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sarajevski filmski festival

Poslastica za potrpežljive gurmane

Na sarajevskem filmskem festivalu

lahko uživate le, če se že vnaprej

odločite, da se ne boste preveč jezili.

Letos poteka že triindvajsetič, festi-

valski direktor Mirsad Purivatra pa

rad pove zgodbo o tem, kako je prvič

potekal čisto neuradno, še med vojno,

ko so med zračnimi napadi na mesto

filme vrteli v zakloniščih, vstopnina

za Sarajevčane pa je bila ena cigareta.

Kljub veliki prepoznavnosti festivala,

ki je tačas postal osrednji filmski do-

godek v jugovzhodni Evropi, pa imajo

pri organizaciji še vedno veliko teža v.

Filmski jugovzhod

Nekaj čisto običajnega je, da s projek-

cijami filmov zamujajo – včasih samo

pet, drugič dvajset, včasih tudi štiride -

set minut. Včasih podnapisi niso us-

klajeni s filmom, kar lahko gledalcu,

ki ne govori jezika, popolnoma uniči

ogled. Osebje je navadno precej nein-

formirano; nič nenavadnega ni, če ne

vedo natančno, kaj se dogaja, in vas

ne znajo usmeriti na pravo lokacijo.

Če vam uspe vse našteto spregleda-

ti, je lahko obisk sarajevskega festivala

izjemna izkušnja. Mesto je živahno in

zgodovinsko bogato, hrana izvrstna,

nočno življenje pestro in filmi – ti so

praviloma odlični. Morda je pri tem

največkrat izjema prav tekmovalni

program, ki je geografsko omejen na

jugovzhodno Evropo in se zato v njem

marsikdaj znajde kakšen film, ki ga ne

odlikuje prav nič, razen da tekmoval-

nemu programu ustreza regijsko.

Resnični talci

To zagotovo ne velja za gruzijsko-rus-

ko-poljski film Ta l c i , ki je letos na

sporedu v tekmovalnem programu

igranih filmov. Nastal je po resničnih

dogodkih: leta 1983 je skupina dvajse-

tletnikov v tedanji sovjetski Gruziji

p oskušala ugrabiti letalo, namenjeno

v mesto Batumi, da bi pilota prisilili,

da bi jih odpeljal v Turčijo. Skratka v

najbližjo državo, ki ni bila del teda-

njega vzhodnega bloka, saj je bilo

meje nemogoče prečkati z avtom.

Ugrabitev se je hudo ponesrečila, ne-

kaj ljudi je umrlo, večino mladih ne-

sojenih ugrabiteljev pa so obsodili na

smrt – ne da bi staršem kdaj povedali,

kje so njihovi otroci pokopani. Še več

– od tedaj so jih strogo nadzorovali,

posamezni tajni agenti pa so jim med

zasliševanji celo namignili, da so

njihovi otroci nekje še živi.

Re žiser filma Rezo Gigineishvili

se je za dogodek začel zanimati že

kot otrok, ko je doma v kuhinji slišal

pritajene pogovore med svojo mamo

in mamo enega izmed ugrabiteljev

letala. Ta l c i so zato slogovno – p red-

vsem vizualno – do zadnje podrob-

nosti dodelan film. Gruzija iz osem-

desetih je v filmu namreč videti ne

le kot iz drugega časa, temveč skoraj

retro – če bi videli samo odlomek iz

filma, bi zlahka sklepali, da gre za

sodobne hipsterje, ki so se naključ-

no znašli v vzhodni Evropi. Tudi pri

fotografiji o realizmu ni sledi. Direk-

tor fotografije Vladislav Opelyants

se je namesto tega osredotočil na vi-

zualno ugodje. In res – film je pravi

užitek, navsezadnje tudi zato, ker je

scenaristično in režijsko izpeljan ta-

ko spretno, da zanimanja zanj ne iz-

gubimo niti za trenutek.

Kaj vse pomeni biti človek

Povsem drugačna je Družina Ro ka

B i č ka , ki ravno tako nastopa v tek-

movalnem programu, le da v doku-

mentarnem sklopu. Gre za dolgo in

te žko pričakovan film, Biček je na-

mreč več let spremljal Novomeščana

Mateja Rajka in njegovo življenje v

disfunkcionalni primarni družini in

družinah njegovih partneric, in o

njem pred leti posnel že kratki štu-

dentski observacijski dokumentarni

film. V skoraj dvourni Družini p oleg

odlomkov iz Rajkove zgodnje mlados-

ti spremljamo predvsem njegovo ži-

vljenje po rojstvu hčere ter ločitev od

partnerice in boj za pravico do obis-

kovanja otroka. Protagonistovo ži-

vljenje odločilno zaznamuje okolje

družine delavskega razreda in pred-

vsem težko in zapleteno odraščanje v

družini z duševno prizadetimi starši

in bratom.

