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east doc platform

Nove dokumentarne smernice

Na festivalu East Doc Platform (EDP),

ki se je pravkar končal v Pragi, so

možna tudi individualna srečanja s

producenti, selektorji festivalov,

predstavniki filmskih skladov. Poleg

tradicionalnega dokumentarnega

filma pa je EDP namenjen tudi no-

vim oblikam dokumentarizma.

Letos so bile tako tehnologije, ki

lahko popolnoma spremenijo po-

men dokumentarizma, na EDP rav-

no tako pomembne kot tradicional-

no dokumentarno filmsko ustvarja-

nje. Dobršen del programa je bil na-

mreč posvečen projektom, ki zdru-

žujejo različne vrste medijev, ali

projektom s tehnologijo VR (virtual-

na oziroma navidezna resničnost),

ki posname vseh 360 stopinj okoli-

ce. Kaj to pomeni za film? Če je tra-

dicionalno veljalo, da sta eno izmed

osnovnih orodij filmske režije plan

in kontraplan – denimo v dialogu

posnetek enega človeka, nato pa po-

snetek tistega, ki mu stoji nasproti

–, potem VR to popolnoma spreme-

ni, saj kamera vseskozi snema vseh

360 stopinj. To pa pomeni, da mon-

taža v filmu ne obstaja več ali pa

privzame povsem drugačno vlogo;

za dokumentarni film ima to še veli-

ko pomenljivejše posledice.

Manj avtorja

Dokumentarni film namreč v nas-

protju z igranim poskuša privzeti vi-

dez resničnosti, četudi so to resnič-

nost začeli spodbijati že v sedemde-

setih letih prejšnjega stoletja. Četu-

di torej dokumentarni film snema

resnično življenje, ne pa igranega

prizora, je resničnost, ki jo na koncu

vidimo, posledica režiserskih odloči-

tev: kaj snemati (in česa ne), kam

postaviti kamero (torej, na kakšen

način to predstaviti), kako zmonti-

rati posnetke (kaj ohraniti in kaj

odrezati). Navsezadnje že sama pri-

sotnost kamere povzroči, da se ljud-

je pred njo vedejo drugače.

S tehnologijo VR se to deloma (ne

pa povsem) spremeni, saj posnetek

zajame vse smeri, kar pomeni, da

k r i t i ka

“D iplomat ski” Dan osvoboditve

luje tudi kot nekakšna dekonstrukcija

pop kulture. Le da je bil pri severnokorej-

skem občinstvu najbrž sprejet drugače:

morda niti ne toliko z obvezno zadržano -

stjo do primerka zahodnjaške, kapitalis-

tične zabave, kakor pa z iskrenim ču-

denjem in glasbeno radovednostjo.

Če komik John Oliver iz tega, da bo Sever-

na Koreja ob 70-letnici osvoboditve izpod

japonske okupacije gostila zahodno rock

skupino, ki pa ne bo The Rolling Stones

ali U2, ampak »slovenski art rock bend

Laibach«, naredi senzacionalno vest, pa

Morten Traavik, ki ni le korežiser filma,

ampak (in predvsem) glavni pobudnik in

koordinator tega gostovanja, pojasni, da

je Laibach po smrti Jugoslavije postal ne-

ka k šna sirota. In je torej logično, da gre

nastopat v Severno Korejo, kjer bi lahko

našel nadomestno mater (če se naveže-

mo na Žižkovo tezo, izrečeno v videodo-

datku k filmu, da so severnokorejski vo-

ditelji že po svoji zunanjosti videti bolj

kot avtoritarne matere kot pa očetje). In

res so jo našli, saj se je severnokorejska

»nadomestna mati« obnašala podobno

kot rajnka Jugoslavija, le da bolj milo. Ali

bolj odkrito, saj jim je vodja severnoko-

rejske kulturne izmenjave že takoj po

prihodu pri večerji povedal, da dobro ve-

do, kakršen »strup« da so. Če jih vseeno

gostijo, potem pač pričakujejo, da ne ra-

čunajo na kakšen poskus okužbe. Navse-

zadnje so prav v tistem času v Pjongjan-

gu zaprli nekega ameriškega turista, ker

je v hotelu pustil biblijo. In večji del filma

prikazuje prav to: »nevtraliziranje stru-

pa«, in sicer tako na tehnični ravni, kjer

se mora laibachovska visoka tehnologija

uskladiti z zastarelo severnokorejsko

(kar da nekaj lepih primerov levi-straus-

sovskega b r i co l age a ), kakor na estetski

(kot krinki ideološke), kjer so cenzurirane

laibachovske priredbe severnokorejskih

pesmi. Tako da je Dan osvoboditve veli -

ko bolj kot kakšen »dokumentarni muzi-

kal« prav imeniten »diplomatski« film, v

katerem sta »diplomirala« tako Laibach

kot Morten Traavik. ×

k r i t i ka

Male kraljice zlobe, kiča in deziluzije

Med lutkami in »odraslim« gledališ-

čem praviloma zaradi majhne ponud-

be nastane vrzel, v kateri se odnos

med občinstvom in gledališčem začas-

no prekine ali pa celo izgubi; to vrzel

skušajo zapolniti predstave za mladi-

no, med katerimi je tudi uprizoritev

Male kraljice Eve Mahkovic v režiji J a-

še Kocelija.

