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»Moj arhitekt?« je film, ki govori o Loisu Kahnu (na sliki). Projekcija
bo v nedeljo dopoldne. Film si zastavlja vprašanja, kot sta,
kakšna je vrednost njegove arhitekture danes in kako razumeti
Kahnove vrednote v popolnoma drugem času.

Arhitekturne politikeLif fe

FESTIVALSKI UTRIP

Klopčičev poklon stoti obletnici
slovenskega filma, šestdeseti
obletnici osvoboditve Ljubljane
in pisatelju Rudiju Šeligu je v os-
novi pripoved o mračnem odra-
ščanju v Ljubljani. Vodilni lik
zgodbe je mlad fant Oton (igra ga
Kristijan Guček), ki opazuje razvoj
rodnega mesta od leta 1934, ko je
bil v Franciji ubit kralj Aleksander,
prek italijanske in nato nemške
okupacije, do prihoda komuniz-
ma. Okrog njega se vrtijo zgodbe
drugih ljudi, zgodovinska doga-
janja se prepletajo z življenjem
njegove prve ljubezni Marjane
(igra jo Iva Kranjc), italijanskega
oficirja Giorgia (Igor Samobor),
prostitutke Anite (Nataša Barbara
Gračner), klošarke Shirley (Ivanka
Mežan), postreščka Jake (Polde
Bibič) in mnogih drugih likov.

Ljubljana je ljubljena
Režija: Matjaž Klopčič (Naši – novi slovenski filmi)

Čarobno ogledalo
Režija: Manoel de Oliveira (Proti vetru)

Novi film legende portugalskega
filma je zgodba o željah in hre-
penenju. V ospredju je Luciano,
ki se je ravno vrnil iz zapora in
dobil službo v ugledni in bogati
družini, kjer gre obsedenost go-
spodarjeve žene Alfrede, ki hoče
na vsak način prisostvovati pri-
kazovanju device Marije, čez vse
meje. Ker Alfreda pri svojem
možu ne najde razumevanja za
svoja hrepenenja, svoja videnja
religije in svete družine preliva v
dolge pogovore z Lucianom. Ta
nekega dne na posestvu sreča
starega prijatelja, uglaševalca
klavirjev, ki mu predlaga maj-
hno prevaro: zakaj ne bi in-
scenirala prihoda device Marije
in končno potešila Alfredino
ž e l j o.

PRIPOR OČAMO

Zadnji dnevi - eden iz
predpremiernih filmov, ki
ne bo prišel v redni
spored kinematografov.

LJUBLJANA – Vse kaže, da bo
Ljubljanski mednarodni filmski
festival tudi letos dosegel lansko
rekordno število (50.000) obisko-
valcev, ki so lahko izbirali med
okoli 100 filmi. Le redke si bodo
lahko ogledali še med letom na
rednem sporedu, saj jih je letos
odkupljenih manj kot lani – skup-
no 27, kar je 25 odstotkov fes-
tivalske ponudbe.

Največ, tj. osem filmov, je od-
kupilo ljubljansko distribucijsko
podjetje Cinemania, in sicer: Cvit-
kovičev film O dgrobadogroba, ki je
že na rednem sporedu, medna-
rodno koproducirani Pe k e l Dani -
sa Tanovića, iransko-francoske
Potepuške pse Marzieha Meshki-
nija, Zvok Istanbula Fatiha Akina,
potem glavnega kandidata za naj-
boljši evropski film – Zadnji dnevi
Sophie Scholl Marca Rothemun-
da, Jarmushev film Strti cvetovi,
francoski Ritem, ko je zastalo moje
s rc e Jacquesa Audiarda in japonski
animirani film Čarovnik Howl in
gibljivi grad Hayaa Miyazakija.
Šest filmov je odkupila celjska Fi-
via: z zlato palmo nagrajenega
Ot ro k a belgijskih bratov Darden-
ne, britanski film o pokojnem čla-
nu The Rolling Stones Brianu Jo-
nesu Divji in zadeti St e p h e n a
Woolleya, francoska filma Kralji in
k ra l j i c a Armanda Desplechina in
Slikati ali se ljubiti Arnauda in
Jean-Marie Lerrieuja, tajvanski
Muhasti oblak Ming-liang Tsaija
ter Ne pridi mi trkat Wima Wen-
dersa.

