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filmski festival crossing europe

Od neofašizma do poetike

Otvoritveni film festivala Chez nous

(Pri nas doma) francoskega režiserja

Lucasa Belvauxa se je za zelo aktual-

nega izkazal ravno v tednu pred

francoskimi predsedniškimi volitva-

mi, ko se je v drugi krog prebila Ma-

rine Le Pen, predsednica skrajno

desne Nacionalne fronte, četudi je

več glasov dobil »skrajni sredinski«

neoliberalec Macron; obe tradicio-

nalno najmočnejši stranki francoske

politike, republikanci in socialisti,

sta ostali daleč zadaj. Pri nas doma

raziskuje mehanizme Nacionalne

fronte in medijsko podobo Marine

Le Pen (ki je v filmu preimenovana v

Agnès Dorgelle), pa tudi razloge za

razočaranje in nezaupanje francos-

kih volilcev v tradicionalne politične

stranke ter porast neofašističnih gi-

banj, ki so s skrajno desničarskimi

strankami v Franciji (kot drugje po

Evropi) tesno povezana.

Pauline Duhez iz majhnega francos-

kega mesta je negovalka na domu, ki

se za politiko ne zanima pretirano,

vendar jo ob deprivilegiranosti njene-

ga domačega kraja in ekonomski ne-

gotovosti začnejo privlačiti populistič-

ne desničarske ideje; z likom njenega

partnerja, ki ji prikriva svojo vpleteno-

st v nasilno neonacistično organizaci-

jo, se film hkrati poglobi tudi v preple-

tenost tovrstnih organizacij in politič-

nih strank, ki ni vselej očitna niti

njihovim akterjem samim.

Film je v Franciji naletel na buren

odziv, še posebno Nacionalne fronte,

ki je produkcijsko ekipo primerjala z

Goebbelsom; četudi gre za eno naj-

močnejših francoskih strank, njeno

upodabljanje v mainstreamovski

kulturi namreč ostaja tabu, saj se fil-

marji večinoma bojijo negativnih

odzivov in povračilnih ukrepov.

Kljub zelo zanimivi tematiki, ki je v

tem trenutku verjetno med najbolj

perečimi – ne le v Franciji – pa filmu

v umetniškem smislu nekoliko spo-

dleti, saj deluje nekoliko neži vl j e n j-

sko in celo naivno.

Zav rženost po islandsko

Verjetno najboljši film letošnjega fes-

tivala je bil rahločutni in poetični

H ja r ta s te i n n (Kamnito srce), ki je dobil

nagrado občinstva; prvenec islan-

dskega režiserja Guðmundurja Ar-

narja Guðmundssona so premierno

predvajali na Beneškem filmskem

festivalu in si je tam priboril tudi

queerovskega leva. Gre za zgodbo o

prijateljih, najstnikih Þóru (Baldur

E i n a rs s o n ) in Kristjánu (Blær Hi-

n r i ks s o n ), ki v islandski vasici skupaj

p re živita vsak prosti trenutek, ribari-

ta, razbijata zapuščene avtomobile, se

kopata, jezdita konje, dokler se ne iz-

ka že, da Kristján do Þóra čuti več kot

le prijateljska čustva. Njegova prebu-

jajoča se seksualnost je v okviru kon-

servativne, heteronormativne družb e,

ki jo ključno definira njena majhnost

in zaprtost vase, že vnaprej obsojena

na trpljenje – še posebno zaradi nje-

govega homofobnega očeta, ki je po-

leg tega tudi nasilen alkoholik.

H ja r ta s te i n n iz na videz povsem na-

turalistične zasnove počasi splete silo-

vito romantično pripoved s pravim ro-

mantičnim junakom, ki – četudi na ne-

koliko drugačen način – spominja na

svoje književne vrstnike izpod peresa

Goetheja, lorda Byrona in drugih. Kris-

tján je namreč lik, ki (hote ali nehote)

zavrne ustaljene norme in konvencije

in ki ga družba kljub njegovi izjemno-

sti – vsaj simbolično – z av rže in  s tem

oškoduje samo sebe. V samem središ-

ču njegovega obstoja je boj s samim

sabo, zaradi katerega nazadnje posta-

ne potrt in sovražen do samega sebe;

videti je namreč kot princ na belem

konju in tako se tudi obnaša, sledeč

n e ka kšnim idealom viteškosti, a v res-

nici je z njim vse narobe: je reven, nje-

gov oče ga pretepa, pa še gej je in

zaljubljen v svojega »oprodo«. Kristján

je, skratka, fant, ki bi »moral« imeti

vse, pa ima manj kot nič.

