
32 Ku lt ura Petek, 13. 1. 20 17

Dnevnik 12. 1. 2017 ob 22.22 

h

CYMK st ra n 32

k r i t i ka

Biti moralen v nemoralni družbi

Z Maturo se v naše kinematografe vra-

ča prvak romunskega novega vala, reži-

ser Cristian Mungiu, ki je pred nekaj leti

nav dušil s filmsko mojstrovino 4 mese-

ci, 3 tedni in 2 dneva, mračno pripovedjo

o ženskih reproduktivnih pravicah iz

časa Ceausescujeve diktature, nato pa

še s filmom Za hribi, postavljenim v gro-

zljivo konservativno in vraževerno oko-

lje pravoslavnih samostanov v ruralni

Romuniji .

Romeo Alda (Adrian Titieni) je zdrav-

nik, nekdanji idealist, ki se je leta 1991 z

ženo vrnil v Romunijo, upajoč, da bo

lahko pomagal spremeniti romunsko

dr užbo. Sčasoma je podlegel pritisku in

začel vrnitev obžalovati, zato z ženo

svojo hči Elizo (Maria-Victoria Dragus)

že od malega pripravljata na to, da bo

po maturi zapustila državo in odšla št u-

dirat v Veliko Britanijo.

Le dan pred maturo Elizo poskuša posi-

liti neznanec in starši se zbojijo, da globo-

ko pretreseno dekle ne bo doseglo odlič-

nih rezultatov, potrebnih za študij v tujini.

Romeo se odloči, da se zaradi njene priho-

dnosti splača popustiti pri moralnih nače-

lih, po katerih jo je vzgajal: da bi ji zagoto-

vil dober rezultat, najprej sklene dogovor

s policijskim načelnikom, ki čaka v vrsti

za presaditev jeter, nato z izpitnim

ocenjevalcem, ki uslugo dolguje policij-

skemu načelniku, in tako naprej.

Romunija se v Maturi spet pokaže kot

dr užba, v kateri so ob splošni apatiji za-

brisane tudi osebne in družbene moral-

ne ločnice. Za propadajoče moralno in

duhovno stanje v državi je alegorična

cela Romeova družina, z izjemo pripad-

nice najmlajše generacije, Elize: njeno

mamo Magdo muči huda depresija, za-

radi katere večino časa lebdi v stanova-

nju kot nekakšna brezizrazna gmota,

Romeova mama je bolna telesno in du-

ševno, Romeo pa ženo vara s Sandro, ki

uči na Elizini šoli. Strategije preživetja ,

ki so se jih priučili ljudje, odraščajoč v

desetletjih Ceausescujeve diktature, še

vedno prepredajo družbo in so tudi va-

nje neizbrisno vtisnjene; njihova priza-

devanja za boljše življenje tako ohra-

njajo in prispevajo k družbeni disfun-

kcionalnosti, četudi so v ozadju dobri

nameni. Matura je hkrati dovršen

p s i h ol o ški portret lika, ki zaradi moral-

nih kompromisov, ki jih sprejema, sam

postaja takšen, kot so družbene sile,

proti katerim misli, da se bori.

In res, ko Eliza na policijski postaji pre-

poznava morebitnega napadalca, se po-

leg njene glave, ki gleda moške, med kate-

rimi je osumljenec za njeno trpljenje, v

kadru pomenljivo znajde tudi oče. Njego-

ve utvare, da lahko nadzoruje svet okrog

sebe, so ponazorjene z Mungiujevo značil-

no estetiko: z vztrajno dolgimi kadri, ka-

mero, ki svojim likom ves čas sledi čez ra-

mo, in širokimi posnetki pokrajine. Dopol-

njujejo jo preprost, asketski in realističen

vizualni slog, blede in hladne barve, pre-

prosta montaža in tresoča se kamera, ki

poudarja napetost in nejasnost dogajanja

– vizualni slog, ki je ključno zaznamoval

romunski novi val. Morda bi lahko pomis-

lili, da Matura v primerjavi s Mungiujevi-

mi prejšnjimi filmi ali z romunskim novim

valom na splošno ne ponudi ničesar nove-

ga; vsekakor ni tako žgoča in presunljiva

kot Za hribi ali zlasti kot 4 meseci, 3 tedni

in 2 dneva. A morda je prav zato, ker je

su b t i l n e j ša in ker svoj pogled usmerja v

neodmaknjeno sedanjost, njen družb eni

komentar še bolj učinkovit.×
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K Tina Poglajen
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Matura je dovršen psihološki portret lika, ki zaradi moralnih kompromisov, ki jih

sprejema, sam postaja takšen, kot so družbene sile, proti katerim misli, da se bori.

