v nedeljo

in ponedeljek) prikazali tudi retros-

pektivo zmagovalnih filmov.

V tekmovalnem programu se bo zvr-

stilo 16 igranih in dokumentarnih ce-

lovečercev; ocenjevala jih bo strokov-

na žirija, ki jo bodo sestavljali latvijski

producent Uldis Dimiševskis, igralka

Polona Juh in producent Boštjan Virc,

predvidoma pa bo podelila 14 vesen. V

preostalih kategorijah (študijski, krat-

ki, srednjemetražni igrani, dokumen-

tarni in animirani filmi, manjši n s ke

koprodukcije) pa bodo vesne med

skupno 36 produkcij razdelili reži s e r ka

Haidy Kancler, scenarist in režiser Me-

tod Pevec ter direktor fotografije Miloš

Srdić. »Tekmovalni program festivala

zelo jasno kaže, da kakovostna pro-

Za festivalske vesne se bo

potegovalo 52 filmov, med

njimi je 16 celovečernih, še st

sre dnjemetra žnih, 17 kratkih

in deset študijskih filmov ter

tri manjšinske koprodukcije.

Tekmovalni program celovečernih filmov

p r i zo r i šč: po lanskih slabih izkušnjah

z vremenom bodo tokrat projekcije v

Avditoriju (vsi filmi tekmovalnega

programa) umeščene v tamkajšnjo

glavno dvorano, medtem ko bo v am-

fiteatru pod večernim nebom pote-

kala le sobotna zaključna slovesnost

s podelitvijo nagrad. Preostanek fil-

mskega programa se bo vrtel na no-

vem prizorišču, v nekdanjem skladiš-

ču soli Monfort, kjer bo tudi prostor

za večerno druženje, zabave in kon-

Leto šnjo izdajo Festivala slovenskega filma (FSF) so predstavile direktorica

Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, direktorica festivala Jelka Stergel

in Tjaša Smrekar, vodja projekta FSF. F Katja Goljat

b e n eški filmski festival 2018

Filmi, ki razdvajajo občinstvo

S tem ko se je filmski festival v Benetkah prevesil v drugo

polovico, je tudi med filmi v tekmovalnem programu vse

manj takšnih mojstrovin kot na začetku, vse več pa tistih,

ki razdvajajo kritiško občinstvo na Lidu. Med takšnimi je

zagotovo Suspiria italijanskega režiserja Luca Guadagnina.

dukcija v tako majhnem okolju, kot je

naše, ni mogoča brez ustrezne javne

podpore,« ugotavlja Nataša Bučar. Od

šestnajstih celovečernih filmov jih je

namreč kar dvanajst nastalo s sredstvi

SFC, preostali štirje pa so znatna sred-

stva prejeli od RTV Slovenija. »Zato

znova poudarjam, da bi moral biti slo-

venski film deležen višje finančne

podpore – in upam, da bo napoveda-

nega povišanja javnih sredstev za kul-

turo v veliki meri deležna tudi ta, fi-

nančno najzahtevnejša umetnost,« je

še dodala direktorica SFC. Področje

slovenskega filma ima s 4,5 milijona

evrov na leto enega sploh najnižjih

proračunov v Evropi, zaostajamo tudi

za vsemi nekdanjimi jugoslovanskimi

re p u b l i ka m i .

Izraziti avtorski pristopi

Direktorica festivala Jelka Stergel je

opomnila, da premiere na festivalu

niso v ospredju (več filmov je bilo že

prikazanih na drugih festivalih), tem-

več gre pri dogodku te vrste vedno

bolj za večplastno podporo produkci-

ji, tudi v obliki delavnic in drugih

strokovnih vsebin, uvrstitev filma na

festival pa je mogoče razumeti tudi

kot nekakšno njegovo iniciacijo v kul-

turni prostor. »Trudimo se, da bi dali

pod žaromet tista dela, ki bodo zaz-

namovala slovensko kulturno zgodo-

vino,« je ob tem še pojasnila Stergelo-

va, ki je program festivala zasnovala

skupaj s filmsko publicistko Nevo

Mu žič in filmskim teoretikom Nace-

tom Zavrlom. V tekmovalnem progra-

mu je tokrat razmeroma veliko celo-

večernih filmov, ki po njenem

mnenju izkazujejo izrazit avtorski

pristop, kar polovica pa je dokumen-

tarcev, pri katerih prevladujejo social-

ne teme in biografski filmi.