V filmu komplementarno z njego-

vim likom nastopa narava, ena od

ključnih protagonistk filma, kot je to

za islandske filme značilno tudi sicer

(npr. v Vrab cih Rúnarja Rúnarssona ali

O vna Grímurja Hákonarsona). Je hkra-

ti surova, lepa in sublimna; simbolično

zrcali divje muke, ki jih doživlja Kris-

tján, in plemenitost njegovega znača-

ja; barve, v katerih direktor fotografije

Sturla Brandth Grøvlen naravo pos-

name, ustvarjajo intenzivna akvarelna

polja svetlega in temnega, ki spomi-

njajo na slike angleških romantikov, še

posebno Williama Turnerja. In ne na-

zadnje, z vzporejanjem okolice s pri-

povedjo Guðmundsson doseže tudi

političen učinek – kot najbližje naravi

se izkaže prav tisto, kar je v konserva-

tivnem in religioznem diskurzu pogo-

sto označeno za nenaravno. ×

V Linzu, tretjem največjem

avstrijskem mestu, se je v

nedeljo končal filmski festival

Crossing Europe, ki se že od

leta 2004 posveča samosvoj-

im sodobnim evropskim

avtorskim filmom. Prostor

redno namenjajo tudi

filmskim ustvarjalcem iz

vzhodne Evrope in z Balkana.
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T Tina Poglajen
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Filmu Lucasa Belvauxa o Marine Le Pen in Nacionalni fronti žal nekoliko spodleti in zdrsne v naivnost. F Jean-Claude Lother

Nagrada Hani Jusić

Glavno nagrado festivala v vrednosti

10.000 evrov je dobil film hrvaške

re žiserke Hane Jušić Ne glej mi v

k rožnik, ki smo ga pri nas imeli pri-

l ožnost videti na lanskem Liffu.

portret / Iva Zupančič, igralka

Med odrom, kamerami in breztežn o st j o

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

T Gregor Butala

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

Društvo slovenskih režiserjev že nekaj

let podeljuje nagrado bert za življenj -

sko delo na področju filmske in televi-

zijske igre; letos so za njen prispevek k

slovenski kinematografiji to priznanje

namenili veliki gledališki in filmski

igralki Ivi Zupančič, ki je umrla pred

slabimi tremi tedni. Posthumno ji bo-

do nagrado podelili nocoj v Slovenski

kinoteki, v umetničinem imenu pa jo

bo prevzel njen sin Janez Kardelj. Še

pred tem, ob 18. uri, bo brezplačna

projekcija filma Cvetje v jeseni re žiserja

Ma t j a ža Klopčiča, v katerem je Iva Zu-

pančič odigrala eno svojih najbolj zna-

nih filmskih vlog.

Večna iskalka izzivov

Iva Zupančič se je na več kot pol sto-

letja trajajoči umetniški poti nedvom-

no vzpostavila kot ena od slovenskih

igralskih legend. Na gledaliških odrih

je skozi dobra štiri desetletja nanizala

več kot 140 vlog iz slovenske in svetov-

ne dramatike, tako klasične kot mo-

derne, tem pa je dodala še vrsto nasto-

pov v radijskih igrah ter televizijskih

in filmskih produkcijah. Uveljavila se

je predvsem kot oblikovalka večplas-

tnih karakternih vlog, ki jih je začela

dobivati že zelo kmalu po svojih igral-

skih začetkih. Že v prvih letih kariere

so ji namreč priznali »umetniško silo-

vitost«, bogato izraznost ter »barvito

in sproščeno dikcijo«; njena nevsakda-

nja nadarjenost za naravno oblikova-

nje vloge, združena z zagnanostjo in

izrazito umetniško radovednostjo, za-

radi katere se je rada lotevala zelo raz-

novrstnih ustvarjalnih izzivov, je brez

dvoma pripomogla tudi k njenim us-

p ešnim nastopom pred kamero.

