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novosti

Nepokopani človek
A temetetlen halott, Madžarska, Poljska, Slovaška,
2004. R: Márta Mészáros. Obzorja.

Poleg češke režiserke Vere Chytilove ter Poljakinje Agni-
eszke Holland lahko madžarsko cineastko Márto
Mészáros brez zadržkov označimo tako za eno najbolj
znanih svetovnih režiserk kakor tudi za eno najbolj mar-
katnih in drznih cineastk, kar jih je dala vzhodna Evropa.
Skoraj trideset let je predstavljala praktično edini glas
brezkompromisnega feminizma, ki je prihajal iz regije. S
svojim zadnjim delom, politično zgodovinsko dramo
Nepokopani človek, nam predstavi biografijo Imra Na-
gyja, priljubljenega madžarskega politika, ki je nasproto-
val sovjetskemu vplivu in Madžarsko izpisal iz Varšavske-
ga pakta.

Pekel
L'enfer, Francija, 2005. R: Danis Tanović. Perspektive.

Potem ko je posnel svoj celovečerni igrani prvenec, pro-
tivojno dramo Nikogaršnja zemlja (Ničija zemlja, 2001),
je Danis Tanović postal najdonosnejši bosanski izvozni
artikel. Film mu je poleg oskarja za tujejezični film prine-
sel tudi nepregledno množico drugih nagrad, s čimer je
postal režiser debitant z daleč največjim številom presti-
žnih mednarodnih nagrad. Po uspehu prvenca so mu
ponudili režijo dela omnibusa 11. september – 11'09''01
(11'09''01 – September 11, 2002). Drama Pekel je njegov
zadnji celovečerec, v njem pa se je osredotočil na življe-
nje družine po tragičnem dogodku iz preteklosti.

Zveza kebab
Kebab Connection, Nemčija, 2005. R: Anno Saul. Obzor-
ja.

Anno Saul je nemški režiser mlajše generacije. Leta 1999
je posnel celovečerni igrani prvenec Zelena puščava
(Gruene Wueste), s katerim je vsaj v kontekstu nacional-
ne kinematografije dosegel zavidljiv uspeh ter kritiško
priznanje. Pri pisanju scenarija za njegov drugi igrani ce-
lovečerec, avanturistično komedijo Zveza kebab, je med
drugimi sodeloval tudi danes že mednarodno uveljavlje-
ni Fatih Akin, ki je kljub poudarjeno komičnim tonom
dela vanj vnesel nekaj za njegovo delo značilnih elemen-
tov, kot so življenje v deželi, ki ni domovina, medetnična
komunikacija in medkulturni spori. Tako skozi zgodbo o
mladem nemškem Turku Ibu, ki bi rad posnel prvi nem-
ški kung-fu film, dobimo vpogled v večetnično nemško
družbo.

Prikoličar
Man Push Cart, ZDA, 2005. R: Ramin Bahrani. Perspekti-
ve.

Odkar si je iranski film prek mojstrov, kot sta Kiarostami
in Makhmalbaf, pridobil izjemen mednarodni ugled, je
postalo nadvse modno snemati »iranske« filme. Tudi Ra-
min Bahrani, v Združenih državah rojeni in živeči »Ira-
nec«, se je sprva poskušal uveljaviti na ta način, saj je od-
šel svoj prvenec posnet v domovino staršev. Nato pa se
je vrnil v Združene države, v okolje, kjer je odraščal in ki
ga je poznal, ter tam ustvaril svoj drugi celovečerec, Pri-
količarja, ki ga je premierno predstavil na beneškem fe-
stivalu in z njim vzbudil veliko zanimanja. Prikoličar je
svojevrstna družbenokritična drama, študija karakterja
pakistanskega fizičnega delavca, ki poskuša preživeti v
divjem okolju velemesta.

Padla
Krišana, Latvija, Nemčija, 2005. R: Fred Keleman. Proti
vetru.

Fred Keleman je nedvomno najbolj izrazita avtorska fi-
gura sodobnega nemškega filma, avtor, ki dosledno in
brezkompromisno razvija svojo poetiko. Čeprav je k fil-
mu prišel relativno pozno, po večletnem uspešnem delu
v gledališču, pa je že s svojimi prvimi kratkimi filmi izda-
tno opozoril nase. Svoj prvi celovečerec, Kalyi, je posnel
leta 1993, preboj v mednarodno areno pa mu je prinesel

njegov drugi, Verhaengnis (1994), s katerim je pobral pr-
ve festivalske nagrade. Še uspešnejša sta bila naslednja
filma, Frost (1997) in Dežela večera (Abendland, 1999), v
katerih svojo temačno vizijo sodobne nemške družbe
pripelje do estetskega vrhunca. Drama Padla prinaša
zgodbo o arhivarju, ki ga preganja občutek krivde, ker
ženski, ki jo je srečal na mostu, ni preprečil samomora.
Tako je bil vsaj prepričan.

