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animateka 2018

Čudna logika grozot

Animirani filmi tudi v slovenskem

prostoru že dolgo ne veljajo več za

»risanke«. Veliko je k temu pripomo-

gel Igor Prassel, ki je pred 15 leti za-

gnal festival, pred tem pa v Slovenski

kinoteki skrbel za mesečni program

animiranih filmov: »Ni bilo produkcij,

producentov, mladih avtorjev, ne šole

za animacijo. Sčasoma pa je Animate-

dih, je tudi čedalje več tujih producen-

tov, ki se zanimajo za sveže produkci-

je,« je zadovoljen programski direktor.

Letos so si omislili tudi prvo rezi-

denčno umetnico, to čast so dodelili

animatorki Špeli Čadež (je članica

strokovne žirije, pripravila je razsta-

vo s študenti, na ogled je več njenih

animiranih filmov), ozirajo pa se že

tudi v leto 2020, ko naj bi obljubljeni

Mestni kino Miniflex zaživel v po-

dhodu Ajdovščina, kar bi jim omogo-

animiranemu filmu dobro piše,« je

prepričan Prassel.

Po Švicarju Chrisu

Na področju animacije je zadnja leta

postalo priljubljeno mešanje ža n rov,

t a kšni so denimo animirani doku-

mentarni filmi, čeravno se zdijo na

prvi pogled žanri nezdružljivi. Pri-

ročni so za resnejše teme, animacija

pa v njih služi za prestop v druge

svetove – sanjske, miselne. To so

nedvomno kakovostni filmi, ki si

zaslužijo redno distribucijo.

»Šokirana sem!« je vzkliknila ena od

obiskovalk torkove premiere animira-

nega dokumentarca Švicar Chris avto -

rice Anje Kofmel, ko je zapuščala dvo-

rano v Kinodvoru. »Nisem pričakovala,

da bom na festivalu animiranega filma

gledala tako krut film.« Njegova spo-

Še do nedelje v Kinodvoru in Slovenski kinoteki poteka

15. mednarodni festival Animateka, na katerem je letos

313 kratkih in 13 celovečernih filmov. Eden od vrhun-

cev je bila otvoritvena premiera filma Švicar Chris Anje

Kofmel, ki je dokazal, kako primerne so animacije tudi

za najresnejšo tematiko.

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

T Ingrid Mager

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

Tako so v Kinodvoru v ponedeljek zagnali 15. mednarodni festival animiranega filma Animateka. Sklenili ga bodo

v nedeljo, ko bodo podelili tudi nagrade najboljšim filmskim animatorjem. F Katja Goljat

ka dobila svoje mesto med festivali v

Ljubljani in pridobila svoje občin-

stvo.« Lani so na festivalu našte l i

12.000 obiskovalcev. Občinstvo si tudi

sami vzgajajo, s Kinodvorom razvijajo

program Slon na Animateki.

Vrhunec in naprej

Programski direktor ugotavlja, da je

festival svoj vrhunec dosegel že ob de-

seti izdaji, ko so mu dodali platformo

AnimatekaPRO, na kateri producenti

in drugi gostje dobijo teoretičen vpo-

gled v delo ustvarjalcev, in potem svoji

viziji le še sledijo. V ospredje zdaj pos-

tavljajo avtorsko animirano produkci-

jo iz vzhodne in srednjeevropske regi-

je ter gostijo čedalje več mladih avtor-

jev (letos 24). »Ker je čedalje več mla-

čilo programsko širjenje festivala in

predvajanje repriz.

Zanimivo je, da imamo Slovenci še

vedno zgolj en celovečerni animirani

film Socializacija bika iz leta 1999 en-

tuziastov Zvonka Čoha in Milana Eri-

ča, medtem ko je na Madžarskem, ki

je letos v fokusu festivala, precej dru-

gače. »Tam veliko vlagajo v produkci-

jo animiranih filmov in nasploh skr-

bijo za svojo filmsko dediščino. Celo-

večerni animirani film Ruben Brandt –

zb i ra te l j madžarskega avtorja Milova-

na Krstića ima proračun štiri milijone

evrov, medtem ko je celoletni prora-

čun za slovensko filmsko produkcijo

4,5 milijona evrov. Če bo v prihodnje

d ržava res več sredstev namenila slo-

venskim filmarjem, potem se tudi

ročilnost je bila očitno silovita, saj so

bili odzivi obiskovalcev, povečini sta-

rih trideset let in več, zelo čustveni:

d ed i ščina balkanske vojne norije se jih

še vedno dotika. »Mlada generacija

ima vizijo nove države, a so njeno

prihodnost ubili,« je po projekciji po-

vedal eden od soustvarjalcev filma, ki

so se tudi udeležili premiere. Avtorica

raziskuje smrt svojega strica, ki se je

kot novinar znašel na vojnih prizoriš-

čih na Balkanu, nato pa so ga ubili v

skrivnostnih okoliščinah. Pri tem je

uporabila črno-belo grafično animaci-

jo in jo podkrepila z dokumentaristič-

nimi posnetki, izjavami prič.

V nedeljo se festival konča, takrat

bodo v treh tekmovalnih programih

podelili tudi nagrade. ×

Zarja Menart, ilustratorka: Po ogledu

filma Švicar Chris razmišljam, kako

nesmiselne so vojne. Sicer pa nimam

nobenih predsodkov do animiranih

filmov, zame imajo enako vrednost

kot igrani filmi.

