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letni kino

Iz kinodvoran na plan

Lani je kino na prostem, ki ga v sklopu

projekta Film pod zvezdami na graj-

skem dvorišču organizirata Kino dvor in

Ljubljanski grad, v slabem mesecu

obiskalo skoraj 15.000 gledalcev. Števil -

ka nemara res priča o dejstvu, da osta-

ja kino najcenejša množična zabava, v

primeru kinematografske ponudbe v

Ljubljani – v poletnih mesecih lahko

filmofili že vrsto let uživajo še vsaj v

letnem kinu Kinodvorišča in na Kon-

gresnem trgu – pa tudi kakovostna.

Prenosna projekcijska kabina

Kino pod zvezdami vabi na ljubljanski

grad tokrat že trinajsto poletje zapovr-

stjo. Ideja letnega kina je, kot pravi Ki-

nodvorova sodelavka Tjaša Smrekar,

preprosta: »Vprašali smo se, kaj ponu-

diti kinogledalcem v poletnem času.

Re šitev je bila kot na dlani, le kino je

bilo treba iz dvoran preseliti na plan,

obenem pa poskrbeti, da projekcije

glede na kinematografske standarde

ostanejo kakovostne.« V te namene so

v Kinodvoru kupili digitalni projektor

in izdelali posebno prenosno projek-

cijsko kabino, ki jim omogoča izvedbo

tovrstnih projekcij, denimo tudi doku-

mentarca Sol zemlje, ki si ga je bilo ko-

nec maja ob odprtju razstave svetovno

znanega fotografa Sebastiãa Salgada v

Mestnem muzeju izjemoma mogoče

ogledati tudi v čarobnem nočnem Ti-

voliju. S tem so v Kinodvoru za svoje

potrebe rešili tudi že dolgoletno lju-

bljansko dilemo o morebitni stalni po-

stavitvi objekta, namenjenega kinu na

p ro s te m .

Ponudba filmov, ki so predvajani

pod zvezdami, predstavlja nekoliko

ra z širjen izbor del, ki so najbolj zazna-

movala minulo filmsko sezono, deni-

mo Vi r č ev Houston, imamo problem! ali

z oskarjem nagrajeni film V žarišču re -

žiserja Toma McCarthyja. Kinodvor bo

v tem poletju na grad pripeljal kar

osem predpremier, med njimi Almo -

d ó va r j evo Ju l i eto in denimo režijski

prvenec igralca Dona Cheadla M i l es

D avis, ki jih bo pozneje mogoče videti

v rednem sporedu. »Zajame pa Film

pod zvezdami tudi nekatera dela, ki jih

v Kinodvoru nismo predvajali, saj so

bila na sporedu v komercialnih kino-

m re žah in jih obiskovalci v središču

mesta praviloma niso mogli ujeti. Ti-

pični tak primer je denimo zadnja Voj -

na zvezd J. J. Abramsa ali pa O ko r n ov

Planet samskih, ki je bil pred dnevi na

gradu razprodan, a zaradi dežja žal od-

povedan,« pojasnjuje Smrekarjeva.

Ko vreme vlada filmu

Če jo organizatorjem zagode vreme,

zahteva to precej spretnosti pri novem

usklajevanju kinosporedov. V primeru

odpovedi za Film pod zvezdami velja,

da bo isti film naslednji večer predva-

jan v dvorani Kinodvora. Tisoč sedežev

na gradu je seveda nemogoče nado-

mestiti z dvestotimi v dvorani, kar vča-

sih sproži nekaj negodovanja, a obis-

kovalci imajo vedno možnost vstopni-

ce zamenjati za druge projekcije ali

dobiti povračilo denarja; cena vstopni-

ce znaša 4,5 evra, za predpremiere

evro več.

Tovrstnih težav ni v primeru Kinod -

vo r i šča, ki vsako poletje pripravi uvod

v poletno sezono. Koncept se od graj-

skega nekoliko razlikuje, saj je v Ki-

no dvorišču prikazan redni spored Ki-

nodvora, ki bi ga sicer spremljali v za-

vetju dvorane, in ne lanska produkcija.

Med 2. in 21. avgustom si bo tako v

atriju Slovenskih železnic mogoče v

nekaj zaporednih večernih projekcijah

ogledati denimo Ko m u n o danskega re-

žiserja Thomasa Vinterberga ali Alle -

n ov Café Society. V primeru slabega

vremena se projekcija urno preseli kar

v sosednjo Kinodvorovo dvorano; tako

je celo v primeru, če začne deževa t i

kar sredi filma.