Skriti adut
Voksne Mennesker, Danska, 2005. R: Dagur Kari. Per-
spektive.

O islandskem filmu ne govorimo prav pogosto. Nemo-
goče je sicer zanikati njegov obstoj, toda kvantitativna
skromnost in ustvarjalna diskontinuiteta ga vseskozi po-
tiskata vstran, daleč od našega pogleda. O teh težavah
nam na neki način govori tudi novo delo mladega islan-
skega režiserja Dagurja Karija Skriti adut, njegov drugi
igrani celovečerec: islandski režiser, ki posname film v
danski produkciji. Čigav je film? Kari je že s svojim prven-

cem Nói albínói (2003) dokazal, da gre za enega zanimi-
vejših sodobnih evropskih avtorjev, s svojim drugim de-
lom Skriti adut pa to le še potrdi. Njegova pripoved o ne-
prilagojenem Danielu, ki se s posredovanjem ljubezni pr-
vič sooči z resnostjo življenja, je virtuozna in polna film-
skih referenc.

Cmočki
Gaudzi, Hong Kong, 2005. R: Fruit Chan. Ekstravagan-
ca.

Komercialni neuspeh Chanovega prvenca Finale in Blo-
od (1991), psihološke grozljivke, ki je sicer naletela na
ugoden odziv pri kritiki, mu je dolgo časa onemogočal,
da bi posnel drugi film. Kljub številnim omejitvam, s ka-
terimi se je moral soočiti, pa je filmski svet leta 1997 uzrl
izjemno filmsko delo, Narejeno v Hong Kongu (Made in
Hong Kong), ki je prinašalo povsem nov pogled na pre-
dajo Hong Konga Kitajski, pogled samih prebivalcev te-
ga mesta-države. To vizijo je s filmoma Najdaljše poletje
(The Longest Summer, 1999) in Mali Čung (Little Che-
ung, 2000) zaokrožil v navdušujočo trilogijo. Danes Fru-
it Chan velja za enega najpomembnejših hongkongških
cineastov. Tokrat se bo predstavil s Cmočki, bizarno
zgodbo o ženski, ki pripravlja pomlajujočo jed.

Lovec
Anshi, Kazahstan, 2004. R: Serik Aprimov. Obzorja.

Konec osemdesetih in na začetku devetdesetih je po
filmskem svetu razsajal novi kazahstanski film. Praktič-
no vse, kar je prihajalo iz nekdanje azijske sovjetske re-
publike, je na mednarodnih festivalih doživelo bučen
sprejem. V glavnem upravičeno, saj je bila takratna
ustvarjalnost kazahstanskih režiserjev resnično na vr-
huncu. V tem obdobju je svoj impresiven vstop v svet fil-
ma s svojim diplomskim filmom Zadnja postaja (1989)
izvedel tudi Serik Aprimov. Osvojil je nekaj mednaro-
dnih festivalov, doma, tedaj še v Sovjetski zvezi, pa so
naslov najboljšega filma leta prvič podelili avtorju, ki je
bil pravzaprav še študent. Tokrat se Aprimov predstavlja
z bukolično pripovedko o dečku in lovcu, ki ga uči preži-
vetja v divji naravi.

Maser
Masahista, Filipini, 2005. R: Brillante Mendoza. Perspek-
tive.

Preden se je odločil, da bo tudi sam stopil za kamero, je
potreboval kar dolg premislek. Brillante Mendoza je na-
mreč svoj prvenec, sicer zaradi skoraj brez proračunske
produkcije posnet na video trak, ustvaril šele pri petin-
štiridesetih letih. Toda zato je svetu predstavil toliko bolj
prepričljiv izdelek: Maser je že na svoji mednarodni pre-
mieri na festivalu v Locarnu prejel zlatega leoparda (v vi-
deo sekciji). Pravi, da je kot samouk proučeval tako stil
številnih režiserjev, kakor zelo natančno tudi življenje
samo, katerega izsek, je prepričan Mendoza, nam poda-
ja v svoji preprosti zgodbi o mladem maserju, ki dela v
nekem gejevskem klubu.
Denis Valič