Te žko bi trdili, da je protagonist

Bičkovega filma klasičen junak v ka-

k ršnem koli smislu, saj se je nemogo-

če zares strinjati z vsemi njegovimi

dejanji, pa vendar (tako kot drugi

nastopajoči v filmu) s svojim pogu-

mom, potrpežljivostjo, razumevanjem

in predvsem presenetljivo zmožnos-

tjo za ljubezen in toplino odločno

kljubuje vsem stereotipom, poveza-

nim s tem, da je vsak posameznik

proizvod svojega okolja.

Matej Rajk je v filmu prikazan kot

prizadeven oče, ljubeč brat in svobo-

domiseln moški. Biček ga snema z

očitno naklonjenostjo, predvsem pa z

izjemnim razumevanjem za to, kaj

vse pomeni biti človek. Ganljivo poe-

tiko najde v okolju, kjer bi to morda

najmanj pričakovali. Zdi se torej, da

je uspeh, ki ga je Biček v začetku ted-

na doživel na festivalu v Locarnu – za

Družino je namreč prejel glavno na-

grado v programskem sklopu teden

kritike – popolnoma zaslužen. ×

Minuli konec tedna se je

začel 23. mednarodni sara-

jevski filmski festival. Obis-

kovalce so v minulih dneh

jezile zamude, razveselje-

val pa odličen tekmovalni

program s Talci Gruzijca

Reza Gigineishvilija in Bič-

kovo Druži n o.

Film Talci gruzijskega režiserja Reze Gigineishvilija je nastal po resničnih dogodkih.

Leta 1983 je skupina dvajsetletnikov v tedanji sovjetski Gruziji poskušala ugrabiti

letalo, da bi pilota prisilili, da bi jih odpeljal v Turčijo – v najbližjo državo, ki ni bila

del tedanjega vzhodnega bloka. F Arhiv Sarajevskega filmskega festivala

Bičkovi Družini nagrada v Locarnu

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

T Tina Poglajen

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

festival borštnikovo srečanje

Ministrstvo pojasnjuje, a pri tem zavaja

Odločitev ministra za kulturo A n to n a

Pe rša ka , s katero so v ustanovnem

aktu SNG Maribor spremenili način

imenovanja komisije za izbiro umet-

niškega direktorja Festivala Boršt n i ko-

vo srečanje, je  že naletela na naspro-

tovanje strokovnih združenj. Ta ob

dejstvu, da bo člane komisije po no-

vem imenoval kar minister, opozarja-

jo na zmanjševanje možnosti stro-

kovnega dialoga in nevarnost politič-

nega kadrovanja.

Za vprašljiva pa se kažejo tudi po-

jasnila o razlogih za sporno potezo:

po besedah ministrstva so v preteklo-

sti strokovna združenja v komisijo

»imenovala osebe, ki s tem sploh niso

bile seznanjene, ali pa svojega člana

ob zadnjem razpisu niso želela ime-

novati«. Toda v Zd r u ženju dramskih

umetnikov Slovenije (ZDUS) in Društ vu

g l ed a l i ških kritikov in teatrologov Slove-

n i je (DGKTS) poudarjajo, da gre za

»pristransko in zavajajočo razlago«, s

katero ministrstvo odgovornost za

svoje ravnanje neutemeljeno pripisu-

je strokovnim združenjem.

»Ravnali smo strokovno«

»Po s p l o šenih očitkov o neodgovor-

nem in netransparentnem delovanju

v komisiji, ki jih ministrstvo navaja

kot argument za spremembo, ne

sprejemamo,« sta sporočila Alen Je-

len, zastopnik ZDUS, in Vilma Št r i-

to f , predsednica DGKTS. Obe društvi

sta pred spremembo imenovali po

enega predstavnika v petčlansko iz-

birno komisijo, enako kot tudi Aka-

demija za gledališče, radio, film in te-

levizijo (AGRFT), Društvo slovenskih

pisateljev (DSP) ter Kulturniška zbor-

nica Slovenije.

V tej sestavi je komisija delovala tu-

di ob neuspelem razpisu spomladi.

»Predstavnika ZDUS in DGKTS sta bi-

la imenovana v skladu s statutoma

obeh društev, seznanjena sta bila tudi

z zakonsko podlago, poznala sta svoje

naloge in poslanstvo. Društvi sta torej

ravnali odgovorno, korektno, z zave-

danjem o svojih dolžnostih, prav tako

njuna predstavnika.« Podobno pravi

dramaturginja Žanina Mirčevska, ki

je v komisiji zastopala AGRFT. »Na

akademiji se zavedamo pomena na-

cionalnega festivala, zato smo se so-

delovanja v komisiji lotili strokovno

in preudarno, pri tem pa upošteva l i

vse formalne in proceduralne zahte-

ve. Za predstavnico sem bila nato iz-

brana na seji kolegija, pri čemer je bil

postopek izbora zabeležen tudi v za-

pisniku kot uradnem dokumentu.«

Pozabili so ga obvestiti

Zapleti, na katere se sklicuje ministr-

stvo, se med drugim nanašajo na To -

neta Partljiča kot predstavnika Kul-

turniške zbornice Slovenije. Ta je jav-

no povedal, da je za svoje članstvo v

komisiji izvedel posredno in ga ni o

tem nihče uradno obvestil niti pre-

dhodno vprašal za privolitev. »Potem

me je po telefonu poklicala neka gos-

pa iz administracije ministrstva in me

povabila na sejo,« se spominja Partlj-

ič. »Pri sebi sem sicer imel nekatere

z a d ržke, vendar sem se nato odločil,

da bom sodeloval.« Seje se nazadnje

ni mogel udeležiti, zato je o edini

kandidatki, ki je izpolnjevala pogoje,

poslal pisno mnenje.