Bohotne s filmskimi in televizijskimi re-

ferencami, ki bodo morda bolj kot naj-

st n i škemu občinstvu bližje njihovim

sta re j šim sestram, stopajo Male kraljice

po spolzkem terenu cinizma za mlade.

Humorno besedilo, v katerem poleg re-

ferenc na Žižka in Kanyeja Westa nas-

topajo tudi najstniška nosečnost, buli-

mija, prestopništvo in medvrstniško na-

silje, zagotovo odpira vse relevantne te-

me odraščanja, precej vprašanj pa odpi-

ra način, na katerega predstava z njimi

opravi oziroma ne opravi.

Osnovna celica delovanja deklet v Malih

kraljicah je tričlanski »skvod« oziroma

ekipa, ki prevzema dinamiko, ki je v fil-

mih in serijah že utečena: kraljica, ki je

lepa in bogata, premierka, ki je družb e-

nopolitično bolj osveščena, ter »ljud-

stvo«, ki ga predstavlja članica, ki je v

skvodu zato, da se drugi dve počutita

bolje in v razmerju do nje vzpostavita

v zv i šen odnos. Tako kot v Nimaš pojma ,

Mean Girls, Opravljivki, Scream queens

in še bi lahko naštevali. Male kraljice se

pri mapiranju dinamike in odnosov med

dekleti držijo uveljavljenih klišejev iz fil-

mov in serij, in to celo do imen natan-

čno, zaradi česar predstava deluje kot

lepljenka vseh trenutno popularnih

popkulturnih izdelkov.

Če je generacija avtorice Eve Mahkovic

še odraščala z ostanki socializma, so

junakinje v predstavi, ki so rojene ko-

nec devetdesetih, odraščale pa so po

letu 2000, predstavnice »nerazumlje-

ne« generacije, ki se ji pavšalno pripi-

suje neodgovornost in nehvaležnost .

Njihove starejše sestre in mentorice

slu žijo hkrati kot zgled in razočaranje,

pa tudi kot odgovor na vprašanje, kaj

se zgodi z malimi kraljicami, ko odras-

tejo – nič posebnega.

Male kraljice so najprepričljivejše prav

pri začetnem vzpostavljanju razmerij,

ki se režijsko nanaša na filmski pristop

zamrznitve kadra in opisa situacije z

nasnetim glasom. Scenografsko prepro-

sta zasnova fotografskega studia ob

glasbi iz modnih videov in osvetljavi iz

modnih revij ves čas poudarja površin-

skost delovanja protagonistk, katerega

namen je predvsem vzdrževanje podo-

be, ki bo primerna za instagram.

Uvodni katalog referenc in odnosov je

razdelan tako natančno, da ritem pred-

stave v nadaljevanju, ko skvod postane

tatinska tolpa v slogu Bling Ringa, ki svo-

jo delikventnost upravičuje z darovanjem

plena v dobrodelne namene, pade. Po

neuspe šnem ropu razpade tudi skvod,

predstava pa se, sicer brez moraliziranja,

kar je pohvalno, a tudi brez bistvenih ra-

zre šitev, steče v zaključek, da po razpadu

skvoda individualistk pridejo še večje in-

dividualistke, ki morda niti ne bodo več

potrebovale skvoda, da bi preživele v »za-

jebanem delu življenja, v katerem smo«,

temveč samo še svojo »unikratnost«. Kaj

početi z najstniško nosečnostjo, motnja-

mi hranjenja in maltretiranjem manj bo-

gatih in manj lepih najstnic, pa je vpraša-

nje, ki ga predstava prepušča drugim. ×
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ima gledalec pregled nad vso okoli-

co, poleg tega pa se (z obračanjem

očal ali mobilnega telefona) sam

odloči, v katero smer na posnetku

bo gledal, namesto da bi mu to ves

čas določal režiser. To pa pomeni,

da se z VR spremeni sam koncept

avtorja. Ta ni več »vsemogočni« pri-

povedovalec, temveč postane po-

dobnejši arhitektu, ki zasnuje oko-

lje, ki ga nato »gledalci«, ki še zdaleč

niso več pasivni gledalci kot tisti v

kinodvoranah, raziskujejo dejavno

in deloma na lastno pest.