SOBOTA, 12. 11.
Cankarjev dom
14.30 Nepokopani človek. Glej Novosti. 127 min. KD.
15.00 Garpastum. Glej Priporočamo. 116 min. LD.
16.45 Presahla zemlja (The Parched Land). Ukrajina,
2005, 24 min. R: Taras Tomenko. Kratki film. Povsem
osebno (Tottaly Personal). Bosna in Hercegovina, 2005,
80 min. R: Nedžad Begović. KD.
17.30 Draga Wendy (Dear Wendy). Danska, Francija,
Nemčija, Velika Britanija, 2005, 105 min. R: Thomas Vin-
terberg. LD.
19.00 Prikoličar. Glej Novosti. 87 min. KD.
19.45 Pekel. Glej Novosti. 98 min. LD.
21.30 Povsem osebno (Tottaly Personal). Bosna in Her-
cegovina, 2005, 80 min. R: Nedžad Begović. KD.
22.00 Bitka na nebu (Battle In Heaven). Mehika, Belgija,
Francija, Nemčija, 2005, 98 min. R: Carlos Reygadas. LD.

Kinodvor
11.00 Garpastum. Glej Priporočamo. 116 min.
16.00 Pasje sanje (A Dog's Dream). Grčija, 2005, 88 min.
R: Angelos Frantzis. Glej Ocenjujemo.
18.30 Nepokopani človek. Glej Novosti. 127 min.
21.00 Ivana. Glej Priporočamo. 83 min.

Kinoklub Vič
10.00 Večna ljubezen. Glej Priporočamo. 101 min.
16.30 Devetdnevnica (The Novena). Francija, 2005, 97
min. R: Bernard Émond.
18.45 Zveza kebab. Glej Novosti. 96 min.
21.00 Pasje sanje. Glej Kinodvor. 88 min. Glej Ocenjuje-
mo.

Komuna
16.00 Pekel. Glej Novosti. 98 min.
18.30 Garpastum. Glej Priporočamo. 116 min.
21.00 Večna ljubezen. Glej Priporočamo. 101 min.
23.10 Zveza kebab. Glej Novosti. 96 min.

NEDELJA, 13. 11.
Cankarjev dom
14.30 Lovec. Glej Novosti. 93 min. KD.
15.00 Vsiljivec. Glej Priporočamo. 130 min. LD.
16.45, 21.30 Cmočki. Glej Novosti. 91 min. KD.
17.30 Zveza kebab. Glej Novosti. 96 min. LD.
19.00 Maser. Glej Novosti. 80 min. KD.
19.45 Ivana. Glej Priporočamo. 83 min. LD.
22.00 Večna ljubezen. Glej Priporočamo. 101 min. LD.

Kinodvor
11.00 Vsiljivec. Glej Priporočamo. 130 min.
16.00 Prikoličar. Glej Novosti. 87 min.
18.30 Lovec. Glej Novosti. 93 min.
21.00 Skriti adut. Glej Novosti. 106 min.

Kinoklub Vič
10.00 Padla. Glej Novosti. 90 min.
16.30 Nepokopani človek. Glej Novosti. 127 min.
18.45 Manderlay. Glej Priporočamo. 139 min.
21.10 Prikoličar. Glej Novosti. 87 min.

Komuna
16.00 Ivana. Glej Priporočamo. 83 min.
18.30 Cmočki. Glej Novosti. 91 min.
21.00 Padla. Glej Novosti. 90 min.
22.45 Manderlay. Glej Priporočamo. 139 min.

Kaj je kje in kdaj
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Vaš celovečerni prvenec Zadnji
vlak je osupnil s svojo lirično pre-
prostostjo. Tokrat, v filmu Garpa-
stum, pa ste se že v izhodišču odlo-
čili za veliko bolj kompleksno pri-
poved, nekakšno historično fresko,
prepleteno s številnimi temami.

Res je, lahko bi rekli, da je Zadnji
vlak preprosto pripoved o nesmi-
selni smrti dveh inteligentnih po-
sameznikov. Garpastum pa sem po-
skušal zastaviti veliko bolj polifo-
nično. Seveda ne govori le o nogo-
metu, o tragični ljubezni lepe in pa-
metne starejše ženske do egoistič-
nega mladca, o odhodu ene dobe in
prihodu druge, o odnosu med mla-
do in staro generacijo ... Prej bi re-
kel, da poskuša pokazati, kako se iz
naključnih pripetljajev rojevajo
globalni dogodki, ki vplivajo na ži-
vljenje vseh vpletenih. Lahko re-
čem, da sem se zavestno lotil veliko
bolj kompleksnega projekta, saj
sem tudi osebno mnenja, da se mo-
ra avtor razvijati, pokazati vedno
več.