Za svoje igralske dosežke je prejela

vrsto nagrad, med njimi leta 1968 na-

grado Prešernovega sklada za vlogo

Ruth v Pinterjevi drami Vr n i te v , leta

1971 Borštnikovo diplomo za vlogo Eli-

ze Doolittle v Shawovi drami P ygma-

lion, leta 1997 tudi Borštnikov prstan

za življenjsko delo. Nemara še bolj od

vseh nagrad pa jo je proslavila njena

neverjetna igralska energija, želja po

nenehnem napredovanju in odkriva-

nju česa novega, ki jo je spremljala ce-

lo po upokojitvi leta 1993: tako se je

kljub zrelim letom pridružila 50-letne-

mu projektu Dragana Ži va d i n ova

No ordung, »postgravitacijski« predsta-

vi, ki je bila premierno izvedena leta

1995 v Ljubljani, ponovili pa so jo leta

2005 v ruskem Zvezdnem mestu in na-

to leta 2015 v Vitanju. Bila je najstarej-

ša od  štirinajstih sodelujočih, ki so v

tem projektu nastopili v breztežnos -

tnem prostoru. »Seveda sem bila takoj

za,« je o izkušnji nekoč povedala

umetnica, ki si je tudi sicer vedno žele -

la zahtevnih vlog. »Malo sem se bala

Nagrado bert za ži v l j e n j s ko

delo na področju filmske in

televizijske igre je Društ vo

slovenskih režiserjev letos

namenilo nedavno umrli

igralki Ivi Zupančič.

le, da me zdravniki ne bi pustili. Res si

nisem mislila, da se mi bo vesolje zgo-

dilo že za časa ži vl j e n j a . «

Brez razlikovanja med vlogami

Iva Zupančič se je rodila leta 1931 v

Šmavru pri Trebnjem. Med drugo sve-

tovno vojno je zbirala sanitarni mate-

rial za partizane, bila je tudi kurirka.

Kmalu po tem se je zapisala igralske-

mu poklicu; kot je povedala nekoč, se

je že pri petnajstih letih odločila, da

bo zagotovo postala igralka, in sicer po

tistem, ko je prvič obiskala ljubljansko

Dramo in si očarana ogledala Krleževo

A go n i jo . Tako je postala ena prvih

igralk Mestnega gledališča ljubljanske-

ga, kjer je bila angažirana med letoma

1951 in 1962; medtem je tudi diplomi-

rala na ljubljanski akademiji. V igri se

je izpopolnjevala še v Londonu in Pa-

rizu, na začetku 60. let pa opravila po-

diplomski študij dramske igre po me-

todi Stanislavskega na Državnem inšti -

tutu za gledališko umetnost v Moskvi.

Zatem je svojo igralsko pot nadaljevala

v ljubljanski Drami, kjer je bila vse do

upokojitve ena izmed vidnejših članic

ansambla, sicer pa je sodelovala tudi

pri Odru 57, v Koreodrami ter pri ra-

zličnih neinstitucionalnih projektih.

Čeprav je zase večkrat dejala, da ni

filmska, temveč gledališka igralka, je v

zgodovini slovenskega filma in televi-

zije pustila močno sled. Prvič je na fil-

mu nastopila že leta 1953, v Jari gospo-

di re žiserja Bojana Stupice; čeprav je

šlo za manjšo vlogo, je že takrat poka-

zala, da ne razlikuje med bolj ali manj

izpostavljenimi vlogami, temveč se

vseh loti z enako željo po prepričljivo-

sti. Sčasoma je zbrala skoraj 40 nasto-

pov pred kamero, pa naj je šlo za vlo-

ge v filmih iz zgodnjih 60. let, kot so

X-25 javlja ( F ra n t i šek Čap, 1960), Vese -

l i ca ( Jo že Babič, 1960) ali Na š av to

( F ra n t i šek Čap, 1962), kratke igrane

filme ali televizijske drame, če niti ne

omenjamo televizijskih nadaljevank,

kot sta bili sloviti Mali oglasi (1969) ali

Na ša krajevna skupnost (1982). Med

njenimi najvidnejšimi filmskimi vlo-

gami so bile jezična soseda Zalarca v

klasiki To so gadi Jo žeta Bevca (1977),

pa Liza v Cvetju v jeseni (1973) in Este-

rina mama v I ska nj i h (1979), oba je re-

žiral Matjaž Klopčič, ter ravnateljica v

filmu Boža Šprajca Kr č (1979), vse tja

do nastopov v nekoliko novejših fil-

mih, kot sta bila Sladke sanje (2001) re-

žiserja Saša Podgorška ter L ... kot lju-

b ezen (2007) Janje Glogovac. ×

Iva Zupančič se je rada lotevala zelo raznovrstnih ustvarjalnih izzivov. F
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