Nagrada Janji Glogovac

Med zanimivejšimi projekti je bil li-

tovski film Mindaugasa Survile in

Gintéja Žuly téja Starodavni gozdovi,

posnet ravno s tehnologijo VR, tako

da smo si gledalci (uporabniki?) sa-

mi določali, kaj si bomo ogledali po-

bliže: duplino visoko na drevesu, v

kateri gnezdijo sove, podvodno je-

zersko kotanjo ali kar koli vmes.

Nagrado za najobetavnejši tran-

smedijski projekt je dobila Sloven-

ka, ki živi in ustvarja v ZDA, Ja n j a

G l o gova c , ki je v Sloveniji posnela

film L... kot ljubezen. Trenutno dela

Tes l a fy. m e , nekakšen transmedijski

dokumentarec o Nikoli Tesli, nje-

govih izumih in viziji sveta, v kate-

rem bi bila elektrika brezplačna za

vse, tehnologija pa bi delovala v so-

žitju z naravo. ×

East Doc Platform v Pragi je največji dogodek doku-

mentarnega filma v vzhodni Evropi, kamor se prijavljajo

še nedokončani projekti, ki tam, če so izbrani, sodeluje-

jo na različnih delavnicah pod vodstvom svetovno

znanih strokovnjakov s področja dokumentarizma.

Med najavno špico filma o gostovanju

slovenske glasbene skupine Laibach v

Pjongjangu leta 2015, »dokumentarnega

muzikala« Dan osvoboditve v režiji Mor -

tena Traavika in Ugisa Olteja ter v ko-

produkciji Norveške, Latvije, Severne Ko-

reje in Slovenije (film je bil prikazan v ok-

viru ljubljanskega festivala dokumentar-

nega filma, te dni pa prihaja na redni

spored), se v naglem nizu podob pojavi

tudi ena, ki kaže Freddieja Mercuryja,

pevca skupine The Queen, z iztegnjeno

roko proti neizmerni množici navdušenih

p oslušalcev. Pred to podobo in za njo smo

prav tako videli nekaj množičnih prizo-

rov, le da so v njih množice pozdravljale

korejske osvoboditelje izpod japonske

okupacije in razne komunistične vodi-

telje. Tako pač ni težko uganiti, kaj suge-

rira ta sopostavitev podob: takšno moč

nad množicami, kakršno ima v svetu li-

beralnih demokracij pop kultura, ima v

svetu totalitarnih režimov politika. In če

gre pri tem za dve obliki fanatizma, gre

tudi za to, da se ti obliki izključujeta.

Proti koncu filma, ko vendarle pride do

nastopa Laibacha v veliki koncertni dvo-

rani, se prizori izvajanja pesmi Whistle -

b l owe rs izmenjujejo s prizori občinstva.

Ta komad je super in izvedba je fascinan-

tna, a tako okamenel obraz, kakršnega je

kazalo korejsko občinstvo, sem v filmu

videl samo pri Busterju Keatonu. Toda po

koncu koncerta je vsa dvorana vstala in

zaploskala. Ne ravno navdušeno, a tudi

ne iz gole vljudnosti. Ivan Novak (L aiba-

ch) je v pogovoru po projekciji filma po-

vedal, da drugačnega odziva tudi niso

pričakovali. Seveda ne, ko pa Laibach de-

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

film

Dan osvoboditve.

Re žija Morten Traavik in Ugis Olte.

Festival dokumentarnega filma.
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Gledalec ima med gledanjem filma, posnetega z VR-tehnologijo, pregled nad

celotno okolico, poleg tega pa se (z obračanjem očal ali mobilnega telefona)

sam odloči, v katero smer na posnetku bo gledal, namesto da bi mu to ves čas

določal režiser. F Tina Poglajen

Slovenci na EDP

Dokumentarec Brez žensk ni revolu-

c i je (Slovenija, Nemčija) Tamare Re-

kl ov in Jakoba Kreseta p r i kaz u j e

kurdske ženske, ki se med vojno v

Siriji ne bojujejo le proti IS, temveč

tudi proti patriarhalnim in tradicio-

nalnim strukturam v svoji lastni

družbi. V ta namen organizirajo ne-

odvisna ženska združenja, denimo

ženske svete, v katerem na lokalni

ravni izvajajo samoupravljanje, ali

akademije ženskih varnostnih sil, ki

delujejo kot alternativna policijska

enota. Film Zadnji ledeni lovci Jure -

ta Breceljnika in Ro žleta Bregarja

pa pripoveduje o čisto drugem kon-

cu sveta – o sodobni generaciji

inuitskih lovcev na vzhodni Grenlan-

diji, ki so še do pred petimi leti ži-

veli v popolni osamitvi, z načinom

življenja, ki je bil podoben kameno-

dobnemu, danes pa se njihova

družba zaradi globalnih vplivov pr-

vič v zgodovini radikalno in nepovr-

nljivo spreminja.

Dokumentarec Dan osvoboditve o gostovanju skupine Laibach v Pjongjangu je

bolj kot »dokumentarni muzikal« prav imeniten »diplomatski« film. F
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