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CYMK st ra n 30

23. sarajevski filmski festival

Nagrade v prave roke

Film S t ra šna mama gruzijske režiser -

ke Ane Uruša d ze je v tekmovalnem

programu več kot izstopal – in to le

slab teden po tem, ko je v Locarnu

dobil nagrado za najboljši prvenec.

Producenta filma sta povedala, da je

film za gruzijsko kinematografijo ne-

kaj novega, saj gre za družbo, v kateri

je vloga žensk jasno določena – te so

predvsem žene in matere, v S t ra šni

mami pa protagonistka Manana (Na -

to Murvanidze) na svojo družino

povsem pozabi in jo nato celo zapus-

ti, saj vse svoje moči in pozornost us-

merja v pisanje romana. Njena druži-

na se zgraža tudi nad njegovo vsebi-

no, saj Manana v poetičnih, slikovitih

prispodobah piše predvsem o tem,

kako odveč ji je življenje z možem,

kako svoje otroke vidi skoraj kot zaje-

davce in kako se ji gnusi okolje, v ka-

terem živijo. Mož, ki si želi tradicio-

nalno ženo, njen roman – ali vsaj tis-

to, za kar misli, da je njegova edina

kopija – jezen in prestrašen sežge; a

četudi je sprva videti, da gre v filmu

za zgodbo o patriarhalnem zatiranju

pisateljice, ki ji mož in družina one-

mogočata, da bi imela »svojo sobo«,

kot je to poimenovala Virginia Woolf,

se izkaže, da je za film veliko boljša

književna referenca Nora Ephron, ki

je dejala: »Everything is copy,« – vs e,

kar doživiš, je le gradivo, uporabno za

književno, scenaristično ali kakršno

koli drugo ustvarjanje.

To velja tudi za Manano: ironično se

namreč izkaže, da vloge zatirane že n e,

preobremenjene matere, pokorne hče-

re, negotove pisateljice, ki se skriva za

moškim psevdonimom, celo vlogo

omahujoče ljubimke svojega urednika,

ki jo med vsemi najbolj podpira, igra le

zato, ker ji to daje navdih za pisanje.

Manana ne dela razlik, saj izkorišča ta-

ko svoje »zatiralce« kot tiste, ki ji hoče-

jo pomagati. V metatekstualnem, pos-

tmodernističnem tekstu, kakršen je

S t ra šna mama, razpade in se preobli-

kuje vse: od protagonistkine subjektiv-

nosti do družbene kritičnosti; vse je

uporabno (in uporabljeno) predvsem

kot orodje, s katerim se poigrava fil-

mska pripoved.

Navodil a

Posebno omembo žirije je dobil film

bolgarskega režiserja Stefana Ko-

m a n d a reva Navo dila, ki se začne si-

lovito, z umorom: Mišo (Vasil Vasi-

l ev ), ki ima v lasti majhno gradbeno

podjetje, a si mora denar za preživet -

je služiti še kot voznik taksija, nujno

potrebuje posojilo, vendar bankirski

mogotec Popov (Georgi Kadurin) za-

nj zahteva podkupnino. Mišo ga prija-

vi, a s tem doseže le, da se zahtevi po

podkupnini (ki je zdaj dvojna) pridru-

ži še komisija, ki naj bi prijavo preu-

čila; če je ne bo plačal, ne bodo uniči-

li le njega in njegovega podjetja, tem-

več bodo ubili in posilili tudi njegovo

trinajstletno hčer. Mišo se znajde v

paradoksalnem položaju: sistem ne

bo sam od sebe nikoli deloval v nje-

gov prid, zato je kriminalno dejanje

najb oljša možnost, ki jo sploh ima. Iz

obupa najprej ustreli bankirja, nato

pa še sebe – in s tem zastavi uvod v

zgodbo o sodobni bolgarski družb eni,

ekonomski in politični situaciji, ki je

pravzaprav niz vinjet pogovorov med

taksisti in njihovimi potniki, povezu-

jejo pa ga radijsko poročanje o umo-

ru in komentarji poslušalcev; z zdru-

ževanjem različnih pripovedi Koman-

darev sestavi enotno razpravo o obu-

pu, ki je popolnoma prežel celotno

d ržavo in njene prebivalce; a bilo bi

naivno sklepati, da gre zgolj za por-

tret bolgarske družbe, ne pa za sploš-

no stanje mnogih posttranzicijskih

d ržav evropskega obrobja. Kot izjavi

eden izmed likov: pri nas vlada opti-

mizem – to pa zato, ker so vsi pesi-

misti in realisti že zdavnaj odšli. ×

V četrtek so v Sarajevu na

zaključni slovesnosti z na-

gradami sklenili letošnji

filmski festival. Glavno fes-

tivalsko nagrado srce Sara-

jeva za celovečerni film je

za prvenec Strašna mama

prejela gruzijska reži s e r ka

Ana Urušadze. Nagrada ji

je poleg priznanja prinesla

tudi 16.000 evrov.

