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74. beneški filmski festival

Ameriška predmestja, francoska malomestja

Že od odprtja letošnjega beneške ga

filmskega festivala na glavni tekmo-

valni program letijo kritike zaradi

skrajno neenakomerne zastopanosti

spolov: med filmi ni niti enega, ki bi

ga posnela režiserka, le moški so de-

nimo tudi v kritiški žiriji, ki bo filme

ocenjevala poleg velike žirije. Annet-

te Benning, predsednica žirije, je izja-

vila, da nas v tem pogledu »čaka še

dolga pot«.

Clooney kot očarljivec

Benetke so postale prvič zares ži va h-

ne v soboto, ko je na festival prispel

George Clooney s filmom S u b u r b i-

co n . Ob tem je očaral vse od občin-

stva do fotografov in novinarjev na

tiskovni konferenci, ki so postavljali

tudi nenavadna vprašanja, denimo,

ali bo kdaj razmišljal o kandidaturi

za predsednika ZDA.

S u b u r b i co n je šesti film v njegovi re-

žiji, dogajanje pa je postavljeno v

predmestje namišljenega ameriške ga

kraja; podoben je filmom bratov Coen,

kar ni nenavadno, saj je Clooney film

posnel po njunem scenariju iz osem-

desetih let. Ameriška predmestja so v

filmih na sploh vse preveč idiličen

kraj, da se za podobami majhnih hišic,

belih ograjic in urejenih vrtičkov ne bi

skrivalo nekaj tako ali drugače grozo-

vitega – bodisi v smislu družbenih kri-

vic bodisi v smislu temačnih družin -

skih skrivnosti ali česa tretjega, morda

tudi nekoliko nadrealističnega. V Su -

b u r b i co n u se ne ostane samo pri enem:

medtem ko se množica prebivalcev

zbere pred hišo edine črnske družine v

mestu, glasno protestira in čez njihova

okna razprostira konfederacijske zas-

tave, v sosednjo hišo vlomita moška ,

ki zvežeta in omamita očeta, mamino

sestro in sina, mamo pa ubijeta; v na-

daljevanju se izkaže, da je tudi idilič-

nost družinice res samo krinka.

Čeprav S u b u r b i co n že od začetka –

ki je pravzaprav namišljen TV-oglas za

nepremičnine v mestecu – deluje zelo

dodelano, premišljeno in privlačno, se

nazadnje izkaže, da je takšen celo pre-

več. Tako kot je utesnjena družba pet-

desetih v ZDA, ki jo portretira, film ne

pusti dihati niti sami zgodbi; v dram-

skem smislu mora pripoved namreč

tako lično pristajati zastavljenemu ok-

viru, da vedenje njenih likov ne deluje

več prepričljivo. Hkrati – morda je to

tudi posledica tega, da je scenarij nas-

tal v osemdesetih – v njem ni ničesar,

kar bi gledalca tako ali drugače prese-

netilo ali napeljalo k razmisleku; Su -

b u r b i co n je film o tem, da so bile ZDA

v petdesetih rasistične, in je film, ki

p okaže, da je to narobe – kar pa seve-

da pomeni, da ne pove prav nič nove-

ga in da ne odpira nobenega novega

v p ra šanja. Kljub temu je v luči nedav-

nih neonacističnih protestov, katerih

fotografije so videti prav takšne kot

prizori v S u b u r b i co n u , po naključju

postal – srhljivo – a kt u a l e n .

Mojster zgodb

Robert Guédiguian, ki je v Franciji že

dolga leta znan po svojih političnih,

družbenokritičnih filmih in hkrati in-

timnih, ganljivih pripovedih, je v ne-

deljo predstavil svoj nov igrani celo-

večerec Vi l a . Režiser vsa leta svojega

filmskega ustvarjanja pogosto dela z

isto ekipo in igralci; Vi l o lahko tako

beremo kot nekakšno nadaljevanje

njegovih prejšnjih filmov. Dva brata

in sestra (Jean-Pierre Darroussin,

Gérard Meylan in Ariane Ascaride)

se v zrelih letih znova srečajo v dru-

žinski vili ob morju, ko njihovega

očeta zadene kap, in skozi njihove

pogovore izvemo zgodbo o njihovi

preteklosti, od smrti otroka do resta-

vracije z »dobro hrano po ugodni ce-

ni«, ki se jo nekoliko brezupno trudi

ohraniti eden od njih.

Vi l a je nostalgičen film – tako v

smislu intimne zgodbe njegovih pro-

tagonistov kot v družbenem smislu –

nostalgičen po Franciji, ki je »ni več«

(seveda je vprašanje, ali je takšna

sploh kdaj bila, s svojimi obmorskimi

mesteci, v katerih živijo preprosti, po-

šteni, »pravi« Francozi). Režiser s i ce r

v svojo pripoved vključi tudi sodobno

družbeno problematiko, predvsem

begunce z Bližnjega vzhoda, ki jih

neurje naplavi na obalo mesteca; a

čeprav torej za sodobno stanje v

Franciji in Evropi na sploh ter privile-

giran položaj svojih protagonistov

film ni slep, se je težko znebiti občut-

ka, da ga v ozadju prežema nekritična

nostalgija po »drugačnih«, »boljših«

časih, ki iz osebne nostalgije preide

tudi na polje družbene – in s tem

morda nekoliko skazi poetiko, s kate-

ro Guédiguian sicer tako mojstrsko

pove svojo zgodbo. ×

Bene ški filmski festival je

po dobrih petih dneh traja-

nja v polnem zagonu. Ne

moremo pa reči, da so dos-

lej že prikazali prav veliko

filmskih presežko v.
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T Tina Poglajen, B enetke
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Julianne Moore, Matt Damon in Noah Jupe v filmu Suburbicon (2017) Georgea Clo oneyja
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Z obrati, ki jih določa Gergijev

Ljubljanski festival se po izročilu konča

tako, kot se začenja: z glasbo, vpreženo

v samouprizoritev organizatorja in

mestne politike. Ime Valerij Gergijev je

magnet za občinstvo. A ko je mojster

pred dvajsetimi leti prvič dirigiral v Lju-

bljani (Jevgenija Onjegina – z izrazno

močjo, ki je name delovala kot razodet-

je), je bilo v dvorani veliko nezasedenih

se dežev. Tokrat se je nanj spomnila ce-

lo država, in sicer z odlikovanjem, ne pa

z omembe vrednim številom svojih

predstavnikov med obiskovalci.

