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portret / aksinja kermauner

Presenečenje z načrtom

Na čelo Društva slovenskih pisateljev je

po julijskem odstopu Iva Svetine v

sredo stopila Aksinja Kermauner. Za

mesto predsednika so se presenetljivo

potegovali kar štirje kandidati (še pro-

zaistka Gabriela Babnik, pesnik Marij

Čuk in dramatičarka Dragica Potoč-

njak), a je članstvo večinski glas zau-

palo mladinski pisateljici, pesnici in

pedagoginji na področju dela s slepi-

mi in slabovidnimi.

Kermaunerjeva, hči pisateljice in ra-

ziskovalke Alenke Goljevšček Kermau-

ner ter literarnega zgodovinarja Tara-

sa Kermaunerja, je po Miri Mihelič ta-

ko šele druga ženska na vrhu te več

kot 140 let stare pisateljske organiza-

cije, kar je, kot pravi, »bridek odraz

naše družbe«. Izvolitev je bila zanjo

presenečenje: »Nikoli ne bi niti v sa-

njah pomislila na tako visoko in čas-

tno funkcijo. Ko pa je Ivo Svetina žal

odstopil, me je nekaj otroških in mla-

dinskih pisateljic podprlo in kandidi-

ralo, saj cenijo moje delo predsednice

mladinske sekcije DSP.«

Več poudarka mladini

Ključni cilji njenega triletnega man-

data so v splošnem uveljavljanje slo-

venske književnosti v Sloveniji in tuj-

ini, pa boj za sindikalne, stanovske in

avtorske pravice članov in članic ter

za avtonomijo slovenske kulture.

»Vsekakor pa bom dala več poudarka

o t ro škim in mladinskim ustvarjal-

cem, saj so oni tisti, ki ustvarjajo in

kultivirajo bralce kasnejših del za

odrasle. Moj cilj je, da postaneta otro-

ška in mladinska literatura enakovre-

dni literaturi za odrasle.«

Ker se vse življenje ukvarja z ljudmi s

posebnimi potrebami, se bo osredoto-

čila tudi na to področje, saj so ti bralci

kljub kakovosti del posameznikov še

vedno potisnjeni ob rob družb e.

Napočil je čas, da demitiziramo po-

klic književnika in ga približamo jav-

nosti, je prepričana. »Sploh pa bi si bi-

lo treba prizadevati za večje spoštova -

nje in upoštevanje tega poklica, torej

da bi književnik sploh zmogel prežive -

ti samo s pisanjem. Splošno znano je,

da ima književnik od knjige najmanj,

kar je seveda popolnoma absurdno.«

Revizija v nekaj tednih

Lahkega dela ne bo imela, a jo hrabri

predanost sodelavcev. V začetku tedna

naj bi se sicer razrešil dolgotrajen spor

z bivšim najemnikom letnega vrta

DSP in vodjo Jazz kluba Gajo Dragom

Gajem, obe strani sta se menda odpo-

vedali svojim zahtevam. A počakati bo

treba še na rezultate revizije, ki naj bi

bili znani v nekaj tednih, pa tudi na

odločitev vodstva društva v zvezi s po-

slovnim sekretarjem Sašo Jovanovi-

ćem, ki je položaj po več letih poleti

samovoljno zapustil.

Zagotovo se bo moralo društvo ak-

tivno vključevati v pripravo nove

krovne zakonodaje na področju kultu-

re, kritični glas predsednice pa bodo

kulturniki zahtevali vsaj še pri opozar-

janju na položaj samozaposlenih v

kulturi in iskanju rešitev za že kronič-

ne težave lastništva Mladinske knjige.

Nekaj dela si bo Aksinja Kermau-

ner zagotovo olajšala, če ji bo nekoli-

ko usahel društveni duh več kot tris-

toglavega članstva uspelo okrepiti z

mlajšimi silami. »Želimo si več kako-

vostnih mladih književnikov, ki jim

bomo zagotovili vso pomoč že preiz-

ku šenih starih mačkov. Društvo mora

(p)ostati ustanova, tradicionalna v

smislu zvestobe humanizmu in moral-

nim vrednotam ter avantgardna v po-

gledu odprtega duha,« dodaja.