Kaj pa scenarij? Tokrat ga niste
napisali sami – ste zavestno iskali
kompleksnejše delo?

Ne, scenarij so mi ponudili. Všeč
mi je bil pa tudi sicer sem mnenja,

da mora cineast izbirati različne
pristope, da mora menjati stile. Pra-
vzaprav je bil na začetku v igri neki
drug režiser. Ko pa je producent vi-
del Zadnji vlak, je stopil v stik z me-
noj in mi ponudil realizacijo filma.
Tudi sam nisem veliko pomišljal,
saj mi je bil scenarij takoj všeč. Po-
stavil sem le en pogoj – da lahko za-
menjam celotno ekipo, kar so spre-
jeli.

V sam scenarij niste posegali? Za-
nima me predvsem zaradi tega, ker
v njem poleg povsem fikcijskih li-
kov nastopijo tudi nekatere realne
osebe, naprimer Gavrilo Princip.

Bil je prisoten, toda kot povsem
drugačen lik. Predstavljen je bil
precej enoznačno, kot izključno ne-
gativen lik. Sam sem iz njega nare-
dil malce bolj kompleksno osebo, ki
je tudi v samo zgodbo vpeta na več
ravneh. Tako sem dodal njegovo
ljubezensko razmerje z dekletom iz
višjih slojev. Pa tudi sicer sem,
predvsem v prvi del scenarija, še
večkrat posegel. Lahko bi celo re-
kel, da sem prvi del napisal na no-
vo. Nisem hotel posneti zgodbe o
»teroristih«, temveč zgodbo o lju-
deh, ki storijo določena dejanja.

V filmu soočite dve, za zgodovi-
no Rusije ključni obdobji – obdobje
caristične Rusije in porevolucionar-
ne boljševistične oblasti. Slednja v
film vstopi izrazito brutalno, nasil-
no, medtem ko se zdi, da na cari-
stično Rusijo gledate skoraj z no-
stalgičnim pogledom.

Ne, ne, tega nisem hotel. Nanjo
ne gledam nostalgično. Menim ce-
lo, da ima v zgodovini izrazito nega-
tivno vlogo, da je bila nekaj grozne-
ga. Toda isto menim tudi o komuni-
stični oblasti. Nikakor ne favorizi-
ram enega ali drugega obdobja.

Kaj pa sama vojna? V svojem pr-
vem filmu o njej spregovorite zelo
neposredno, v drugem sicer malce
manj, toda kljub vsemu je prisotna.
Imate do nje poseben odnos?

Do same vojne ne. Lahko pa bi re-
kel, da svoje zgodbe rad postavljam
v konfliktna obdobja, v obdobja,
kjer je čutiti neko napetost, ki daje
dogodkom in stvarem nov pomen.

Kaj pa preteklost? Zgodbi obeh
filmov sta postavljeni v preteklost,
medtem ko za sedanjost v njih ni
prostora.

Lahko bi rekel, da sem trenutno
veliko bolj naklonjen preteklosti,
saj nisem še našel načina, kako bi se
lotil sedanjosti, kako bi pristopil k
njej. Za obravnavo sedanjosti je po-
trebna distanca, te pa sam še ni-
mam. Živimo v nekem prehodnem
obdobju in najprej bi bilo treba iz
njega izstopiti, da bi lahko o njem
neobremenjeno spregovorili.

Zanimivo se zdi tudi vaše izogi-
banje barvam, če lahko tako re-
čem. V Zadnjem vlaku uporabite čr-
no-belo fotografijo, medtem ko je
ta v Garpastumu monokromatska,
v nekakšnem sepia odtenku.

Mnenja sem, da preteklosti ne
gre podajati v barvah. Nikoli na-
mreč ne moremo vedeti, kakšna je
dejansko bila, lahko vemo le to, ka-
ko jo vidimo mi. Osebno ne maram
filmov, ki preteklost podajajo v kri-
čečih barvah, naprimer Scorseseje-
ve Tolpe New Yorka. Dober zgodo-
vinski film preprosto mora biti mo-
nokromatski oziroma črno-bel. Ta-
ko kot stare fotografije, ki nam naj-
pogosteje posredujejo preteklost.
Denis Valič

Pogovor z režiserjem filma Garpastum Aleksejem Germanom, ml.