Cankarjev dom je odkupil štiri
filme: francoski Mali Jeruzalem
Karin Albou, danski Skriti adut
Dagurja Karija, Morske sadeže Oli -
viera Ducastela in Jacquesa Mar-
tineauja ter francosko-maroško
Veliko potovanje Ismaela Ferrou-
khija. Prav tako štiri filme je od-
kupila tudi Slovenska kinoteka:

Upanje umre zadnje in Ljubezen -
ski prizori s planeta Zemlja, oba v
režiji Marca Rothemunda, Po j o č
za zastori Ermanna Olmija in Vsi -
l j i vc a francoske cineastke Claire
Denis. Tri filme je odkupila lju-
bljanska distribucija A.G. Market:
irsko Tragedijo v Omaghu Pe t a
Travisa, Draga Wendy Thomasa
Vinterberga in španski Ta p a s Jo -
seja Corbachoja in Juana Cruza. In
dva Ljubljanski kinematografi:
Ljubljana je ljubljena Ma t j a ž a
Klopčiča in Delo osvobaja Dam -
jana Kozoleta.

Trije slovenski distributerji, ki
so odkupili največ festivalskih fil-
mov, Cankarjev dom, Cinemania
in Fivia, so od evropskega pro-
grama Media Plus prejeli skupno
117.1888 evrov za distribucijo.

Med temi odkupljenimi filmi
jih pogrešamo še pet, ki so bili
prikazani v programu Predpre-
miere (ta program je namreč na-
menjen že odkupljenim filmom):
to so Palica za golf korejskega re-
žiserja Kim Ki Duka, Sk r i t o Mi -
chaela Hanekeja (ta film je sicer
odkupil zagrebški Blitz), ameriško
Tr č e n j e Paula Haggisa (tudi tega je
odkupil Blitz), britanska Večna lju-
b e ze n Rogerja Michella in Za d n j i
dneviGusa Van Santa (distribucija
Blitz). (zv)

27 odkupljenih filmov
PIRAN – Jutri zvečer se začnejo Piranski dnevi arhitekture. To je
že 23. mednarodni seminar, ki pa je po besedah Vojteha
Ravnikarja, predsednika organizacijskega odbora, trenutno v
tranzicijski fazi. Tokrat je vsebinski selektor arhitekturni kritik
Matevž Čelik (ki je opravil tudi selekcijo slovenskih del za
nagrado piranesi), ves program pa sodi v šopek novembrskih
dogodkov z naslovom Pod dežnikom arhitekture. Osrednje
dogajanje v tem sklopu je srečanje v Piranu o temi arhitekturne
politike. V soboto dopoldne bodo govorili Bernard Colenbran-
der iz Nizozemske, Tiina Valpola iz Finske, Roland Gruber iz
Avstrije in Fred Manson iz Anglije. Popolne pa bodo predstavniki
štirih birojev nanizali primere iz prakse in presojali, ali imajo
arhitekturne politike želene, pozitivne učinke na kakovost
bivanja v urbanem okolju. Nekateri namreč menijo, da so le
dodatni kupi neuporabnega papirja.

V petek ob 18. uri bodo v Piranu v galeriji sv. Donata odprli
razstavo modelov Giovannija Franziana, ob 18.30 pa v galeriji
Hermana Pečariča razstavo Arhitektura – Inventura Dr uštva
arhitektov Ljubljane ter razstavo študentskih del, ki se poteguje-
jo za priznanje piranesi (v galeriji Meduza 2). Ob 19. 30 bodo v

prostorih ob Ribiškem trgu predstavljene Delavnice na obali.
Uro kasneje bodo v avli Mestne galerije odprli razstavo fotografij
Marjana Paternostra. Sledilo bo odprtje razstave za nagrado
piranesi, prav tako v Mestni galeriji. Podelitev nagrade bo v
gledališču Tartini v Piranu v nedeljo, 27. novembra, ob 14. uri.


