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i n t e rv j u / Robin Campillo, režiser

To ni film o žrtvah aidsa

R

obin Campillo je v filmu

120 udarcev na minuto ori-

sal delovanje, življenje in

zabave članov skupine Act

Up, ki je v 90. letih v Pari-

zu ozaveščala javnost o

aidsu, pritiskala na farmacevtske

družbe, da razkrijejo rezultate razis-

kav, pa tudi ponujala podporo oku-

ženim in obolelim. Film, ki je v Can-

nesu dobil veliko nagrado žirije in je

francoski kandidat za tujejezičnega

oskarja, smo si lahko ogledali na Lif-

fu in nato še na Festivalu LGBT-fil-

ma, ki je tudi gostil režiserja.

Povedali ste, da vas je delovanje

skupine Act Up povsem posrkalo in

kljub temu, da ste študirali film,

niste mogli razmišljati o snemanju

filmov. A film o tem je le nastal.

Tako sem se počutil, res je. Saj ne, da

nisem imel življenja onkraj skupine, le

precej manj pomembno je bilo. Takrat

smo res delali ves čas, sestanke smo

imeli od tri- do štirikrat na teden, ti so

bili dolgi, ampak bili smo tako veseli,

da smo lahko skupaj, da smo se druži-

li tudi v zasebnem ži vl j e n j u .

predstavljal, da bo tako tudi pri ob-

činstvu. Bolj kot tega sem se bal, da

bo film težek, ker v njem ljudje veli-

ko govorijo o politiki, o bolezni, o

zelo specifičnih zdravilih za zelo

specifično bolezen. Pa tudi zaradi

dolgega seksualnega prizora med

moškima, prizorov v bolnišnici, umi-

ranja. Ampak če smo bili lahko us-

p ešni kot skupina, sem si predsta-

vljal, da bomo lahko uspešni tudi v

filmski različici.

Očitno je kljub vsem tem temam

film dovolj všečen.

Vedel sem, da bo to moj najboljši

film do zdaj. Kar ni bilo zelo težk o,

ker so bili vsi moji prejšnji filmi po-

lomija. Ampak zelo zanimivo je go-

voriti o všečnosti, ker se mi zdi, da

se glede tega precej sprenevedamo.

Eden od predsednikov Act Upa je bil

na primer Cleews Vellay, ki je za aid-

som umrl leta 1994. Bil je precej

znan, saj je izhajal iz proletarskega

okolja in je bil odličen politik. Neka-

teri so ga prepoznali v enem od likov

v filmu in rekli: Oh, saj Cleews ni bil

tak, njega ni brigalo, ali ga imajo

ljudje radi ali ne.

Pa ni res. Leta 1994 smo v Franciji

organizirali televizijsko oddajo, v

di francoski moški so, kolikor vem,

film dobro sprejeli, je pa res, da je

dandanes popularno, da tudi hete-

roseksualni moški rečejo, da niso

povsem hetero, čeprav seksajo sa-

mo z ženskami. Homoseksualnost

jih ne šokira več. Kolikor vem, so

francosko mladino bolj ganile poli-

tične debate v filmu, saj se jim zdi,

da to danes ne obstaja več.

Verjetno gre tudi za generacijski

film, saj problematika aidsa danes

ni več v ospredju.

Dve stvari sta v filmu izrazito gene-

racijski. Prva je seveda aids. Moje

prvo občinstvo so bili igralci iz fil-

ma, ki so večinoma geji in ki nimajo

enakega odnosa do te bolezni, kot

smo ga imeli mi. Zame in za mojo

generacijo je nepredstavljivo, da se

nekateri še niso testirali. Nisem ve-

del, da niso vedeli ničesar o zgodo-

vini bolezni. Ko smo snemali film,

sem moral kar nekaj besedila spre-

meniti: če je bilo preveč komplicira-

no za igralce, bo preveč komplicira-

no tudi za občinstvo. Druga pa je

politična kultura. V globaliziranem

svetu imajo ljudje občutek, da ne

morejo spremeniti ničesar, občutijo

izgubo politične moči.

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

T Deja Crnović

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

»Odločili smo se, da smo lahko tudi nadležni in nesimpatični, ni nam bilo mar za našo javno podobo. Tako in tako smo

bili izločeni iz družbe, ni se nam bilo treba truditi, da bi ji ugajali,« je o razmišljanju aktivistične skupine Act Up Paris

povedal režiser Robin Campillo, ki je o njej posnel film 120 udarcev na minuto. F Bojan Velikonja

festival lgbt-filma

Lezbično materinstvo

Dokumentarna filma Klep et in Odra -

šč a nje se istospolnega starševstva lo-

tevata z dveh različnih zornih kotov.

