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Kdaj bodo v kinu?

V četrtek prihaja v redno distribucijo

(v multipleksih in Art kino mreži)

mladinski film Gajin svet v režiji Pe-

tra Bratuše, ta teden pa bosta imela

(pred)premiero še dva dokumentarna

filma: v četrtek Ca n ka r v režiji Amirja

Muratovića (ki bo nato v omejeni dis-

tribuciji v Art kino mreži), v soboto

pa Pero Lovšin – Ti lahko v režiji Jani-

ja Severja, ki bo v kinematografih na

ogled od 4. oktobra naprej. Z okto-

brom se bosta začela predvajati tudi

filma My Way 50 Maje Weiss in Posle -

d ice Darka Štanteta, novembra priha-

jajo na Liffe in potem v kino Z i m s ke

mu h e ( režija Olmo Omerzu), januarja

Igram, sem ( režija Miroslav Mandić) in

februarja Izbrisana Mihe Mazzinija.

k r i t i ka

Avtobiografija Mediterana

Na pregledni razstavi ob še stde setlet-

nici Klavdija Tutte v gradu Kromberk

je razstavljen opus, ki ga zaznamujejo

igrivost, nedolžnost in strast. Tutti je

uspelo pretvoriti mediteranske simbo-

le v pomensko polne znake, ki lahko

posredujejo ideje o kompleksni in rado-

živi matrici sveta. Pot do konstrukcije

(mediteranskega) sveta v emblem je bi-

la dolga in je zadevala iskreno samoiz-

p ra ševanje o lastni umetniški poziciji.

Goričan Klavdij Tutta je nekakšen

»potomec« pomembnih slovenskih pri-

morskih umetnikov (Debenjak, Makuc,

Spacal, Mušič idr.), ki jih je zaznamoval

kolektivni spomin na mnogotere iden-

titete kraja in upor ob stalno spremi-

njajoči se meji. Značilnosti Goriške je

sprva udejanjil v dinamičnih abstrak-

tnih, linearno zasnovanih in živ obar-

vnih tvorbah, iz katerih se je postopo-

ma izluščil (značilno sredozemski in

avtobiografski) lik bika, ki hudomušno

in odločno varuje primorsko zemljo, v

katero se zapisuje žrtvovanje predni-

kov prek simbolov grobnic, menhirjev

in dolmenov. Kompozicije so zasnova-

ne krožno, vehementna poteza čopiča

slika arabeske v izmenjavah svetlobe

in sence v toplo-hladnih kontrastih,

kjer se stopnjuje vloga bele barve. Tut-

tova pokrajina vibrira in pulzira kakor

njegov primorski temperament, zagle-

dan v globoko občutenje duhovne tra-

dicije kraja.

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

vizualna umetnost

Klavdij Tutta

mediteranski popotnik

Grad Kromberk, do 30. septembra

*****

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

K Vid Lenard

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

Klavdij Tutta: Brez naslova, cikel Mediteranski svetilniki, 2013, akril, kol až,

lepenka, platno, 80 x 80 x 2 cm

film

Zavite poti

od festivala do kina

Dober teden po koncu letošnjega Fes -

tivala slovenskega filma je (samo) za

približno polovico filmov iz tekmoval-

nega programa že znano, kdaj si jih bo

mogoče ogledati v kinu – in to ne bo

nujno kmalu. Na prvi vtis je to nena-

vadno: marsikomu bi se namreč ute-

gnilo zdeti logično, da bi se novi slo-

venski filmi znašli na sporedu kine-

matografov zdaj, ko so še »vroči« – ko

torej zanje (bodisi zaradi prejetih na-

grad ali iz kakšnih drugih razlogov)

vlada večje zanimanje, kot ga je slo-

venska filmska produkcija običajno

deležna skozi leto.

Kako se izogniti gneči

Toda stvari niso tako preproste. O

tem, kdaj bo šel določen film v distri-

bucijo, se praviloma dogovorijo pro-

ducent, distributer in prikazovalci, to-

rej kinematografi. Slovenski filmski

center, ki sicer sofinancira številne do-

mače filme, se v to izbiro niti ne vple-

ta. »Seveda pa si želimo, da bi filmi

čim bolje izkoristili promocijo, ki jo

dobijo na Festivalu slovenskega filma,

in bi zato odšli v domačo distribucijo

šele po njegovem koncu,« razloži Ne -

rina T. Kocjančič, vodja promocije in

distribucije pri Slovenskem filmskem

centru. »Toda do nje tudi ne sme priti

prepozno; večina filmov se tako v ki-

nu zvrsti v roku enega leta.«

Na splošno velja, da so najboljši

termini za distribucijo jeseni in okoli

novega leta, kajti takrat je obisk ki-

nematografov največji. Vendar na

odločitev o tem, kdaj bo šel film v ki-

no, vplivajo še drugi dejavniki – od

razp oložljivosti dvoran (v »visoki se-

zoni« tudi distributerji poskušajo

spraviti v kino več filmov) do zagota-

vljanja zadostne vidnosti nekemu fil-

mu. Producenti in distributerji vedo,

da bodo v primeru, če se v kinu hkra-

ti znajde več slovenskih filmov, vsaj

nekateri od njih ostali spregledani,

zato se pri izbiri terminov do neke

mere prilagajajo drug drugemu;