Preteklosti ne kaže barvati
Ne mara filmov, ki preteklost podajajo v kričečih barvah, svoje zgodbe pa rad
postavlja v konfliktna obdobja – Za obravnavo sedanjosti je nujna distanca

Čeprav je Aleksej German, ml. do danes posnel le dva igrana celovečerca, pa mu mnogi priznavajo, da predsta-
vlja eno ključnih figur sodobnega ruskega avtorskega filma. Njegov vstop v filmsko areno je bil nenaden in silo-
vit: na beneškem festivalu se je predstavil s svojim prvencem, Zadnjim vlakom (Posledniy poezd, 2003), hipno-
tično pripovedjo o ohranjanju človeškega dostojanstva sredi absurdnosti vojne, ter z njim osvojil leva priho-
dnosti. Dve leti kasneje se je ponovno pojavil na Lidu. Tokrat s filmom Garpastum, zgodovinsko fresko nekega
obdobja, spleteno iz številnih intimnih zgodb.

Nitimrtvimnitiživim
Peter Kolšek

Odgrobadogroba
režiser Jan Cvitkovič
Slovenija, 2005, 110 min.
premiera Ljubljana, CD, 10. 11.
2005

film

Jan Cvitkovič je v slovenski
film prinesel veliko tistega,
česar nikoli ni imel ali pa je
imel zelo malo: sposobnost
sublimacije banalnosti, celo

verizma; elementarni občutek za
razpiranje detajla, v katerega se
naseli neka relativna celota;
avtentičen odnos do socialne
margine; občutek za humor.
Cvitkovič ni »priplaval po župi«
filmskega akademizma, še manj
je priletel na krilih kakršnega
koli intelektualizma. Kar z neba
je padel in takoj je bilo očitno, da
je padlo nekaj talentiranega. Ta
izvoljena pozicija je jasna tudi
njemu, nanjo računa. Sicer v
četrtek zvečer, neposredno po
premieri novega filma, po
televiziji ne bi tako
nepremišljeno izjavljal, da ni
problem, če ne bi mogel živeti od
filma, kajti on lahko počne kar
koli drugega. Vse kaže, da to celo
verjame!

Nobenega dvoma ni, da je v
Perotu, ki se od groba do groba
prevaža z zadnjim kompletnim
fičkom v Sloveniji, nekaj
avtobiografskega, kakor je bilo v
Diziju iz filma V leru izpred
šestih let, pri katerem je
Cvitkovič odločilno sodeloval.
Ko je leta 2001 posnel film Kruh
in mleko, s katerim je postal za
Slovence in za pol Evrope auteur,
se je od Dizija radikalno
odmaknil in ga z obvladano
distanco do socialnega ekscesa
prerasel. Zdaj se je k njemu vrnil;
Dizi očitno ni diplomiral, vrnil se
je domov na podeželje, kjer
namesto odbitega modrovanja
piše odbite pogrebne govore. Ta
avtoboigrafičnost pri Cvitkoviču
seveda ni dobesedna in zunanja,
gre za stanje duha, s katerim se
avtorsko najlaže istoveti. To je
stanje ležerno negibne
subjektnosti, v katerem so akcijo,
ambicijo ali zgolj užitek
zamenjali filozofična retorika,
obešenjaštvo in absurd. V tem je

nedvomno nekaj balkanskega
esprita, ki je morda osnovna
esenca Cvitkovičevega filmskega
imaginarija, a narobe bi bilo, če v
njem ne bi videli tudi sublimacije
obče ljudske mentalitete, ki jo
raztaplja v svojih likih. Cvitkovič
ni avtor urbanih turbulenc in
mnogo bliže kot postmoderna
sofistika mu je magični realizem.