Spremljevalni program bo poleg

že omenjenih družabnosti v Monfor-

tu obsegal tudi že tradicionalne po-

govore z ustvarjalci in različne stro-

kovne vsebine, med drugim kopro-

dukcijsko srečanje (letos se bodo

slovenski projekti predstavljali pro-

ducentom iz Srbije), producentsko

delavnico, okroglo mizo o zaščiti av-

torskih pravic in scenaristično de-

lavnico. ×

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

T Tina Poglajen, B enetke

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

Luca Guadagnino, ki se je občinstvu

priljubil predvsem s svojo hedonistič-

no, buržujsko italijansko-ameriško

romanco na severu Italije v osemde-

setih, Pokliči me po svojem imenu, je s

Suspirio ubral nepričakovano drugač-

no pot. Film je priredba istoimenske-

ga filma Daria Argenta, ki ga je ta po-

snel konec sedemdesetih – a je njego-

va interpretacija zgodbe povsem dru-

gačna od Argentove klasike kičastih

grozljivk. Prizorišče ostaja Berlin v se-

demdesetih letih, kmalu po postavitvi

zidu, vendar se ozadje zgodbe zdaj

sklicuje na teroristično skupino Baa-

der-Meinhof, ki je vzniknila kot odgo-

vor na nacistične zločine starejše ge-

neracije in kot izraz nezaupanja v av-

toriteto. Mlada ameriška plesalka Su-

sie Bannon (igra jo Dakota Johnson,

sicer precej neizstopajoča igralka, ki

pa v tem filmu nekako deluje) pride v

Berlin, da bi se pridružila plesni sku-

pini, ki jo vodi razvpita plesna moj-

strica madame Blanc (Tilda Swinton).

Ženska plesna skupina deluje vse bolj

kot sumljiva sestrščina in se kmalu

tudi v resnici izkaže za (političen) ča-

rov n i ški kult, nastal kot odziv na gro-

zote nacizma, v katerega je veliko laž-

je vstopiti kot iz njega izstopiti.

Uročeni gledalec

Tako kot njegove protagonistke je tu-

di Suspiria film, ki gledalca na neki

način uroči – ne le s temačnimi hod-

niki in sobanami plesne šole, klav-

strofobičnimi berlinskimi postajami

podzemne železnice in notranjostjo

psihiatrove ordinacije ter psihedelič-

no Guadagninovo režijo. Poleg barvne

palete zamolklo sivih, rjavih in zele-

nih barv svet zase ustvarja tudi zvoč-

na podoba filma: glasbo za film je na-

pisal in odpel pevec skupine Ra-

diohead Thom Yorke, ki je na tiskov-

ni konferenci tudi skladanje glasbe

primerjal z uroki in s tem očaral zbra-

ne novinarje in novinarke.

Kljub temu ima Suspiria letos v Be-

netkah podoben status, kot ga je imela

Ma t i ! Darrena Aronofskega, ki je lani

velik del beneškega kritiškega občin-

stva (to je – kot tudi tokrat – po koncu

projekcije hkrati ploskalo in žvižgalo)

razburil z brezsramno fantastičnim,

globoko simbolističnim filmom. Prav-

zaprav v obeh, četudi na nasprotne na-

čine, pomembno vlogo igra arhetip

matere, vendar Suspiria deluje kot me-

tafora za nasilje, ki v tako skrajni obli-

ki, kot je bilo na delu v času nacizma, s

svojo generacijsko čustveno travmo

neizogibno poraja nasilje kot odziv, če-

tudi v drugačnih oblikah.

V središču nočne more

Mnenja so se podobno kresala pri fil-

mu Na p s zá l l ta (Sončni zahod) mladega

madžarskega režiserja Lászla Nemesa.

Ta je pred tremi leti velik del občinstva

in kritike navdušil s prvencem S av l ov

sin, ki je posnet v eni sami, skoraj

dveurni kader-sekvenci in postavljen v

koncentracijsko taborišče med drugo

svetovno vojno. Medtem ko so ga ne-

kateri hvalili kot film, ki je na novo de-

finiral »žanr« filmov o holokavstu, so

ga drugi ogorčeno obtoževali eksploa-

tacije zgodovinske tragedije za filmsko

eksperimentiranje. V Sončnem zahodu

Nemes ubere podoben režijski slog kot

pri Savlovem sinu: značilno kadriranje

glavnega lika od zadaj, z bližnjim pos-

netkom vratu, ki ne razkriva prav veli-

ko okolice in ustvarja klavstrofobičen

učinek; stilizirana uporaba filmskega

zvoka, predvsem pri dialogu, temačna

fotografija in tekoče gibanje kamere.

Vse to je pri Savlovem sinu o dlično

delovalo, saj je koncentracijsko tabori-

šče prikazalo v novi, grozljivo realistič-

ni luči, tu pa je vse te prijeme težje lo-

gično povezati s pripovedjo o Írisz Lei-

ter, hčeri znamenite klobučarske druži-

ne v Budimpešti na začetku dvajsetega

stoletja, ki išče svojega brata (igra jo

resnobna Juli Jakab, ki je nastopila že

v Savlovem sinu). Morda je prav to de-

javnik, ki je kritike najbolj razdvojil.

Pripoved namreč deluje namerno ne-

jasno: težko je povsem razumeti, zakaj

so Íriszini starši umrli, kdo je njen brat

in kaj točno poskuša doseči odporniš-

ko gibanje, ki naj bi ga vodil, ter kak-

šno vlogo ima pri vsem skupaj arogan-

tna, dekadentna habsburška kraljeva

družina – ki ji Madžari, kot kaže, daru-

jejo mlada dekleta kot del nekakšne ga

žrtvovanja. Medtem ko so se nekateri

kritiki na novinarski projekciji filma

glasno zabavali in smejali nejasnostim,

je imel film na druge močan učinek.

Občutek zmedenosti zaradi skrivnos-

tne pripovedi skupaj z Nemesovo hip-

notično režijo namreč deluje, kot da

nas je režiser iztrgal iz resničnosti in

odvrgel v središče nočne more, kjer ni

nič zares jasno in kjer tudi najbolj

vsakdanje stvari delujejo grozljivo. V

vsakem primeru pa je gotovo, da si je s

Savlovim sinom postavil visok prag, ki

ga bo težko preseči. ×

M ad žarski režiser Lászlo Nemes v filmu Sončni zahod ubere podoben režijski slog

kot pri svojem hvaljenem prvencu Savlov sin. F
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Igrani filmi:

•

Ne bom več luzerka,

re žija Urša Menart

•

Zgodovina ljubezni,

re žija Sonja Prosenc

•

Posle dice, režija Darko Šta nte

•

Igram, sem, režija Miroslav Mandić

•

Izbrisana, režija Miha Mazzini

•

P re bu ja n ja , režija Peter Bratuša

•

Gajin svet, režija Peter Bratuša

•

Skup aj, režija Marko Ša nt i ć

Dokumentarni filmi:

•

Tkanje pogledov – J ože Dolmark,

re žija Boris Jurjašev i č

•

My Way 50, režija Maja Weiss

•

Ca n ka r , režija Amir Muratović

•

Tisoč ur bridkosti za eno

uro veselja – Ivan Cankar,

re žija Dušan Moravec

•

i O to k , režija Miha Čelar

•

Pero Lovšin – Ti lahko,

re žija Jani Sever

•

Koliko se ljubiš?, režija Nina Blažin

•

O drašč a n je , režija Siniša Gačić

in Dominik Mencej


