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Indijske srhljivke, ameriška presenečenja

partnerjem Kabeerjem sredi noči loti

štopanja skozi Indijo; film namigne,

da zato, ker bežita pred svojo okolico,

ki ne dopušča, da bi bila skupaj, saj je

ona hindujka, on musliman. Fokus

pripovedi pa ni na verski nestrpnosti,

temveč drugje: film, ki na neki način

deluje kot indijska različica Funny Ga-

m es Michaela Hanekeja, se izkaže za

izredno krut prikaz nečloveške obrav-

nave žensk v Indiji, ki jih obsedeno

časti kot idole in hkrati zatira in fizič-

no zlorablja. Durgi in Kabeerju prevoz

ponudita neznanca, za katera se izka-

že, da sta sadistična nasilneža, a šele

takrat, ko jima par ne more več uiti.

Sexy durga naj bi s svojim ustvarja-

njem tesnobe in napetega vzdušja

poudaril bolezenske dinamike spola,

razreda in avtoritete v Indiji, vendar

je ob vsem nelagodju, ki ga kot gle-

dalci občutimo v zatemnjenih, klav-

strofobičnih, mučnih in odvratnih

prizorih psihološkega, fizičnega in

spolnega nasilja, vprašljivo, koliko v

tem smislu zares doseže in ali nista

nasilje in sadizem na trenutke pre-

prosto namen sama sebi.

Tesna zmaga Mesečine

Občinstvo letošnjega festivala pa je bi-

lo navdušeno nad dvema filmoma, po

priljubljenosti skoraj do konca povsem

izenačenima: nad domačim dokumen-

tarcem o materi, ki jo muči bolezen,

Het doet zo zeer (Tako zelo boli) režiser -

ke Heleen van Royen in nad ameriško

neodvisno dramo Mo onlight (Mes e č i n a )

Barryja Jenkinsa, ki je zmagala za las,

v čisto zadnji predstavi na festivalu, in

si tako le prislužila nagrado v vredno-

sti 10.0000 evrov. Film Moonlight je bil

v teh tednih pogosto omenjen v istem

dihu z D eželo La La, saj sta prav ta dva

prejela največ nagrad in nominacij.

Gre za pripoved o Chironu, mladem

temnopoltem Američanu, ki je raz-

deljena na tri dele – na njegovo otroš-

tvo, najstniška leta in odraslost – in ki

kljub odraščanju v revnem in nasil-

nem okolju, ki ne dopušča mehkobe

in nežnosti, kaj šele manjšinskih sek-

sualnosti, odkrije, da je gej.

Senzacija, ki jo je ustvaril Mo onli-

gh t , je morda še posebej presenetljiva

zato, ker gre za film precej neznanega

re žiserja, Barryja Jenkinsa, ki je pred

tem snemal predvsem kratke filme s

skoraj izključno temnopolto igralsko

zasedbo in brez velikih igralskih imen

– pa je kljub temu tako med kritiki

kot občinstvom požel skoraj izključno

hvalo in prejel celo osem nominacij

za oskarje, pri katerih neodvisni filmi

praviloma niso na prvem mestu.

Tudi lahkotnejši žanri

Nagrado nizozemskih novinarjev je

dobila komedija King of the Belgians

(Belgijski kralj) režiserjev Petra Bro-

sensa in Jessice Woodworth; morda

je bila še posebej med Nizozemci ko-

medija priljubljena zato, ker gre konec

koncev za državi sosedi, ki si delita

zgodovino ter podobno kulturo in je-

zik. King of the Belgians je posnet v

slogu lažno dokumentarnih humoris-

tičnih serij, ki je bil zelo priljubljen v

p re j šnjem desetletju in danes deluje

že nekoliko arhaično – vendar kultur-

no specifični humor in politično ne-

koliko nekorektne šale večino časa

vseeno odlično delujejo. Zgodba lažno

dokumentarnega filma ceste je pre-

prosta, a hkrati polna referenc na res-

nične nedavne politične dogodke in

situacije: belgijski kralj med držav n i š-

kim obiskom v Turčiji nenadoma izve,

da so se v francosko govoreči Valoniji

naveličali zapostavljanja in krivic, ki

naj bi se jim godile v primerjavi z ve-

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

T Tina Poglajen

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

V glavnem tekmovalnem programu, v

katerem je najboljši film nagrajen z

rotterdamskim tigrom, je bila letos

konkurenca večja kot običajno, saj je

bilo med osmimi nominiranimi filmi

kar nekaj favoritov. Filmi so se loteva-

li tem, kot so portreti revščine in iz-

ko r i ščanja, satirične obravnave druž-

be, denimo mladih in njihovih odno-

sov s starši, ali celo zgodovinske te-

matike – na primer francoskih pusto-

lovcev, ki so se v 19. stoletju podajali v

Čile. Tiger je letos pripadel filmu Sa-

nala Kumarja Sasidharana Sexy Dur-

ga , ki prihaja iz Indije – ustvarjalci so

zanj prejeli nagrado v vrednosti

40.000 evrov.