Ogled z dežn i ko m

Poletno filmsko ponudbo med 23. in

25. avgustom končuje še Letni kino na

Kongresnem trgu, nastal po zgledu Bo-

logne in Locarna. V tem primeru bo

ogled brezplačen, in to celo v primeru

dežja. »Na Kongresnem trgu prikazuje-

mo filmske klasike, povezane s počas-

titvijo pomembnih obletnic v mestu in

kinu. Tokrat bomo predvajali restavri-

rano Dolino miru Franceta Št i g l i ca . Le-

gendarni v Cannesu nagrajeni film

praznuje letos šestdeset let,« pravi

Smrekarjeva. Veseli se tudi zaključne

projekcije pod zvezdami – filma Re ši-

tev v zadnjem trenutku Freda Newme-

ye r j a in Sama Taylorja iz leta 1923, ki

bo predvajana v počastitev dvajsetlet-

nice Slovenske kinoteke. Film bo  v ži vo

na klavirju spremljal eden vodilnih

svetovnih spremljevalcev nemih fil-

mov Neil Brand.

Kinodvor se je v minulih letih preiz-

ku šal tudi na Bledu, a je projekt Film

ob jezeru letos zaradi organizacijskih

te žav, ki jih narekuje muhasto poz-

noavgustovsko vreme na Gorenjskem,

prestavljen na prihodnje leto.

Projekcije pa se tokrat selijo tudi na

ulico, med še bolj mlade ljubitelje sed-

me umetnosti. Tik pred začetkom no-

vega šolskega leta, 26. in 27. avgusta,

bo filmsko, glasbeno in športno doga-

janje zavzelo šolsko igrišče ljubljanske

osnovne šole Zalog. S slovenskim fil-

mom  Utrip ljubezni re žiserja Borisa

Pe t kov i ć a se bodo mladi podali v svet

hiphopa, z italijanskim Pretesna koža

re žiserja Duccia Chiarinija pa bodo vi-

deli, kaj jih čaka v času odraščanja. ×
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Ugodne vremenske razmere, ki so lani pripeljale na grad skoraj 15.000 gledalcev, so seveda idealne za ogled filma na prostem, a
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Ljubljana je po zaslugi Ki-

nodvora vse bolj spet mes-

to letnega kina. Na pros-

tem ponujajo filme na treh

p r i zo r i ščih: do konca mese-

ca še na ljubljanskem gra-

du, v avgustu pa spet na

Kino dvorišču in še na Kon-

gresnem trgu.

V primeru slabega vremena se projekcija iz atrija Slovenskih železnic urno

preseli kar v Kinodvorovo dvorano v neposredni bližini. Tako je celo v primeru,

da začne deževati sredi filma. FNada Žgank 
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Trendovsko streljanje

proti toči

Po dveh letih se je v nabito polne Kri-

žanke vrnil Gramatik (Denis Jaša rev i ć ) ,

ki prihaja iz Portoroža, a je njegova

zgodba podobna številnim ambicioz-

nim zgodbam rojakov, ki preskočijo me-

je domovine na poti do uspeha. Grama-

tik živi v New Yorku, kjer izdaja pri svoji

za l o žbi Lowtemp. Nase je opozoril s pre-

te žno instrumentalnimi albumi, z me-

šanico hiphopa in elektronske glasbe,

napojene s soul in funk vzorci, uspel pa

na zaledju komercialno uspešne ame-

riške EDM-scene, katere najbolj znani

glasnik je enfant terrible Skrillex.

Gramatik redno sodeluje na glasbenih

festivalih v ZDA in Evropi, zaznali so ga

pri alternativni multimedijski družbi Vi-

ce, intervjuvali pri CNN, njegov kitarsko

ob te ženi komad Torture pa uporabili pri

kontroverzni seriji Narcos, ki polemizira

z ameriško politiko vojne proti mami-

lom. Mojster spletnega komuniciranja in

zagovornik prostega deljenja datotek

svojo diskografijo brezplačno ponuja na

spletu. Poslovni model, ki ni primeren za

vse, narekuje več koncertiranja in dražje

v stopnice.

Nedeljski večer je odprl Primorec Bla ž

G racar (nekoč znan kot D pek) z gosti.