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

T Tina Poglajen

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

V filmu Strašna mama ta vlogo zatirane žene, preobremenjene matere, negotove

pisateljice igra le zato, ker ji to daje navdih za pisanje. F arhiv festivala

Nagrajenci 23.

sarajevske ga

filmskega festivala

•

S t rašna mama, režija Ana Uruša-

dze, nagrada srce Sarajeva

•

Emanuel Parvu, najboljši režiser

•

Ornela Kapetani, najboljša igralka

•

Serban Pavlu, najboljši igralec

•

V modrino, režija Antoneta Ala-

mat Kusijanović, srce Sarajeva za

najb oljši kratki film

•

Moški ne jočejo, režija Alen Drlje-

vić, nagrada Youth Audience Award

Med študentskimi filmi je bil dele-

žen posebne omembe žirije film re-

žiserke Katarine Morano Ljubljana –

München 15:27, nagrado Eurimagesa

za razvoj pa je v slopu koprodukcij-

skega marketa dobil projekt Po ls e s-

t ra re žiserja Damjana Kozoleta.

intervju / Nevenka Koprivšek in Mojca Jug, festival Mladi levi

Kdo pa bo sedel na tisti klopi?

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

TGregor Butala

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

M

ednarodni festival so-

dobnih odrskih umetno-

sti Mladi levi je sinoči že

dvajsetič oživil avgus-

tovsko Ljubljano. »Na

začetku si nemara niti

nismo predstavljali, da bo festival ob-

stal tako dolgo, z bolj ali manj istimi

sodelavci, a z vedno več občinstva;

torej očitno nekaj le delamo prav,« se

ob okrogli obletnici nasmehneta di-

rektorica Nevenka Koprivšek in soo-

blikovalka programa Mojca Jug, dol-

goletni gonilni sili festivala.

Je bilo težje narediti prvi festival

pred dvajsetimi leti ali tega danes?

Ko p r ivšek: Vsekakor je bilo težje na

začetku (s m eh ), že zato, ker nas je bi-

lo malo. Program sva oblikovali z Ire-

no Štaudohar, sicer pa sem za pripra-

ve na prvi festival večinoma skrbela

sama. Ko sem uvidela, da ne bom

zmogla vsega, sta se mi pridružili še

Mojca in Ira (Cecić, op. p).

Ju g : Zdaj nas je samo za organizacij-

ske zadeve šest, potem so tu še pros-

tovoljci, tehnična ekipa… Program je

sicer nekoliko obsežnejši kot nekoč,

toda tudi začetki niso bili ravno

skromni. Glavna razlika so produkcij-

ski pogoji: osrednje prizorišče je da-

nes Stara mestna elektrarna, ki je

opremljena, njeno delovanje je ute-

čeno. Prvi festival smo pripravili v

Hribarjevi dvorani na ljubljanskem

gradu in tam takrat ni bilo ničesar,

bila je kot gradbišč e.

Ko p r ivšek: V tistem prostoru smo

morali vzpostaviti gledališče praktič-

no iz nič. Takrat so nam veliko po-

magali v Mladinskem gledališču, po-

sodili so nam tribuno, nekaj predstav

smo imeli tudi pri njih. Naslednji dve

leti smo gostovali v Stari mestni

elektrarni, ki takrat še ni bila obno-

vljena za namene uprizoritvenih

umetnosti, nato smo se v naslednjih

letih preselili v Železniški muzej. V

logističnem smislu so bila prva leta

bolj težavna, več stvari smo si morali

sposoditi ali narediti sami.

Iz katerih vzgibov so

se pravzaprav skotili Mladi levi?

Ko p r ivšek: Predvsem iz potrebe po

prevetritvi takratnega slovenskega

g l ed a l i škega prostora, po ustreznem

vpogledu v sodobno mednarodno

dogajanje. Naši umetniki so takrat si-

cer že kar precej gostovali v tujini,

toda relevantni tuji ustvarjalci so le

redko prihajali k nam; po informacije

o tem, kaj se trenutno počne v svetu,

smo morali odhajati drugam. To smo

želeli spremeniti ter ustvariti možno -

sti za poglobljeno mednarodno pove-

zovanje in sodelovanje; bili smo člani

m re že Junge Hunde, namenjene pro-

mociji vzpenjajočih se avtorjev, zato

smo imeli precej dober pregled nad

mlajšimi ustvarjalci, ki jim je bil naš

Bili pa ste tudi med prvimi, ki so se

zavzemali za kulturno revitalizacijo

industrijske dediščine .