Prejemnica desetnice

Aksinja Kermauner se ob pedagoš-

kem delu, pisanju učbenikov in pris-

pevkov na temo slepote in slabovid-

nosti posveča tudi literarnemu snova-

nju tako za mladino kot odrasle. Med

drugim se je podpisala pod pesniško

zbirko Ples pravljic (1977) in roman

Dnevnik Hiacinte Novak (2003), prvo

slovensko taktilno slikanico S n ežna

ro ža (2004), pa mladinski roman In

zmaj je pojedel sonce (2011) … Ve č k ra t

je bila nominirana za različne nagra-

de, predvsem za desetnico. Letos po-

leti jo je ob Suzani Tratnik tudi preje-

la, in sicer za slikanico, prilagojeno

razumevanju gluhih in gluhoslepih,

Žiga špaget je za punce magnet. ×

Nova predsednica Društva slovenskih pisateljev je pisa-

teljica in pesnica Aksinja Kermauner. V naslednjih treh

letih bo eden njenih ključnih ciljev, da postane otroška

in mladinska literatura enakovredna literaturi za odras-

le, osredotočila pa se bo tudi na inkluzijo bralcev s po-

sebnimi potrebami.

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

TMaja Šučur

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

Aksinja Kermauner bo dala več poudarka otroškim in mladinskim ustvarjalcem,

saj prav oni kultivirajo bralce kasnejših del za odrasle. F Luka Cjuha 
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festival slovenskega filma

Srečna in nesrečna Slovenka

Film Izbrisana ni kakšen film o tem,

kako virtualno ukinja realno, čeprav

je njegov scenarist in režiser Miha

Ma z z i n i po projekciji omenil nekaj

n ove j ših primerov, kako so z raču-

nalniškim klikom izbrisali cele, tudi

milijonske etnije. Slovenski primer

je bil vendarle drugačen.

To je bil politično-birokratski ukrep,

s katerim je novonastala država iz re-

gistra svojih stalnih prebivalcev izbri-

sala na tisoče prebivalcev s priimkom

na -ić ali tistih, ki so se rodili v »neslo-

venskih« republikah razpadle Jugosla-

vije. Tako se je več tisoč ljudi čez noč

spremenilo v žive mrliče, simbolno

prečrtane, neobstoječe, realno pa še

žive, toda vse težje. Pred Mazzinijevo

I zb r i s a n o je bil prikazan kratki igrani

film Šola Arona Horvatha, ki je sicer

bolj stilistična vaja v žanru grozljivke,

toda kot intonacija je bil kar prime-

ren. »Ta slovenska zgodba z izbrisani-

mi je grozljivka v realnosti,« je še po-

vedal Mazzini. Ko je zanjo izvedel, je

bil prepričan, da se je bodo pisatelji

nemudoma lotili. Dolgo je čakal na

ka kšen roman, nazadnje pa ga je na-

pisal sam in predelal v scenarij.

Toda »grozljivki v realnosti« se ni

treba zgledovati pri žanrski grozljivki,

če ima – tako kot I zb r i s a n a – vse las-

tnosti »banalnosti zla«, kot je ta prijem

nekoč definirala Hannah Arendt. »Saj

to je res grozno, kaj se vam dogaja,

ampak kaj hočemo, tak je pač zakon.«

In lepo po zakonu ravnajo z Ano v

vseh institucijah: v porodnišnici ji

odvzamejo dojenčka, ker njegova

mama pravno ne obstaja; pristala bi

v azilnem domu, če njegov uradnik

(Jernej Šugman v svoji zadnji filmski

vlogi) ne bi podlegel »humanistične-

Na Festivalu slovenskega filma so prvenci praviloma

dobro znamenje. Na letošnjem je to dokazal Miha Maz-

zini s filmom Izbrisana. Drugi celovečerni igrani film v

tekmovalnem programu, Gajin svet Petra Bratuše, sicer

ni prvenec, je pa nov podvig v mladinskem žanru.

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

T Zdenko Vrdlovec

Tina Poglajen

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

na njeni dvojni fronti izgubljenega

boja za svoj pravni status, svojo iden-

titeto, in vendarle dobljenega boja za

svojega otroka. Barva in poteze, ki

jih njen obraz izgublja na »prvi fron-

ti«, znova zažarijo na drugi.