A vse to so elementi za
avtorsko estetiko, po kateri bo
svoj najboljši film, upajmo, šele
posnel. Evidentirati jih je mogoče
tudi v filmu Odgrobadogroba,
nekatere celo prvič (na primer
diskretni šepet minljivosti, ki
prihaja iz nejasne
transcendence), čeprav to ni
film, v katerem bi se zgodila
njihova kulminacija. Osnovni
problem je ta, da je Cvitkovič
profil blokiranega, obešenjaško
retardiranega posameznika, iz
katerega naj bi spregovorila
višja modrost, v celoti gradil na
ozadju kolektivne patologije, ki
jo tukaj predstavlja neka
brezčasna in brezkrajna vas.
Nihče v njej ni obdarjen z
»normalnostjo«, vsi so tako ali
drugače zaznamovani s svojo
specifično inhibiranostjo (redki,
ki niso, na primer Vilma in njen
sin, pa v filmu nimajo kaj početi),
kar filmu sicer omogoča
nekatere izborne komične
učinke, a zavira konstitucijo
relevantnega socialnega sveta, s
katerim bi Pero kot izjemni
posameznik šele vzpostavil
smiselno, napeto, konfliktno,
kakor koli zavezujoče in
zanimivo razmerje. Njegova
pozicija se na ozadju te kaotične
patologije razblini, zato zares ne
(spre)govori niti mrtvim niti
živim.

Cvitkovičev film vzpostavlja
svet, ki naj bi visel strmo v grob,
kakor na koncu visita osrečeni
dedek in njegova nova gospa.
No, ta osnovna nagnjenost je
vsekakor zagotovljena, a tisto,
kar filmu manjka, je srh
strmoglavljenja. Zaradi prvega
dejstva je Odgrobadogroba
izdelek, ki mu določena
gledalska reputacija ne bo
umanjkala, zaradi drugega pa
bomo potrpežljivo počakali na
Cvitkovičev tretji film.Aleksej German, ml.
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Garpastum
Garpastum, Rusija, 2005. R: Aleksej German, ml. Ob-
zorja.

Po navdušujočem sprejemu, ki ga je doživel izjemni
celovečerec Zadnji vlak, prvenec mladega ruskega re-
žiserja Alekseja Germana, ml., sina enega najpo-
membnejših sodobnih ruskih cineastov, so bila priča-
kovanja ob njegovem drugem delu razumljivo visoka.
Ni bilo treba čakati prav dolgo. Dve leti kasneje se je
vrnil na beneški fistival in predstavil delo, ki potrjuje
njegov veliki talent. Garpastum (beseda označuje an-
tično igro z žogo, podobno nogometu) je v mnogočem
podoben prvencu: široki format slike, precej neobiča-
jen v ruskem filmu, monokromatska hipnotična foto-
grafija, zgodba, postavljena v preteklost, vojno obdo-
bje. Toda Garpastum je prav tako velik korak naprej, ki
izpričuje avtorjevo dozorelost. S prepletanjem inti-
mnih usod posameznikov je namreč ustvaril komple-
ksno historično fresko tistega prelomnega obdobja v
ruski zgodovini, ko se je lomila caristična Rusija in ko
je z vso brutalnostjo na oblast prihajala nova, boljševi-
stična ideologija. Film prepričljivo dokazuje, da je Ger-
man, ml. dozorel v velikega avtorja. Denis Valič

Večna ljubezen
Enduring Love, Velika Britanija, 2004. R: Roger Mic-
hell. Predpremiere.

Daniel Craig, najnovejši James Bond (z očali!), igra Joe-
ja, ki ga tragični dogodek med idiličnim piknikom z za-
ročenko pahne najprej v stanje zamaknjenosti, kasne-
je pa v življenjsko nevarnost. V tednih, ki sledijo, Joeja
razjeda vedno močnejši občutek krivde, vse bolj pa je
obseden tudi z detajli usodnega dne in še posebej s
skrivnostnim Jedom, ki mu sledi na vsakem koraku.
Rogerja Michella poznamo predvsem kot režijskega
eklektika, saj se loteva tako romantičnih komedij
(Notting Hill), trilerjev (Nevarna smer) kot intimnih
dram (Mati). Z Večno ljubeznijo je Michell resda stopil
v polje psihološkega trilerja, toda roman Iana McEwa-
na je scenarist Joe Penhall med drugim prepojil s temo
usojene ljubezni. Kar Michellu veliko bolj ustreza; psi-
hološko pretanjeni film se namreč veliko lepše kot
hitchcockovski triler obnese v formi ljubezenskega tri-
kotnika oziroma trikratne analize vprašanja ljubezni,
ki jo Michell obdeluje iz racionalnega (Joe na šoli pre-
dava o ljubezni), intimnega (kriza v razmerju med Joe-
jem in Claire) in obsesivnega vidika (Jedova brezglava
ljubezen do Joeja). Simon Popek

Vsiljivec
L'Intrus, Francija, 2004. R: Claire Denis. Proti vetru.