Ko p r ivšek: Razlogov za to je bilo več.

Prvi je bil, da smo sodelovali v razis-

kavi o prostorih industrijske dedišči -

ne in možnosti njihove uporabe za

potrebe sodobne umetnosti; štev i l n e

takrat nerabljene lokacije, na katere

smo opozarjali, so danes uveljavljena

p r i zo r i šča, na primer Kino Šiška, Rog

ali Stara mestna elektrarna. Drugi ra-

zlog je bil pritisk same scene zaradi

pomanjkanja infrastrukture, tretji pa,

da je razumevanje javnega prostora v

nekem trenutku začelo dobivati ši rše

ra z s e žnosti; v umetnosti so se deni-

mo začeli vzpostavljati participatorni

modeli, ki o prostoru ter načinih nje-

gove rabe razmišljajo na drugačen

način – skozi umetniški dogodek na-

govarjajo ali vzpostavljajo določeno

skupnost ter opozarjajo na različna

aktualna vprašanja. Angažma te vrste

nas je vedno zanimal.

Torej odpiranje prostorov

tudi v mentalnem smislu?

Ko p r ivšek: Tako je, za nas so bili ve-

dno pomembni poudarki, kot so soli-

darnost, oblikovanje skupnosti in po-

vezovanje z okoljem. V četrti Tabor

smo vzpostavili čudovita sodelovanja

– s športnim društvom, dijaškim do-

mom, osnovno šolo, starejšimi obča-

ni. Sooblikovali smo razne skupnos-

tne projekte, od urbanih vrtičkov in

uličnih instalacij kot prostorov dru-

ženja do različnih dejavnosti v parku

Tabor ali preizkušanja ideje nedenar-

ne izmenjave; na neki točki smo uki-

nili vstopnino in jo zamenjali za pro-

stovoljne prispevke. Seveda so to po-

stopni, tudi občutljivi procesi, kjer ni

nič samoumevnega, tudi postavitev

nove klopi ne.

Ju g : Marsikdo je zadržan, češ, kdo bo

pa sedel na tisti klopi? (S m eh . )

Ko p r ivšek: Le redki pomislijo, da to

ne bodo nujno prestopniki in da se

morda želi na tej klopi spočiti tudi

stara gospa na poti s tržnice. Eden od

izzivov za prihodnost je, kako na na-

še dogodke pritegniti še več občin-

stva, ki sicer ne obiskuje umetniških

prireditev. Kajti ne gre samo za to, da

si nekateri ne morejo privoščiti

vstopnice, temveč bolj za občutek, da

je umetnost namenjena zgolj posve-

čenim. In ta občutek bi bilo treba ne-

kako preseči. ×

Za nas so bili vedno

pomembni poudarki,

kot so solidarnost,

oblikovanje skupnosti

in povezovanje z okoljem.

festival sprva tudi namenjen. Posto-

poma pa smo postali bolj ambiciozni

in začeli poleg obetavnih umetnikov

vabiti tudi že uveljavljena imena.

Ju g : Med drugim zato, ker gre pri

mladih ustvarjalcih večinoma za

manjše produkcije; izkazalo se je, da

jih je za festival plodno kombinirati z

večjimi predstavami. Obenem pa

mlajšim umetnikom veliko pomeni,

da so del iste prireditve kot kakšna

znana imena; to nekako nakaže, da

so na pravi poti, hkrati pa jim ponudi

možnost primerjave, premisleka las-

tnega početja.

Ko p r ivšek: Največjih zvezd si seveda

ne moremo privoščiti, z našim prora-

čunom lahko povabimo le dva do tri

bolj znane ustvarjalce na leto. A to je

problem, ki ga imajo pri nas vsi pro-

ducenti festivalov; sredstva, ki jih

imamo na voljo, so povsem nepri-

merljiva s tistimi, ki jih imajo podob-

ne prireditve v svetu, tudi v sosešči -

ni. Marsikateri ugleden umetnik pa

se vrne na festival zato, ker je bil naš

gost, ko je bil še na začetku kariere;

vselej smo namreč pozorni na us-

tvarjalce, ki kažejo neko posebno

družbeno občutljivost ali estetsko

domiselnost. Vseskozi sledimo tren-

dom, naj je šlo za premike v sodob-

nem plesu, pojav sodobnega cirkusa

ali dokumentarno gledališče, ki je

aktualno v zadnjih letih.

»Eden od izzivov za prihodnost je, kako na naše dogodke pritegniti še več občinstva, ki sicer ne obiskuje umetniških

prireditev,« pojasnjujeta Nevenka Koprivšek in Mojca Jug. F Toma ž Ska le