Sledil je domači hiphop trioMat ter, ki ga

sestavljajo izvrstni L evanael za računal-

niki ter vokalista D acho in T unja. Hip-

sterji izpod Kamniško-Savinjskih Alp s

sončnimi očali in zlatimi ogrlicami so vi-

deti, kot da nikoli ne bi smeli rapati. »Js

sem laž, ki išče resnico,« pravijo. Njihov

forte je vloga protijunakov, ironija okusa
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in šovbiznisa. Vešči težkih, počasnih in

utesnjujočih basov so maja pri založbi

rx:tx izdali prvenec Amphibios s posreče-

nim občutkom za liriko. Tok prostih aso-

ciacij in banalnih ponavljanj navideznih

refrenov – »lev, tigr, tigr, lev« –, ki čudno

spominjajo na punk poete neke druge

generacije. Pri pesmi Anakonda se jim je

v živo pridružila tudi Katarina Rešek iz

zasedbe Napravi mi dete, ki se je odlično

zlila v »mrki flow« tria. Morda si lahko

obetamo še kakšno sodelovanje iz tega

naslova .

Poudarek Gramatikovega nastopa v

živo je na preverjenih EDM-obrazcih, ki

se v marsičem razlikuje od njegove obse-

žne diskografije. Sunkovito preskakova-

nje hitrosti in žanrov ter lomljenje rit-

mov, ki se vzpnejo iz umirjenih jazzov-

skih klaviatur do komaj vzdržnega mali-

čenja in nazaj v manj kot pol minute, je

naporno in mestoma estetsko vprašljiv o,

a dovolj intenzivno, večplastno in dina-

mično, da zadrži zabave željno mladino.

Publika je bila navdušena. Vendar je več

kot dvournemu nizanju odštekanih for

manjkala zgodba, ki bi zadržala pozor-

nost. Struktura nastopa je bila takšna ,

kot da bi se vaš radio ali televizor uprla

in pričela besno preklapljati med progra-

mi. Spremljal ga je kitarist An d rew

Blo ck, ki je zasičeno zvočno krajino obte-

žil s »srce parajočim« kitarskim pato-

som. Škoda, ker ima drugače Gramatik

pravoveren posluh za soul glasbo, kar

poklanja zdrav čustveni naboj tudi nje-

govemu novemu albumu Epigram.

Gramatikova ustvarjalnost pridobi v

albumski izvedbi prepotrebno strukturo,

kjer šele zares lahko pričnemo ceniti do-

met tega domiselnega avtorja. Igrivi Epi-

gram, ki korenini v hiphopu, a sega tudi

dlje k elektru in celo disku, je v vseh ozi-

rih, tudi v oblikovnem, dovršen izdelek,

ki sodi k obvezni poletni opremi. Ponuja

pestri nabor sodelovanj od Raekwona do

Laibachov. Gostovanje slednjih smo pri

nedeljski domačici pogrešali na odru. ×

festival slovenskega filma

Rekordni naval filmov

Festival slovenskega filma (FSF) je letos

prejel rekordno število prijavljenih fil-

mov za izbor v tekmovalni del festiva-

la, ki bo med 13. in 18. septembrom v

Avditoriju Portorož. Prispelo je kar 167

del, 21 več kot lani. Po žanru prevladuje

dokumentarni film (76), sledi 53 igra-

nih, od tega 23 celovečernih, 22 animi-

ranih in 16 eksperimentalnih filmov.

Tako je pred selekcijsko komisijo v ses-

tavi Igor Prassel, programski vodja 19.

FSF, Bojana Bregar, podpredsednica

društva Kraken, in Ana Šturm, filmska

kritičarka in članica podcasta Film

Flow, težek izziv. Natančnega števila fil-

mov, ki jih bodo uvrstili na festival, ni

mogoče napovedati, saj zaradi različne

dolžine filmov to ni vnaprej določeno.

Tako izbranci kot sestava tokratne

strokovne žirije, ki bo najboljšim

podarila tradicionalne nagrade ves-

na, bodo znani okoli 20. avgusta.

Lani je slavila prva slovenska grozlj-

ivka z naslovom Id i l a re žiserja To -

maža Gorkiča, nagrado občinstva

pa je prejel režiser Metod Pevec za

dokumentarni film D om. V okviru

festivala bodo tudi letošnje leto po-

delili nagrado Metoda Badjure za ži-

vljenjsko delo filmskega ustvarjalca

v višini 10.000 evrov. Lani jo je pre-

jela filmska producentka Dunja

Klemenc.×
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Gramatik F arhiv izvajalca