Opus Claire Denis – Liffe je leta 2001 priredil skoraj po-
polno retrospektivo njenega dela – predstavlja šolo
avtentičnega pogleda, naturalističnega sloga in di-
skontinuirane naracije, predvsem pa neolepšan po-
gled v neprivlačni svet emigrantov, gejevskih serijskih
morilcev (Ne morem spati), podzemlja s krvavimi
stavnicami (Ne bojim se smrti), tujske legije (Dobro de-
lo) ali modernih »neo-vampirjev« (Vsakodnevne teža-
ve). Nad njenimi filmi so bentili, se zgražali, nihče pa ni
ostal neprizadet. Njen zadnji film Vsiljivec je lani v Be-
netkah znova izzval bolščeče poglede občinstva, kar
ne preseneča, izgleda namreč, kot da bi režiserka zdru-
žila svoje stare filme in zgodbo o Louisu Treborju, ne-
prizanesljivem, moralno izpraznjenem človeku, posta-
vila v človekovo podzavest, z eliptično strukturo, ne-
predvidljivimi časovnimi preskoki in fragmentirano
pripovedjo pa samo še podžigala apologete zacemen-
tirane linearnosti. Ob Vsiljivcu bi zardel sam David

Lynch, pa ne zato, ker ne bi ničesar razumel, temveč
zavoljo režiserkinega talenta, da v prostoru sanjsko-
moraste podzavesti govori o fundamentalnih člove-
ških stvareh, kot so občutek krivde, preživetje, druži-
na. Simon Popek

Ivana
Johanna, Madžarska, 2005. R: Kornél Mundruczó. Per-
spektive.

Resen kandidat za najbolj nenavaden film festivala je
Ivana, križanec med medicinskim trilerjem, opero in
filmom maščevanja, uradno pa filmska in glasbena in-
terpretacija Trpljenja device Orleanske, za katero sta
bila spisana originalna glasba in libreto. Zgodba govori
o mladi narkomanki, ki po globoki komi in čudežnem
preživetju paciente zdravi s svojim telesom. Na prote-
ste zdravnikov, ki v njenih erotičnih čudodelstvih ne
vidijo le skrajne perverzije, temveč tudi nelegalno kon-
kurenco, Ivana odgovarja, da jo vodita dobrota in hva-
ležnost. Ivana resda ni Trierjeva Bess iz Loma valov ali
Selma iz Plesalke v temi, toda vplivi Dančevega dolgo-
letnega tematiziranja ženskega trpljenja in odrešitve
so vendarle prepoznavni. Da ne bo pomote: igralci vse
dialoge v filmu odpojejo, kar že tako ali tako bizarne-
mu filmu doda še dodatno patino. Simon Popek

Manderlay
Manderlay, Danska, 2005. R: Lars von Trier. Obzorja.

»Amerika je dobra tema, saj ima velik del naših življenj
veliko opraviti prav z njo. Vse stvari, ki sem jih doživel
do sedaj, približno šestdeset odstotkov jih je, je ameri-
ških. Nisem zelo srečen zaradi tega. Torej, na neki na-
čin sem Američan, vendar pa ne morem tam voliti, nič
ne morem spremeniti. Zato pa snemam filme o Ameri-
ki. In mislim, da ni v tem nič nenavadnega«, je na vpra-
šanje, zakaj snema filme o Združenih državah, odgo-
varil oče danske Dogme 95, ko je v Cannes letos že
osmič pripeljal svoj najnovejši film. Tokrat drugi del
ameriške trilogije, Manderlay.
Tako kot Dogville je tudi Manderlay temačen, mini-
malističen in postavljen na oder – velik prazen filmski
studio, z na belih tleh narisano scenografijo, pripra-
vljeno za dramo. Heroina iz Dogvilla Grace (igrala jo je
Nicole Kidman), ki se je naučila, da nasilje ne pozna
drugega odgovora kot nasilje, poskuša izpolniti oblju-
bo, ki si jo je zadala: narediti svet boljši. Zamenjana je
zasedba, Grace pa zaupana odlični Bryce Dallas
Howard. Pišejo se zgodnja trideseta prejšnjega stoletja
in naključje pripelje Grace v južnjaško mestece v Ala-
bami, na plantažo, kjer še vedno obstaja suženjstvo:
beli gospodarji, temnopolti sužnji. Manderlay je seve-
da zelo političen film z odkritimi aluzijami na sodobne
Združene države in z njeno ostro kritiko. Lucidna poli-
tična moralka filmsko-teatrskega žanra. Ženja Leiler

Priporočamo

Ocenjujemo

Pasje sanje
To oneiro tou skylou, Grčija, 2005. R: Angelos Frantzis. Perspektive.