Dirigentovo vez s politiko (zlasti s Pu-

tinom) smo vajeni sprejemati kot del

njegove zmerno kontroverzne podobe.

S svobodnejšim zrenjem pa si jo razla-

gamo kot odsev »kolektivnega znača-

ja«, znanega po mehkobi, občutljivosti,

a tudi ponosni dominantnosti, nepred-

vidljivosti. Putin, ki ga umetnik občudu-

je, je v samem Gergijevu – vladarju Ma-

rijinega gledališča. Vse v ustanovi, vse v

zvezi z njeno usodo teče z obrati, ki jih

določa on. Hitrost moramo sprejeti tudi

p oslušalci. Noben drug vodja ne pošlje

enih in istih pevcev ponovno na oder (in

to z Wagnerjem) manj kakor dvajset ur

po zadnjem nastopu; nihče ne dirigira

Siegfrieda in Somraka bogov dva veče-

ra zapored, tretji večer pa še koncert.

Glasba Gergijeva je tako povezana

bolj z večnim, sprotnim nastajanjem in

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

gl asba

Orkester Marijinega gledališča iz Sankt

Pe terburga

dirigent Valerij Gergijev, solist Behzod

Abduraimov (klavir)

Cankarjev dom, 31. 8.
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nemirom čutnosti oziroma intuicije ka-

kor s strategijami mere, razčlenjenosti,

zaključenosti. Tudi kot goli zvočni pojav

je (v vzniku) mistična, včasih »predor-

kestralno« neskladna, brez strogo dikti-

ranega vzmaha (ta je lahko glasno pri-

dihnjen, sikajoč). Njena pot je zaznamo-

vana z nihaji poustvarjalnosti, ki se že-

ne po robu fizično in duhovno možnega ,

toda ravno v tem skoraj vprašljivem go-

nu je tudi njena posebna pristnost.

Organicistični velikan Beethoven

(Četrta simfonija) je bil, najkrajše za-

pisano, brez izraznih posebnosti, ule-

žano podan z gostim »tradicionalnim«

zvokom namesto z napenjanjem sin-

takse, sinkop in ritmične slike v celem

(med drugim smo opazili zanemarja-

nje utripa v drugem stavku, leže r n o st

scherza). Dirigentov energetski čut in

prvinski odnos do (disonantne) zvoč-

ne magme pa sta bila v prid predvsem

finalnemu stavku.

Z ruskima deloma pa se je glasbena

vznemirljivost stopnjevala. Koncert za

klavir in orkester št. 1 Sergeja Prokofje-

va je  z Behzodom Abduraimovom d o-

čakal tehnično sijajno pianistično iz-

vedbo, ki se je ujela z igro orkestra v is-

krivo skupno interpretacijo, z dotikom

»nevrotične« gnanosti (finale), a vendar

v barvno precej omejenem območju

klavirskih odbleskov in duhovitosti. Ob

izbranih pianistovih dodatkih me ni

prav nič presenetilo – ne mehanizirana

označba Schuberta ne v resnici osuplji-

va, pevsko poudarjena virtuoznost Lis-

ztove Campanelle.

Tudi sklep večera je bil skladen s pri-

čakovanji, če odštejem dodano Kozino-

vo Belo krajino, dirigentovo zahvalo

Sloveniji. Teksture Stravinskega v »še

zapeljivem« stadiju (dodani finale

Ognjene ptice) so naravni impulz za mi-

getavo, a tudi vzneseno občutljivost

Gergijeva in njegovih glasbenikov. Toda

Šostakovič (Peta simfonija) pa je pravi

skladatelj za njihovo popolno vživl j a-

nje, za »samomorilsko« silovitost hitro-

stnih prehodov, za zvočno dramo v raz-

ponu med brutalnostjo in najtišjo bole-

čino, za stopnjevanja, ki so brez meje.

Gergijev je, kot smo zapisali, glasbenik

protislovij – kar seveda ne izključuje

veličine in edinstvenosti.

Ničesar edinstvenega pa ni na vodj-

ih naše prestolnične politično-umet-

niške infrastrukture, s katerimi je

Gergijev nekako pobraten. To, da Lju-

bljana Festival kar sam »ve«, da je

najb oljši v najlepšem mestu, spada v

lokalni predal slabega komedijan-

stva. A če se ob odsotnosti forme in

popolni brezvsebinskosti župana in

direktorja festivala množica ponava-

di zabava, sta omenjena pač natanko

ta k šna, kakršna ji (žal) gresta. Tu pa

se začenja zgodba naše kulture, poli-

tike, države, družb e. ×

Koncert za klavir in orkester št. 1 Sergeja Prokofjeva je z Behzodom Abduraimovom dočakal tehnično sijajno pianistično

izvedbo, ki se je ujela z igro orkestra v iskrivo skupno interpretacijo. F S aša Despot