Inti Šraj, igralka: Veliko je bilo podatkov,

zato razumem, čemu kombinacija

animacije in dokumentarnega pristopa

– da se povedati več. Tesnoba v nas je

še vedno prisotna, tudi recimo skozi

begunsko krizo.

Cristal Šraj, dijakinja: Avtorica filma je

veliko težkih vsebin prikazala skozi

metafore, grafične risbe, ki so se me

zelo dotaknile. Pokazala je odtenke

tega, kako ljudje doživljajo vojno.

bienale oblikovanja

Kustos BIO 26

bo Thomas Geisler

Kustos 26. bienala oblikovanja, ki bo

od 14. novembra 2019 do 9. februarja

2020 v Ljubljani, bo Avstrijec Tho -

mas Geisler, so sporočili iz Muzeja

za arhitekturo in oblikovanje. Av-

strijski kustos in kulturni producent,

ki je bil v preteklosti med drugim

kustos mednarodnih razstav za Du-

najski bienale, londonski Bienale

oblikovanja in Muzej oblikovanja Vi-

tra, je ob tem pozdravil eksperimen-

talni koncept ljubljanskega bienala:

»Komaj čakam, da mu postavim nas-

proti bolj praktičen pristop, s kate-

rim bomo ugotavljali, kje bi se lahko

s trenutnimi premiki v oblikovanju

lotili enega največjih izzivov naše ga

časa – informacij.« × šum

V Prešernovem gledališču Kranj bo-

do v torek, torej na dan, ko bo minilo

natanko sto let od smrti Ivana Can-

karja, premierno uprizorili avtorski

projekt Ob zori. Gre za odrsko prired-

bo motivov iz izbranih Cankarjevih

k ra j ših besedil, ki jim je skupno

predvsem to, da govorijo »o malih

ljudeh, ki so žrtve sveta, v katerem

živijo«, okvir uprizoritve pojasni re-

žiser Žiga Divjak, ki se je v zadnjih

sezonah s prepoznavno angaži ra n o

d ržo uveljavil kot eden osrednjih us-

tvarjalcev mlajše generacije: njegova

predstava 6 je letos prejela veliko na-

grado za najboljšo uprizoritev Bor-

štnikovega srečanja, lani pa je tam že

prejel Borštnikovo nagrado za režijo

predstave Človek, ki je gledal svet.

»Zdi se mi, da Cankarja pri nas pogo-

sto dojemamo kot nekaj zaprašene -

ga, kar pripada nekemu minulemu

času, toda meni vsakič znova ponuja

izjemen vir navdiha s svojimi ideja-

mi, politično angažiranostjo in razu-

mevanjem življenja v vseh njegovih

niansah,« še poudari Divjak.

Predstava je torej nastala na po-

dlagi novo oblikovane partiture, v

katero je dramaturginja Ka t a r i n a

Mo ra n o povezala vsebino različnih

Cankarjevih del, vključno z nekate-

rimi črticami iz znane zbirke Ob zo-

ri, po kateri je uprizoritev dobila tu-

di naslov – ta ima seveda določeno

simbolno razsežnost. »Zora je hkrati

začetek dneva in konec noči. Prina-

ša upanje novega dne in hkrati grož-

njo negotove prihodnosti,« razloži

re žiser. »Skoraj srhljivo je, ko Can-

kar opisuje družbene razmere prete-

klosti, ob branju pa nehote dobimo

občutek, kot da govori o sedanjosti

ali celo o morebitni prihodnosti.«

Tudi danes smo namreč (znova) uje-

ti v enake socialne krivice in druž-

beno neenakost, kot se kažeta skozi

Cankarjeve opise predmestne bede

in vpetost njegovih likov v krog ga-

ranja in pomanjkanja, medlega upa-

nja ter vsakodnevne stiske, v kate-

rem si podajata roko ponižanje in

nemoč. »Cankarja smo za to pred-

stavo razumeli kot nekoga, ki nam

govori o današnjem svetu – in je v

tem pogledu torej še vedno aktua-

len, nemara pa tudi nevaren.«

Divjak je skupaj z dramaturginjo

predstave poskrbel tudi za priredbo

besedil, za katera se sicer vsaj na prvi

pogled zdi, da niso ravno uporabna

za dramatizacijo, saj je v njih razme-

roma malo dialogov. »V uprizoritvi

gre v nekem smislu bolj za povzema-

nje bistva problemov, ki jih obravna-

va Cankar, in ne nujno za neposred-

ne citate; tudi v jezikovnem pogledu

je dogajanje večkrat postavljeno v

naš čas,« o tem pojasnjuje reži s e r.

»Osnovna hrbtenica uprizarjanja si-

cer tudi zdaj ostaja pripoved, smo pa

obravnavani snovi obenem poiskali

še določeno gledališko obliko.« ×

g l e da l i šče

Cankar, naš so dobnik

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

T Gregor Butala

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

Dogodkom ob stoletnici

smrti Ivana Cankarja se

pridružuje tudi Preše r n ovo

gle dališče Kranj, kjer bodo

prihodnji teden krstno upri-

zorili predstavo Ob zori.

Ta je nastala na podlagi nje-

govih krajših proznih bese-

dil, režira pa jo Žiga Divjak,

eden najvidnejših

gle daliških ustvarjalcev

mlajše generacije.

Predstava Ob zori bo ponudila mozaik motivov iz Cankarjevih krajših besedil,

katerih snov »strašljivo spominja na sodobni čas«, kot ugotavlja režiser

uprizoritve Žiga Divjak. F Nada Žgank/Pre šernovo gledališče Kranj