Pasje sanje so precej samosvoj filmski poskus, ki bi ga priporočili le potrpe-
žljivejšim gledalcem. Mlajši grški režiser Angelos Frantzis v svojem drugem
filmu ustvari fikcijski svet, ki ga je težko obnoviti; na kratko pa lahko vseeno
povemo, da imamo opraviti z več liki – z moškim, ki sanja, da so mu okradli
stanovanje, in se potem zares znajde v izpraznjenem stanovanju z žensko, ki
ves čas spi, da bo sanjala svojega moškega, s policistom, ki na samosvoj na-
čin raziskuje rop ... Dogajanje je podano kot fluidni in kaotični sanjski tok,
poln nenavadnih naključij in prepletov. Irealnost poudarjajo neonsko modri
toni v fotografiji, tesnobni interierji (hodniki) in izpraznjeni, pusti eksterierji
(ulice). Na koncu nič od tega, kar naj bi se zgodilo, ni gotovo. So vse skupaj le
pasje sanje? Ni pomembno. Pomembno je le, da me ženska ljubi, razmišlja
mladenič na koncu filma. Toda tudi v to ni povsem prepričan, kajti – v sanjah
je vedno nekdo drug. Ta stavek pa je, ugotavljajo interpreti, ključ za razume-
vanje filma. Valentina Plahuta Simčič

Anketa: Odgrobadogroba

Andrej Košak, režiser: »Mislim, da je Cvitkovič napredoval v razvijanju
zgodbe. Všeč mi je, da je svojo poetiko nadgradil, in mislim, da lahko od
njega pričakujemo še marsikateri dober film. Pri tem filmu mi je všeč, da
je manj več. Opazna je selekcija motivov. Predvsem pa ima film močan
konec. Ne čudi me, da je v Španiji dobil nagrado, kar je spet dokaz, da je
slovenski film veliko bolj cenjen v tujini. S tem pa dokazujemo, da smo v
Evropi dejansko mala velesila.«
Miroslav Mandić, bosanski režiser in scenarist: »Zdi se mi, da je to film o
hrepenenju. To pa je meni najljubša slovenska beseda. Ni mi še jasno, za
kakšno hrepenenje sicer gre, ker še nisem racionalno uredil misli. Vendar
hrepenenje vre iz vsakega kadra. Mislim celo, da je to najlepši slovenski
film, ki sem ga videl.«
Peter Zobec, režiser in igralec: »Načeloma ne delam primerjav med prej-
šnjimi in novimi filmi nekega režiserja. Tukaj pa jo moram narediti. Meni
osebno je bil bližji in iskrenejši njegov prvenec Kruh in mleko. Čeprav je bil
narejen z veliko bolj skromnimi filmskimi sredstvi. Mislim pa – in to govo-
rim kot star filmar –, da je v razvoju mladega režiserja ta film velik korak
naprej. Ne oziraje se na to, da mi je bil Kruh in mleko bližji.«
Miša Molk, tv-voditeljica: »Ni primerjave med obema filmoma, čeprav
gre za eno avtorsko govorico Jana Cvitkoviča. Presenetilo pa me je, da ga
je zapeljalo v liriko. Pravzaprav gre za pobeg fabule v zadnji četrtini filma.
Presenetilo me je tudi, da se sooča z iskanjem boga, saj je bil prej zelo re-
alističen in tematsko vsakdanji. Bog je na začetku filma omenjen malo
ironično, vendar mislim, da ga on jemlje prekleto resno. In če ga bo našel,
nas bo popeljal v nebesa.«
Dražen Štader, režiser: »Jan Cvitkovič je dejansko slovenski Jarmusch.
Razviden je njegov rokopis statičnih kadrov, ki so po vseh možnih predpi-
sih predolgi, a še vedno delujejo. Imajo moč. V bistvu ne gre za razvoj v
smislu, da bi bil Odgrobadogroba kaj več od filma Kruh in mleko, gre bolj
za poglabljanje. Jan opravlja svoje delo, vendar še bolj globoko, bolj te-
mačno, bolj noro.«
Pripravila Tina Lešničar
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