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intervju / Małgorzata Szumowska, filmska reži s e rka

Umetnosti nikakor ne smejo

omejevati moralni imperativi

M

ałgorzata Szumowska so -

di med najbolj znane polj-

ske filmske ustvarjalce,

poleg režiranja igranih in

dokumentarnih filmov de-

luje tudi kot scenaristka in

producentka. Njeni filmi se pogosto

ukvarjajo s telesnostjo in prizadeva-

njem, da bi jo uskladili z duhovnostjo,

od gejevskega duhovnika v filmu V

imenu ali žalujoče ženske z anoreksijo v

Te l es u do moškega, ki v O b ra z u po pre-

saditvi obraza pade v krizo identitete.

Za svoje filme je dobila številne na-

grade: za film V imenu nagrado teddy,

za 33 prizorov iz živ l je nja srebrnega leo-

parda v Locarnu, za film Te l o pa leta

2015 berlinskega srebrnega medveda

za najboljšo režijo. S Szumowsko smo

se o poljski dejanskosti pogovarjali na

l e to šnjem 68. Berlinalu, kjer je za

O b ra z dobila še enega srebrnega med-

veda – veliko nagrado ži r i j e.

Va še filme vse bolj zaznamuje

črni humor. Koliko gre pri tem

za zavestno odločitev?

Moram reči, da me komedija z leti vse

bolj in bolj zanima. Morda zato, ker

sem starejša, dejanskost se mi zdi vse

bolj smešna, vse skupaj jemljem manj

resno. Pri O b ra z u , ki sicer govori o res-

ni temi presajanja obraza, je bilo to na-

črtno: nisem hotela, da bi bil film smr-

tno resen, temveč da bi bil tudi duho-

vit. Zdi se mi, da sem končno našla

svoj osebni izraz; ljudi poskušam hkra-

ti ganiti in nasmejati.

Ena izmed komično-kritičnih osti

v vaših filmih – posebno v Obrazu –

je usmerjena v potrošništvo. Kako

realistični so prizori obsedenega,

je nov srednji razred, ki ga prej ni bilo.

Ljudem se godi tako dobro, da so –

morda protislovno – skoraj pozabili,

kako je bilo prej.

Vendar po drugi strani Poljska

v političnem smislu postaja vse bolj

konservativna, nacionalistična,

religiozna – čedalje bolj velja za

praktično avtoritarno držav o.

V Obrazu to med drugim pokaže

kip Jezusa Kristusa, ki ga krajani

postavljajo v Świebodzinu in ki je

večji celo od tistega v Riu de Janeiru.

Gre za komentar poljske miselnosti –

če kaj takega sploh obstaja?

Tako je. Kip je resničen – le malo ljudi

ve, da največji kip Jezusa Kristusa na

svetu ni v Braziliji, ampak v majhni

poljski vasi. Krajani so se odločili, da

ga hočejo imeti, sredstva so zbrali z

donacijami. Ogromen je, zdaj je del

poljske zgodovine. Mislim, da res po-

ve tudi nekaj o poljski miselnosti. Ve-

liko Poljakov je prepričanih, da smo

bili največja evropska država, z naji-

menitnejšo kulturo, pesniki, režiser -

ji … Gre za nacionalno psihozo – biti

najb oljši, največji, najimenitnejši!

Pred nekaj več kot letom dni je poljski

parlament Jezusa čisto resno razglasil

za kralja Poljske. Ljudje so v takšno

miselnost popolnoma ujeti, zadovolj-

ni so, da imajo denar in da ni begun-

cev. Zadovoljni so, da živijo v popol-

noma belski državi, državi belih kato-

likov. Tako se oblikuje povsem herme-

tično okolje, izolirano od drugih, od

neznanega … Kar se danes dogaja na

Poljskem, je zelo žalostno in zaplete-

no. Vendar je žalostno tudi drugje – v

Združenem kraljestvu, v ZDA.

Kako je na vaše filme, na prikaz

spolnosti in poželenja, vplivalo

o draščanje v tako katoliški držav i?

Zagotovo je vplivalo, rekla bi celo, da

gre za vpliv, ki me kot filmsko ustvar-

jalko ključno definira. Ker me kato-

liška Cerkev osebno ne prepriča, se

pogosto postavljam v vlogo opozicij-

ske kritičarke. Takšno ozadje za

umetnika ali umetnico ustvari neko

napetost, protislovje: umetnosti mo-

ralni imperativi ne smejo omejevati,

ka to l i štvo pa poskuša doseči prav to.

Dopoveduje nam, kaj je prav in kaj

narobe, kaj je dovoljeno in kaj ne, in

če tega ne upošteva š, grešiš. Gre za

nazor, ki je diametralno nasproten

svobodi. Vendar hkrati mislim, da

sem zaradi svojega ozadja bolj kritič-

na, ko naslavljam to temo.