Predsednik Kulturniške zbornice

Slovenije Janez Kromar je o tem po-

vedal: »Priznam, da o tem imenova-

nju nisem vedel nič. Običajna praksa

je, da se takrat, ko nas ministrstvo

pozove, naj imenujemo svojega pred-

stavnika v kakšni komisiji ali svetu

javnega zavoda, za predlog obrnemo

na člane, torej na strokovna zdru-

ženja z nekega področja. Takrat sem

bil odsoten, odločitev o izbiri gospo-

da Partljiča je sprejel del naše ga

upravnega odbora, toda očitno niko-

mur ni prišlo na misel, da bi glede te-

ga stopil v stik z njim.«

Zaplet z nadomeščanjem

Drugi zaplet je povzročil predsednik

DSP Ivo Svetina, ki se je kot predstav-

nik v imenu društva iz načelnih razlo-

gov odpovedal sodelovanju, in sicer

zaradi slabega odnosa ministrstva do

problemov v kulturi. Nadomestnega

člana je moral zato poiskati minister,

ki pa z imenovanjem Jurija Hudolina

očitno ni imel srečne roke. Trije člani

komisije iz ZDUS, AGRFT in DGKTS

(kritike in teatrologe je zastopala Zala

D ob ovšek) so se namreč po koncu

postopka ministru pisno pritožili nad

njegovo izbiro ter izrazili razočaranje

zaradi »nepreudarne in neustrezne«

odločitve. »Kot člani komisije smo se

s p ra ševali, po katerem ključu je bil

vanjo izbran gospod Hudolin, ki je ce-

lo sam izjavil, da se z gledališčem po-

klicno ne ukvarja in da tudi ni sezna-

njen s problematiko festivala Borštni-

kovo srečanje. Po naši oceni se je z vi-

dika strokovnega znanja in gledališ-

kih izkušenj izkazal kot povsem ne-

kompetenten.« Hudolinovo sodelova-

nje so ocenili kot neprofesionalno,

zato so ministra opozorili, da je bila

njegova izbira »do vseh udeleženih

nesp oštljiva«. Na pritožbo niso dobili

nobenega odgovora.

Aktualni razpis za pomočnika di-

rektorja SNG Maribor za področje

B o rštnikovega srečanja je odprt še do

petka; tako bo v teh dneh znana tudi

sestava nove tričlanske komisije, ki jo

torej zdaj imenuje minister. Ta bo

dva člana izbral izmed »strokovnja-

kov za področje dramskih umetnos-

ti«, enega pa bo imenoval na predlog

lokalne skupnosti. ×

Ministrstvo za kulturo je

spremenilo sestavo komisi-

je, ki bo izbirala umetniš-

kega direktorja Boršt n i ko -

vega srečanja. Toda argu-

menti, ki jih je navedlo za

to potezo, so zavajajoči, tr-

dijo v gledaliških strokov-

nih združenjih.

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

T Gregor Butala

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

Slovenski režiser Rok Biček je s fil-

mom Družina zmagal v sekciji te-

den kritike na 70. festivalu v Lo-

carnu, kjer je film doživel tudi sve-

tovno premiero. Žirija je zapisala,

da delo brez namigovanja in obso-

janja prikazuje delovanje sloven-

ske družine. »V času drzne propa-

gande je ta eksplicitno predsta-

vljena tako, da so vsa ocenjevanja

in presoje prepuščene občinstvu.

Podobno je z družbenimi okolišč i-

nami v sosednjih evropskih drža-

vah in navsezadnje tudi z varnos-

tjo, ki v najtežjih časih služi kot

ra zširjena družina .«

Aktualni razpis za

pomočnika direktorja SNG

Maribor za področje

B orštnikovega srečanja je

odprt še do petka. Tako bo v

teh dneh znana tudi sestava

nove tričlanske komisije, ki

jo torej zdaj imenuje

m i n i ste r.

Predstavnik Kulturniške zbornice

Slovenije Tone Partljič je za svoje

članstvo v komisiji izvedel posredno in

ga ni o tem nihče uradno obvestil niti

predhodno vprašal za privolitev. »Pri

sebi sem sicer imel nekatere zadržke ,

vendar sem se nato odločil, da bom

sodeloval,« pravi.