Gajin svet

Gajin svet Petra Bratuše lahko ima-

mo za še en dokaz, da ima slovenski

film z mladinskim žanrom srečno ro-

ko. Film je zasnovan v stilu lahkotne-

ga premagovanja problemov (žena

»kaznuje« svojega moža tako, da od-

potuje v Afriko k Zdravnikom brez

meja in ga pusti samega s hčerkama;

s t a re j ša hči z manekenskimi ambici-

jami pade v mreže »temnega« inter-

neta), kar pa mu v veliki meri uspeva

po zaslugi tako samega lika 12-letne

Gaje kot tako simpatične, duhovite in

pametne deklice, da si bodo gledalci

Lepo po zakonu ravnajo z Ano v vseh institucijah: v porodnišnici ji odvzamejo dojenčka, ker njegova mama pravno ne

obstaja; pristala bi v azilnem domu, če njegov uradnik (Jernej Šugman v svoji zadnji filmski vlogi) ne bi podlegel

»humanističnemu prekršku«. F arhiv FSF

mu prekršku« in Ani dovolil telefon-

skega klica; direktorica vrtca, kjer je

Ana zaposlena kot varuška, je zelo

razumevajoča in sočutna, toda v

enem naslednjih prizorov se Ana že

poslavlja od otrok; in ko skuša na

občini urediti svoj status, ji škarje v

velikem planu prerežejo osebno iz-

kaznico. In tako naprej do ignorant-

skih medijev, do katerih Ani pomaga

njen nekdanji ljubimec, neuradni

oče njenega otroka, ugleden gospod

»z zvezami« (Sebastian Cavazza).

V filmu Izbrisana je še več drugih

podrobnosti »banalnosti zla« ali

»umora« ljudi na kar najbolj uglajen

način, vseeno pa je to predvsem por-

tret protagonistke Ane (v izvrstni in-

terpretaciji Judite Franković Brdar)

ali vsaj starši med njimi zaželeli, da bi

film imel mimetične učinke, kot nje-

ne interpretinje Tare Milharčič.

My Way 50

Maja Weiss je predstavila My Way 50

– Med iskanim in najdenim svetom,

ki ga v filmu uvodoma okliče za

»filmski selfie«. Avtoportret kljub te-

mu bolj kot skozi lasten nastop nas-

lika skozi kolaž arhivskih posnetkov

iz najpomembnejših zgodovinskih

obdobij avtoričinega življenja, izse-

kov iz njenih filmov, kot je Va r u h

m e je , in intervjujev s člani njene dru-

žine, ki so hkrati tudi njeni sodelavci

in soustvarjalci filma. Režiserka, prva

ženska, ki je posnela prvi slovenski

igrani celovečerni film, je družb eno

angažiranost ohranila skozi skoraj

vso svojo kariero: v filmih se je uk-

varjala s Černobilom, Nubami, Dar-

furjem, vojno za vodo, žrtvami totali-

tarnih režimov, ostanki nekdanje

skupne države in delavskim razre-

dom. Rezultat je poetičen, intimen

dokumentarni film, ki presega meje

avtoportreta in deluje kot upodobi-

tev nekega časa in kraja nasploh.

Fu n d a m e nt i

Peter Cerovšek v dokumentarcu

Fundamenti s počasnimi, statičnimi

kadri prikaže gradnjo luksuznega ho-

tela in delavce na gradbišču, ki jih je

snemal skozi okno stanovanja svoje-

ga nekdanjega dekleta na Bavarskem

dvoru, v ozadju pa poslušamo njuno

naključno posneto interakcijo, ki po-

stopoma razkrije propadanje njune-

ga odnosa. Cerovšek tako ustvari po-

srečeno, nenavadno iskreno kombi-

nacijo družbenega in osebnega, ki bi

ji v slovenskem eksperimentalnem

filmu le stežka našli vzporednice. ×

Ce rovšek s Fundamenti ustvari posrečeno, nenavadno iskreno kombinacijo

d ru žbenega in osebnega, ki bi ji v slovenskem eksperimentalnem filmu le

ste žka našli vzporednice. F arhiv FSF