Klepet (režiserka Huang Hui Chen je

zanj na letošnjem Berlinalu prejela

nagrado teddy) je zelo intimen film,

ki je nastajal skozi režiserkino odkri-

vanje zgodbe njene matere A-nu, lez-

bijke, ki so jo v zgodnji mladosti pri-

silili v dogovorjeno poroko z nasil-

nim moškim, ki je imela z njim dva

otroka in ju je potem, ko ga je zapus-

tila, vzgajala sama. Portret ženske v

globoko konservativnem okolju, ki si

v življenju materinstva nikoli ni za-

res želela, je vse prej kot tisto, kar bi

morda pričakovali: A-nu se pod svojo

molčečnostjo izkaže za izjemno sa-

mozavestno in seksualno osvobojeno

žensko, ki je bila v ljubezni vedno us-

p ešna, ki so jo imele njene štev i l n e

partnerice zelo rade in ki je bila do-

volj samosvoja, da družbene okolišči -

ne kljub vsej svoji krutosti nanjo ni-

koli niso imele toliko vpliva, da bi za-

trle njeno identiteto. Hkrati je Klepet

tako ganljiv ravno zato, ker ga je po-

snela A-nunina hči, ki se odloči, da

bo s svojo kamero zgodovino svoje

družine in kraja, v katerem živijo, ra-

ziskovala toliko časa, da bo razume-

la, zakaj je bila njena mati – sicer ta-

oistična duhovnica – od nje vse nje-

no življenje tako odmaknjena. Intim-

na izpoved, skozi katero si mati in

hči prvič v življenju postaneta blizu,

je čustveno silovita, hkrati pa priča o

tem, kako grobo nenaklonjena in ho-

mofobna družba poseže ne le v ži-

vljenje gejev in lezbijk, temveč tudi v

življenje njihovih najbližjih.

... in pri nas doma

Po drugi strani se O drašč a nje Siniše

G ačića in Dominika Menceja z lez-

bičnim materinstvom ukvarja v do-

mačem okolju: Daja in Jedrt vzgajata

nekajmesečnega Tiborja, hkrati pa

sodelujeta v predvolilni kampanji

pred referendumom o popolni izena-

čitvi zakonske zveze za homoseksual-

ne pare, ki je pri nas potekala konec

leta 2015. Gačić in Mencej dogajanje

in ozračje tistih tednov vešče prene-

seta v film: prizori, kot so intervenci-

ja Kombinatk v homofoben javni po-

govor na knjižnem sejmu, razvpita in

neokusna »soočenja« na TV Slovenija

in končno razglasitev rezultatov refe-

renduma, že sami po sebi nosijo tako

močan čustveni naboj, da imamo ob-

čutek, da nas je film v trenutku pres-

tavil za dve leti v preteklost. Hkrati je

bistven del pripovedi Odraščanja tis-

to, česar so imeli v kampanji »proti«

ves čas polna usta: otrok, in to tak-

šen, ki zanje ne obstaja, že odrašča v

družini z istospolnima partnericama,

t a kšna družina pa na svoji koži doži-

vlja politično in medijsko kampanjo,

ki se pretvarja, da deluje v imenu lju-

bezni do otrok. Morda je še posebej

zanimivo, da portret družine v filmu

– prav tiste družine, ki naj bi bila ne-

kaj novega, »nenaravnega« – deluje

nenavadno znano; to, da otroka vzga-

jata dve ženski s pomočjo starih star-

šev, sorodnikov in prijateljev, močno

spominja na podeželske bivanjske

skupnosti še izpred nekaj desetletij,

ko so skupaj živeli stari starši, starši,

otroci, tete in strici, pa tudi hlapci in

dekle, vzgajanje otrok pa še zdaleč ni

bilo omejeno zgolj na biološke starše.

Prav na tak način film dokazuje, da

rigidna družinska celica z raznospol-

nima partnerjema in otroki navseza-

dnje vendarle ni tako »naravna«, sa-

ma po sebi umevna in večna, kot bi

jo nekateri radi prikazali.×

Filmi se na letošnjem festiva-

lu lotevajo tudi materinstva:

o tem sta govorila tako taj-

vanski dokumentarni film

Klepet režiserke Huang Hui

Chen kot Odraščanje Siniše

Gačića in Dominika Menceja,

ki prikazuje intimno doživlja -

nje kampanje pred referen-

dumom v istospolni družini.