F arhiv Kinodvora

film

Proti pornocenzuri

V petek ob 20. uri bo v Kinu Šiška mo-

goče videti dokumentarni film uPOR -

Niki (Porn to be free) italijanskega reži-

serja Carmineja Amorosa. Režiser in

scenarist, ki je leta 1996 napisal in re-

žiral Come Mi Vuoi, prvi italijanski

film, ki se je osredotočil na transsek-

sualen lik in sčasoma postal eden

mejnikov v kvirovski kinematografiji,

tokrat predstavlja dokumentarni film

o generaciji, ki se je borila za seksual-

no svobodo. Z necenzuriranimi ek-

skluzivnimi posnetki in arhivskim

gradivom uprizarja boj zoper cerkve-

no, politično in institucionalno cenzu-

ro prek pornografije.

Prikazuje boj pionirjev, kot so bili

re žiser in pornoustvarjalec Lasse

B ra u n , Riccardo Schicchi, mojster

transgresij, pa tudi feministična por-

n o re žiserka Giuliana Gamba in pisa-

teljica Lidia Ravera, ter dogodke, kot

je izvolitev pornozvezde C i cc i o l i n e v

italijanski parlament. S svojo utopijo

naj bi namreč pomagali utirati pot

seksualni osvoboditvi, pa tudi današ-

njim progresivnim razpravam na te-

mo neofeminizma in gibanja za pra-

vice LGBT.

Tudi soproducent dogodka, Aksio-

ma, opozarja, da je bila pornografija s

svojo desakralizacijsko močjo sred-

stvo za dosego sprememb in orožje v

družbenem in političnem boju. × šum

Dokumentarec uPORNiki

prikazuje boj pionirjev

pornografije za seksualno

svob o do.

Ilona Staller je bolj znana kot Cicciolina. F arhiv WideHousa

tržaški filmski festival

V Trstu obilica

slovenskih filmov

T ržaški filmski festival velja za najpo-

membnejši italijanski festival filmov iz

Srednje in Vzhodne Evrope. Letos bo

potekal med 20. in 29. januarjem, na

njem pa se bodo predstavili štev i l n i

slovenski filmi v vseh treh tekmoval-

nih in različnih posebnih programih.

V programu celovečernih filmov bo-

do 21. januarja prikazali film  Ho u s to n ,

imamo problem! re žiserja Žige Virca, v

tekmovalnem programu igranih celo-

večercev pa Nočno življenje   re žiserja

Damjana Kozoleta, kar bo tudi itali-

janska premiera tega filma. Oba bosta

na ogled v dvorani Tripcovich, ki je s

tisoč sedeži največja dvorana festivala.

Od slovenskih kratkih filmov bo na

ogled Srečno, Orlo   re žiserke S a re

Ke r n , ki je bil predstavljen tudi na Be-

neškem filmskem festivalu, v Trstu bo

v tekmovalnem programu kratkih fil-

mov. Na sporedu bosta tudi igrani film

 Komedija solz  re žiserja Marka Sosiča

in koprodukcijski film Dan osvobodit-

ve , ki prikazuje turnejo skupine Lai -

bach v Severni Koreji. Ogledati si bo

mogoče tudi posebno projekcijo res-

tavrirane verzije filma  Dolina mi-

ru  re žiserja Franceta Št i g l i ca , ki  po

slavnostni premieri na festivalu v

Cannesu potuje tudi po drugih med-

narodnih festivalih. × pim

lev nikolajevič tolstoj

Mehak, tankočuten in

včasih nerazumljivo okruten

Četudi ne mineva kakšna okrogla

obletnica rojstva ali smrti Leva Nikola-

jeviča Tolstoja, niti obletnica izida ka-

terega od dveh njegovih velikih del,

Ane Karenine ter Vojne in miru, so tri-

mesečno obdobje med januarjem in

aprilom v Cankarjevem domu p osvetili

prav temu ruskemu pisateljskemu geni-

ju. V sredo zvečer je v okviru Fes t iva l a

Tolstoj, iskalec resnice predaval ruski pi-

satelj, kritik, akademik in novinar Pave l

Basinski, ki je leta 2010 napisal obsež-

no Tolstojevo biografijo Pobeg iz raja (v

slovenskem prevodu Boruta Kraševc a

je leta 2015 izšla pri Beletrini).

Monumentalna knjiga se začenja de-

set dni pred Tolstojevo smrtjo leta

1910, ko pisatelj, filozof in grof pri 82

letih nenadoma skrivoma pobegne s

svojega posestva in zapusti družino v

Jasni Poljani, ki jo zamenja za železniš-

ko postajo v Astapovem, kjer nazadnje

za posledicami pljučnice tudi umre. Iz

tega Basinski črpa literarizirano kroni-

ko, ki se na osnovi stvarnih dokumen-

tov zazira v vsa obdobja Tolstojevega

življenja in ponuja avtorske interpreta-

cije dogodkov, dogajanj, filozofije, zu-

nanjih in notranjih bojev, ki so velikega

pisatelja oblikovali.

Pogled nazaj s točke smrti je ute-

meljen zato, ker je Tolstoj pri 50 doži-

vel globoko osebno krizo, po kateri ga

je močno obsedala misel na smrt.

Duhovni obrat je tudi razlog, da ga je

začelo družinsko življenje dušiti. