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Neprepričljivo
Film po scenariju pokojne Veronike Klančnik in v režiji Urške Kos je ponudil pogled v težave treh mladih podnaje-

Kot nedokončano
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mnic, ki jim grozi, da se bodo skupaj s priletno stanodajalko
znašle na cesti.
Kot mogočo rešitev ena od njih
predlaga ugrabitev sina denacionalizacijske upravičenke in tega se
tudi res lotijo – in
gledamo
road
movie, no, avtobus
potujoče
knjižnice, ki se
zapelje do prvega zaselka. Pa se potem res vse izteče v precej sladkast
hepiend, med eno od ugrabiteljic in sinčkom za nameček preskoči še
iskrica in sploh oh in ah. Ampak zadevščina niti približno ni gladko
gledljiva, ustvarjalci so ponudili toliko različnega, da prostodušni
gledalec morda lahko ostane prav lepo zbegan. Film na primer zapelje v gledanje z odlično izčiščeno glasbo, a kaj, ko se ji nikakor ne prilegajo kadri, za katere se zdi, kot bi jih potegnili iz znamenitega filma To so gadi. Tudi z motiviranjem likov je bilo nekaj težav. V nekaterih kadrih dekleta učinkujejo kot hudo trmaste bejbe, ki se odpravljajo na veliko preizkušnjo, v drugih ta vtis nenadoma zbledi in
se zgolj obmetavajo s kakor usodnimi sentencami. Če k temu dodam še splošno filmsko okornost in občasne zdrse, ko ne veš, ali je
bil kriv slab zvok ali slaba igralska dikcija, je morda razumljivo, da si
po ogledu filma malce razočaran.
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TV-drami Gverilci, nastali po predlogi Polone Glavan in v
režiji Braneta Bitenca, v stampedu nacionalkinih filmov, ki
smo jih lahko videli ob koncu leta, ni uspelo kaj posebej opozoriti nase. Glavna težava Gverilcev je po mojem skromnem mnenju enostavno to, da se ustvarjalci niso zmogli učinkovito odločiti za
količino likov oziroma ustrezno število zgodb, tiste štiri, ki so jih ponudili, delujejo sicer nepretenciozno, a žal tudi nekako zasilno. Bi
bilo morda bolje narediti kaotični omnibus desetih? Ali pa se omejiti na zgolj dve? Tega ne vem, a po ogledu drame se nisem mogel
znebiti občutka, da
so bile gledalcem v
premislek dane precej tipične življenjske situacije, za
učinkovit razplet pa
je zmanjkalo energije. Frizerka, ki se ji
prikaže rahlo klošarski oče, ljubimca na
začetku svoje zgodbe, upokojenec, pripovedujoč o svojih
dogodivščinah,
omejene pisarniške
uradnice, fant z nasilno mamo – vse to so bila odlična izhodišča za
rentgeniziranje različnih stanj zdajšnjosti, a kaj več ni uspelo. Gverilci so v tem pogledu drama, ki vabi s svojo osvežujočo zdajšnjostjo,
a razočara z izvedbo. Enostavno premalo zgodbe je bilo v prikazanih
zgodbah in se potem lahko vprašaš, ali niso zmogli ali pa ne hoteli.