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

T Tina Poglajen

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

Daja in Jedrt vzgajata nekajmesečnega Tiborja, hkrati pa sodelujeta v predvo l i l n i

kampanji pred referendumom leta 2015. F Festival LGBT-filma

Po deljeni

r ožnati zmaji

Na 33. Festivalu LGBT-filma je ob-

činstvo nagradilo mehiški doku-

mentarec Chavela, ki sta ga reži ral i

Catherine Gund in Daresha Kyi, fes-

tivalska žirija je najvišje ocenila

francoski film 120 udarcev na mi-

nuto Robina Campilla, rožnate ga

zmaja za slovenski kratki film pa je

dobil film Po gladini Blaža Slane.

Klepet je intimen film, ki je nastajal skozi režiserkino odkrivanje zgodbe njene

matere A-nu, lezbijke. F Festival LGBT-filma

120 udarcev na minuto ni prvi

scenarij, ki ste ga napisali o aidsu, le

da tistega prvega niste mogli posneti.

Res je, ker ni bil dober. Nisem hotel

posneti zgodbe o osamljenem posa-

mezniku, ki zboli za aidsom in nato

umira. Nisem hotel posneti zgodbe,

ki govori samo o diskriminaciji. Act

Upu sem se pridružil, ker smo bili vsi

tako naveličani po dobe ubogih žr tev

bolezni, ki bi lahko zdaj zdaj umrle,

pa nikomur ne bi bilo mar. Odločili

smo se, da smo lahko tudi nadležni

in nesimpatični, ni nam bilo mar za

našo javno podobo. Tako in tako

smo bili izločeni iz družbe, ni se nam

bilo treba truditi, da bi ji ugajali. In

zato nisem mogel posneti filma po

prvem scenariju, ker bi bil to zgolj

film o žrtvah. Šele pred sedmimi leti

sem dojel, kakšen film želim.

Vas je pri snemanju skrbelo, da

občinstvo do vaših likov, ker ne

uprizarjajo žrtev, ne bo sočutno?

Me je, vendar so bili v Act Up, tako

kot povsod drugod, ljudje, ki so bili

včasih resnično grozni. Kljub temu

sem jih imel rad, in ker sem imel do

njih ambivalenten odnos, sem si

kateri smo prvič v zgodovini zbirali

denar za raziskave aidsa, in Cleews

je v njej nastopil. Bil je tako srečen,

da je bil v soju televizijskih ža ro m e-

tov, da je spoznal Catherine Deneu-

ve, bil je srečen, da so mu dali priz-

nanje, da je to, za kar se bori, legi-

timno. In tu moramo biti pošte n i .

Nekateri ljudje se predstavljajo kot

grdi, da bi bili ljubljeni. Hočejo, da

jih imajo ljudje radi takšne, kot so,

ne pa njihove olepšane različice.

Na projekciji vašega filma na Liffu

so bili številni dijaki šo k i ra n i

zaradi prizorov homoseksualnega

seksa .

So bili to večinoma fantje?

Da. So bili takšni

odzivi tudi drugod?

Mislim, da gre za značilnost sred-

nješolskega občinstva, ti fantje so

morali pokazati, da so pravi moški

in da se jim homoseksualni seks ga-

bi. Kolikor vem, tokrat v Franciji ni

bilo takšnega odziva, je pa res, da so

si film v glavnem ogledale že n s ke,

mislim, da je bilo kar 70 odstotkov

občinstva mojega filma žensk. Mla-

Film pa se dogaja v 90. letih, v času,

ko po vašem mnenju ni bilo tako.

Film se dogaja pred internetom. In

tako kot pri vsaki tehnologiji je tudi

pri internetu tako, da je lahko upo-

raben, nekatere stvari pa onemogo-

ča. Debate na spletu so na primer

neuporabne, neumne in služijo sa-

mopromociji. To pa ni politika.

Film govori o tem, kako se akterji,

preden se spopadejo z državo ali

korporacijo, besedno spopadejo med

sabo, v živo. Ljudje, ki se sicer ne bi

srečali, postanejo skupina. Tudi fi-

zična. In to je danes bolj redko.

Ljudje se počutijo nemočne zaradi

poplave mnenj, ki pa nimajo vpliva

in ne dosežejo ničesar.

Ste zdaj drugačni, ko ste ta del

svojega življenja spremenili v film?

Upam, da bo ta film odprl kakšna

vrata v svetu filma, je pa zelo težk o.

Čutim melanholijo in ni povsem

preprosto, včasih sem nekoliko de-

presiven. Počasi si želim, da bi zaprl

poglavje tega filma in tega obdobja v

življenju, ki ni bilo lahko, a še nekaj

mesecev to ne bo mogoče zaradi na-

grad in festivalov. ×