Gre pri vaših delih v tem smislu – na

primer, v primeru filma o gejevskem

duhovniku – kdaj tudi za provokacijo?

Ne, vsaj ne zavestno. Po eni strani je

bila Poljska namreč vsaj še pred nekaj

leti – ko sem posnela film V imenu –

d ržava, v kateri filmi z vsebinami LGBT

ali filmi, ki so kritizirali Cerkev, niso bi-

li nikakrš

na redkost ali skrivnost. Levi-

čarji so moje filme gledali, desničarji

so se zaradi njih predvsem jezili. Po

drugi strani sem bila sama – vsaj po

poljskih merilih – vedno nekonvencio-

nalna. Če bi živela drugje, najbrž ne bi

imela oznake »težavne umetnice«, ki

jo imam na Poljskem, posebno zato,

ker sem ženska in režiserka. To, da se v

svojih filmih ne oziram na tabuje, na

primer, ko govorim o homoseksualno-

sti, poljski zgodovini ali sem kritična

do Cerkve, na Poljskem seveda vidijo

kot napad na našo družbo, vendar se

ne morem vedno vesti tako, kot ljudje

od mene pričakujejo, ne morem biti

samo doma in skrbeti za otroke.

Na letošnjem Berlinalu so najvišje

nagrade podelili filmskim ustvarjalkam.

Gre po vašem mnenju za spremembe

v industriji ali je bilo mogoče to

povezano z razkritji spolnega nasilja

v filmski industriji, ki je preraslo

v gibanje #MeToo?

Mislim, da gre za pomembno gibanje,

za nekakšno revolucijo, ki smo si jo

dolgo želele, pa nismo verjele, da se

bo res zgodila. Moja petletna hči bo

morda živela v drugačni družbi kot

jaz. Za zdaj zmagujemo v posameznih

bitkah, vendar to še ne pomeni, da si

lahko oddahnemo in da se je družba

zares spremenila. Posebno v nezahod-

nih državah, kot je Poljska: medtem,

ko se na Zahodu odvija revolucija

#MeToo, se Poljakinje še vedno boju-

jemo za osnovne človeške pravice, kot

je pravica do splava. ×
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V Ljubljani je prvič nastopila uveljavljena

producentka elektronske glasbe L aurel

Halo, ki prihaja iz Michigana, živi in dela

pa v klubski prestolnici Berlinu, ki ji je,

kot pravi sama, glasbeno blizu. Predstavi-

la je novi kritiško dobro sprejet album

D u st , njen tretji po vrsti, ki je lani izšel pri

vplivni neodvisni britanski založbi Hyper-

dub. Hyperdubovi varovanci pri nas pogo-

sto gostujejo –med številnimi smo slišali

dub trio King Midas Sound, sodobni R&B

Jessy Lanza, chicaška footwork in juke DJ

Spinna ter danes že pokojnega DJ Rasha-

da. V izhodišču založbo žanrsko povezu-

jemo z britansko dubstep in grime sceno.

Najbolj znana je po pred dobrim desetlet-

jem izdanem Burialovem emotivnem

dubstep prvencu, ki velja za enega najod-

m ev n e j ših albumov klubske elektronike

novega tisočletja. Skozi leta je prečila tu-

di druge zvrsti, med njimi UK funky, z za-

dnjimi izdajami, kot je Mnestic Pressure

Leeja Gambla, pa podčrtala svoj razisko-

valni naboj, ki jo spremlja od začetka.

Halova je navdušila kritike že s prvencem

Q u a ra nt i n e (2012), pri katerem je v ospred-

je postavila svoj neobdelani in afektirani

glas ter se na osnovi abstraktne ambien-

talne elektronike spogledovala s popom.

Drugačen, bolj eteričen in plesen senti-

ment izkazuje njen drugi album C h a n ce

of Rain (2013), ki korenini v tehnu v njegovi

raziskovalni različici. Po slišanem se z

D u sto m vrača k prvencu. Pospremila ga

je z vokalom v živo, ki je bil tokrat bolj sin-

tetičen, a je na odru deloval enolično in

tarnajoče. Ritmu, ki se mestoma približuje

UK garageu, in zvočni krajini z izrazitim

občutkom za podrobnosti je manjkal dra-

mat urški lok, zaradi česar je slišano zve-

nelo preveč anaerobno in statično.