hkrati se za prepoznavnost filmov

trudijo še na druge načine. Večina

producentov se na primer nagiba k

temu, da film pred prihodom v kino

p ošljejo še na nekaj tujih festivalov,

saj mu lahko morebitne nagrade za-

gotovijo dodatno občinstvo, z distri-

bucijo pa nekoliko počakajo.

Natančen premislek

»Skupaj z distributerjem smo začeli

iskati termin že zelo zgodaj, pravza-

prav še preden je bil film končan,«

pove Jerca Jerič iz produkcijske hiše

Temporama, pod okriljem katere je

nastal film Po s l ed i ce scenarista in reži-

serja Darka Štanteta. Ta je imel sve-

tovno premiero pred dobrima dvema

tednoma na uglednem filmskem fes-

tivalu v Torontu, od takrat je bil pri-

kazan še na nekaj festivalih, v Porto-

ro žu pa je pobral več vesen, med dru-

gim za režijo; nagradila ga je tudi žiri -

ja slovenskih kritikov. Kinematograf-

sko predpremiero bo imel 10. oktobra

v Cankarjevem domu, od 18. oktobra

bo na ogled v redni distribuciji v mul-

tipleksih in Art kino mreži. »Najprej

smo nekoliko raziskali, kdaj pridejo v

kino drugi slovenski filmi, da se ne bi

preveč prekrivali, prav tako smo se

hoteli izogniti obdobju med Liffom in

tik po njem, saj je takrat filmske po-

nudbe preprosto preveč. Pozorni smo

bili seveda tudi na to, da bo začetek

predvajanja v kinih ustrezen ciljnemu

občinstvu; v našem primeru so to

zlasti srednješolci, zato se je zdel čas

jesenskih počitnic kar pravšnji.« S

tem terminom so se strinjali tudi pri-

kazovalci, ki so imeli takrat dovolj

prostih zmogljivosti.

Doda pa, da bi se lahko obrnilo tudi

drugače. »Če bi imeli svetovno premie-

ro pozneje, bi se premaknila tudi slo-

venska distribucija filma.« Številni fes-

tivali namreč uvrstitev filma v pro-

gram pogojujejo s tem, da izdelek še ni

bil prikazan v redni distribuciji, najbolj

p re s t i žni pa zahtevajo tudi, da mora

biti pri njih prikazan premierno. »To,

da smo sprejeti na festival v Torontu,

smo izvedeli že poleti – zato smo lah-

ko ostali pri prvotnem načrtu,« prizna

Jeričeva. »V nasprotnem primeru bi z

distribucijo počakali, dokler ne bi do-

bili festivalske potrditve kje drugje.«

Dokumentarcem je težje

Šele pred dvema tednoma pa je kine-

matografsko premiero doživel doku-

mentarec Co delli v režiji Mihe Čelarja,

ki je bil sicer premierno prikazan že

na lanskem Festivalu slovenskega fil-

ma – in od takrat še na vrsti drugih

evropskih festivalov. »Za razmeroma

pozen začetek distribucije je več ra-

zlogov,« pojasnjuje Čelar. »En dejavnik

je iskanje najprimernejšega trenutka.

Na primer: če film ne dobi tistih najvi-

dnejših nagrad na nacionalnem festi-

valu in se na ta način vsaj za nekaj ča-

sa ne znajde v središču pozornosti, je

čas takoj po njem precej neprimeren

za prihod filma v kino, saj bo po vsej

verjetnosti ostal neopažen. Za doku-

mentarne filme po drugi strani tudi

pomladni termin ni najbolj hvaležen,

zato se zlahka zgodi, da kar dolgo ča-

ka š na pravi trenutek za distribucijo.«

Zato tudi še ni povsem jasno, kdaj bo

na ogled njegov i O to k , ki je bil v Porto-

ro žu prikazan v tekmovalnem progra-

mu, saj bo ravno tako najprej nekaj

časa krožil po tujih festivalih.