Srhljivi zmagovalec

Naslov Sexy Durga n a j b rž zavaja, saj v

filmu ni nič privlačnega, vznemirljive-

ga ali zabavnega. Nasprotno – gre za

izredno mučen film, srhljivko indijske

patriarhalne družbe, ki je bila posne-

ta brez scenarija in skozi improvizaci-

jo. Durga (v sanskrtu beseda pomeni

»nedoumljiva«) je hinduistična bogi-

nja mati, Šivova žena in boginja zma-

ge, v filmu pa je Durga ime tudi glav-

nemu ženskemu liku, ki se s svojim

k r i t i ka

P repovršen zvočni portret ob jubileju

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

gl asba

Ennio Morricone – Morricone 60

Decca, 2016

*****

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

K Gregor Bauman

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

Ko je leta 1987 založba Virgin izdala

dvojni pregledni album Ennio Morrico-

ne: Film Music 1966–1987, je maestro

zahodu že obrnil hrbet. Medtem ko

smo mi množično hodili po plošče v Tr-

st, je Morricone imel dovolj hollywood-

ske hipokrizije in »načrtnega« poniže-

vanja, še zlasti potem, ko je ostala pre-

zrta zagotovo ena najbolj čarobnih in

čudovitih filmskih partitur vseh časov:

The Mission. Po tistem je prišlo do veli-

kega obrata.

Morda ne ustanove, poslušalci/gle dalci

pa so Morriconeja enkrat za vselej pos-

tavili tja, kamor je vedno spadal: med

velikane filmske glasbene umetnosti,

natančneje med tiste, ki jim je uspelo

filmsko glasbo oddvojiti od filma. Med-

tem ko je marsikateri film utonil v po-

zabo, Morriconejeva glasba živi svoje

ločeno življenje še naprej. In to aktiv-

no, pojavlja se in nas nagovarja iz ra-

zličnih žanrskih kotov in zvočno-vi-

zualnih kolažev. Drznem si celo zatrdi-

ti, da je Morricone filmska glasba 20.

stoletja; ne zaradi tega, ker je ustvaril

več kot petsto partitur za film in tele-

vizijo, temveč ker je v filmsko glasbo

vpeljal vrsto eksperimentalnih paten-

tov, katerih posebnosti nam prek sluha

pred očmi takoj prebudijo kader iz fil-

ma. To uspeva tudi priložnostnemu, a

vseeno malce prehitro sprocesirane-

mu albumu: Morricone 60, izdanemu

ob šestdesetletnici njegove bogate in

nepredvidljive umetniške poti. Očitno

je nova založba želela izkoristiti umet-

nikov ugled ter z drugim odtenkom is-

tega spomina na hitro upravičiti vlože-

na sredstva.

Ennio Morricone pač zahteva več potr-

p ežljivosti, tako kot je potrpežljiv sam

pri izbiri sodelavcev. Zato vnaprejšnji

pomisleki pri angažiranju Češkega na-

cionalnega simfoničnega orkestra niso

umestni. Maestro je pri vseh izbranih

»najb oljše iz« odlomkih – osre dotoče-

nih predvsem na korpus italovesternov

– iz njih iztisnil najboljše. Zatakne se

pri prehitri selekciji, ki jo lahko razlaga-

mo predvsem z vidika lovljenja roka.

Kako drugače razumeti, da naboru os-

v eženih in malce prirejenih skladb na

koncu »prilepijo« štiri izvorne posnet-

ke? Da o neprimernem in površno ses-

tavljenem skopem spremnem besedilu

s preveč napakami niti ne izgubljamo

besed. Tako nam ostane le zvočni

sprehod skozi nekatere filmske napo-

vednike, ki pa so veliko bolj »aktivni« že

na prvi kompilaciji. ×

činskim flamskim prebivalstvom, za-

radi česar so pravkar razglasili neod-

visnost. Da bi preprečil politično in

d ržavno krizo, se mora Nicholas III.

po hitrem postopku vrniti v Belgijo, a

mu to otežuje sončna nevihta, zaradi

katere letala ne letijo, predvsem pa

t u rške ambicije po članstvu v EU – za -

to se v Belgijo na skrivaj odpravi po

»balkanski poti« … Ustvarjalci filma

so največje klišeje evropskih držav in

nacionalnosti uporabili na komičen

način, hkrati pa jih uspešno dekon-

struirali – in tako verjetno ustvarili

enega najbolj inteligentno zabavnih

evropskih filmov leta. ×

Včeraj se je v Rotterdamu končal še en mednarodni film-

ski festival, ki posebno pozornost namenja neodvisnim

in eksperimentalnim filmom ter kinematografijam Azije

in držav tretjega sveta. Na zaključni svečani prireditvi so

najb oljši filmi po izboru strokovnih in kritiških žirij ter

občinstva dobili priznanja in denarne nagrade.

Očitno je nova založba želela izkoristiti

umetnikov ugled ter z drugim

odtenkom istega spomina na hitro

upravičiti vložena sredstva.

Ameriška neodvisna drama Mesečina (Moonlight), zmagovalka občinstva na

l etošnjem rotterdamskem filmskem festivalu, pripoveduje zgodbo o Chironu,

temnopoltem Američanu, ki ugotovi, da je gej. Film velja za senzacijo predvsem

zato, ker gre za delo precej neznanega režiserja Barryja Jenkinsa.

Komedija Belgijski kralj (King of the Belgians) režiserjev Petra Brosensa in Jessice Woodworth, ki je letos

v Rotterdamu prejela nagrado nizozemskih novinarjev, je bila posneta v slogu lažno dokumentarnih

humorističnih serij, zelo priljubljenih v prejšnjem desetletju.

V glavnem tekmovalnem programu, v katerem je najboljši film nagrajen z rotterdamskim tigrom, je letos

slavil Sexy Durga, indijski film režiserja Sanala Kumarja Sasidharana.