Renomeju avtorice navkljub lahko njen

nastop ocenimo kot manj uspešen ali

vsaj kot preveč medlo nadaljevanje ve-

čera, na katerem sta zasijali domačinki

iz dua Warrego Valles, imenovanega po

antičnih rečnih dolinah na Marsu, ki sta

premierno predstavili svoj dolgome-

tra žni prvenec B otox. Kakšna sekvenca

ju je tu in tam ujela nepričakovano, pod

črto pa njun izdelek z zanimivimi tek-

sturami in čvrsto dinamiko predstavlja

produkcijski presežek in potrjuje us-

tvarjalno zrelost obeh članic.

Dvojec tvorita Nina Hudej in Nina Kodrič

(NinaBelle), jedro programske in tehnične

ekipe, ki upravlja kavarno Pritličje, prisot-

ni pa sta tudi v klubu Monokel. Ne identi-

ficirata se le kot glasbenici, ampak tudi

kot aktivistki. Angažma je opaziti že v

naslovnem nevrotoksinu albuma, ki se

uporablja za ohranjanje mladostnega vi-

deza, tako da (začasno) ohromi obrazne

mišice, pri čemer lahko oseba izgubi spo-

sobnost izražanja čustev – primerna pris-

podoba za svet, v katerem je meja med

organskim in virtualnim, med umrljivim

in neskončnim vedno bolj nejasna. Izdajo

Laurel Halo je nastop

pospremila z vokalom

v živo, ki je bil tokrat bolj

sintetičen, a je na odru

deloval enolično.

na USB-ključu pri založbi Kamizdat je po-

spremila lična knjižica, s katero se lahko

legitimno potegujeta za najboljšo podobo

albuma leta. Pri tem velja omeniti, da je

Kamizdat eden izmed projektov, ki ne-

davno ni pridobil programskih sredstev

od ministrstva za kulturo, čeprav neguje

aktualne domače avtorje, ki v skladu z

inovativnimi smernicami stremijo k rein-

terpretaciji plesišča .

Večer so oplemenitili tudi didže j ka

Nu l l a , ki je ogrevala s hipnotičnim pre-

pletom linearnih in nalomljenih ritmov,

ter mojstra vizualizacij iz Izlanda, ki

sta tokrat grafoskop zamenjala za ka-

todne televizorje. ×

Duo Warrego Valles je zasijal na premierni predstavitvi svojega dolgometražne ga

prvenca Botox. F Ale š Rosa/CUK Kino Šiška

»Zdi se mi, da sem končno našla svoj osebni izraz: ljudi poskušam hkrati ganiti

in nasmejati,« ugotavlja Małgorzata Szumowska, ki je za film Obraz na letošnjem

Berlinalu prejela veliko nagrado žirije. F Ali Ghandtschi/Berlinale

pobesnelega nakupovanja –

so se Poljaki v tem smislu

na prehodu iz tranzicije

v kapitalizem bistveno spremenili?

V nekem smislu so se, vendar po drugi

strani mislim, da so korenine takšne ga

vedenja zgodovinske. Leta 1989 smo

bili globoko v komunizmu, potem smo

naenkrat dobili kapitalizem. Dobili

smo veliko več stvari kot prej, ostal pa

je nekakšen občutek nepotešenosti. V

tem se razlikujemo od skandinavskih

d ržav ali mest, kot je Berlin – še vedno

imamo občutek, da bi nekaj morali

imeti, pa tega nimamo. Poljakom je si-

cer v kapitalizmu zelo udobno. Gospo-

darstvo hitro raste, nismo imeli krize,

nimamo brezposelnosti. Oblikoval se

Medtem ko na Zahodu

poteka revolucija #MeToo,

se Poljakinje še vedno

bojujemo za osnovne

člove ške pravice, kot je

pravica do splava.

festival gorniškega filma

Glavna nagrada ostala doma

Film Zadnji ledeni lovci Ro žleta Bre-

ga r j a in Jureta Breceljnika je dobil

glavno nagrado 12. Festivala gorniške -

ga filma in s tem postal prvi sloven-

ski film s tem priznanjem v zgodovi-

ni festivala. Mednarodna žirija je iz-

postavila njegovo čarobnost od pr-

vega do zadnjega prizora in ga ozna-

čila za pravo mojstrovino.

Nagrado za najboljši alpinistični

film je dobil ameriški Kl a tež: Legen-

da Freda Beckeyja ( re žija Dave O'Les-

ke), za najboljši plezalni film je ži r i-

ja izbrala belgijsko Kokosovo navezo

Seana Villanueva O'Driscolla, za naj-

b oljši film o gorah, športu in avan-

turi je bil nagrajen avstrijski Ži-

vljenje v štirih elementih Natalie Ha-

lla, za najboljši film o gorski naravi

in kulturi pa južnokorejski Re i n ka r-

nacija tibetanskega meniha ( re žija

Moon Chang Yong, Jin Jeon). ×