Tudi sicer je distribucija dokumen-

tarnih filmov bolj težavna kot pri igra-

nih filmih, kajti zaradi manjšega pri-

čakovanega obiska so za multiplekse

(in tudi distributerje) precej manj za-

nimivi – s tem pa omejeni na prikazo-

vanje v Kinodvoru (kjer se trenutno

predvaja Co delli) ali Cankarjevem do-

mu oziroma v okviru Art kino mreže,

pri čemer se je treba z vsakim prika-

zovalcem dogovarjati posebej. To ni

vselej preprosto. »Kinodvor ima ter-

mine zasedene za več mesecev vna-

prej, podobno omejene so kapacitete

pri članih Art kino mreže,« ugotavlja

Čelar. Vprašanje distribucije je zato

tudi nekakšen sistemski problem.

»Vsak producent v teh razmerah kr-

mari, kot najbolje ve in zna – pri če-

mer se je treba zavedati tudi, da kino

izgublja bitko z drugimi kanali prika-

zovanja filmov, kot je na primer video

na zahtevo.« Kot eno izmed možnosti

za izboljšanje stanja omeni vzpostavi-

tev platforme slovenskih filmov, dos-

topnih na zahtevo, za katero bi lahko

poskrbel Slovenski filmski center. »Na

ta način bi dosegli ši rše občinstvo,

predvsem pa seveda mlajše generaci-

je, za katere je to že postal osnovni

način gledanja filmov.« ×

V času vsakoletnega Festi-

vala slovenskega filma se

domača filmska produkcija

za nekaj časa znajde v sre-

dišču pozornosti. Vendar

pot od portoroških žaro -

metov do kinodvoran

pogosto traja dlje, kot bi

si želeli radovedni gledalci.

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

TGregor Butala

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

Mladinski celovečerec Gajin svet v režiji Petra Bratuše se v kina odpravlja skoraj takoj po Festivalu slovenskega filma. F
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tudi planeti in njihove poti, kar vse

skupaj Tutta postopoma razgradi in

sestavi v znakovni svet, predstavljen

v frontalnem in ploskovitem pogledu.

Spektralne barve so v dialogu s kom-

plementarnimi, monokromne plakat-

ne površine se umikajo vibrirajočim.

Pod njimi so skriti kolažirani obrazi,

ki jih umetnik prekrije z drhtečo po-

tezo, tako da bivajo v vmesnem pros-

toru. S tem Tutta vpelje eksistencial-

ne razsežnosti človeka z močno temo

minljivosti. Črtkasti segmenti pa zbu-

jajo sinestetična občutja, ki jih dopol-

njuje gledalčeva interaktivnost, tako

da si ta v najnovejših skulptoslikah

sam oblikuje kompozicijo. To pa je

Tuttova oblika konstruktivizma, ki v

duhovnem smislu razgrajuje vsakr-

šne identitete ter vpeljuje brezmejno

in nadčasovno zavest, ki je vpisana v

življenje in podobo Mediterana. ×

Ko se je v devetdesetih letih preselil v

Kranj, so se spremenile tudi identite-

te in pogled na primorske pejsaže; v

sre dišče vstopi ljubeča družina v stili-

ziranih in vse bolj ploskovito zasno-

vanih bikcih. Ti so kakor svetniki, izo-

lirani v pravljični sredozemski pokra-

jini, v kateri nastopa tudi morje na

večjih formatih. Tradicijo poganskih

praks žrtvovanja je zdaj nadomestila

identiteta zgodb iz krščanske mitolo-

gije, zapisana v cerkvenih oblikah

formatov kot tudi v palimpsestni zas-

novi površin .

V ciklu To č ke iz okoli leta 2000 je Me-

diteran spremenjen v čisto virtualno

podobo za otroke, v kateri sta stilizi-

ranost in barva primarni. Tehnologije

so očitno vplivale tudi na Tuttovo

metafizično vizualno podobo in jo

spremenile v geometrično pregledne,

znakovne, plakatne površine s stilizi-

ranimi simboli in žgočimi barvami.

Ob sredozemskih simbolih se pojavijo

r ožančeva nagrada

Nagrajenec Jasmin B. Frelih

36. Rožančeva nagrada je letos šla v

roke Jasminu B. Frelihu za zbirko

Bleda svoboda (Cankarjeva založba,

2017). Žirija, ki ji je predsedovala Ifi-

genija Simonovič, je zapisala, da je

avtor pred bralca postavil izbrušeno

literarno govorico, v mnogih pogle-

dih prozo, nabito s sugestivnostjo, ki

skozi meandre leposlovne retorike

enako nagovarja tako njegov estetski

čut kot potrebo po refleksiji. Težav e

sodobnega sveta – zlasti njegovih

grozot, mlade generacije, digitalne

civilizacije, humanistične in posthu-

manistične etike, umetniškega us-

tvarjanja pa celo ekonomije in poli-

tike – reflektira tako, da tudi bralca

spodbode k refleksiji. × sta, kul


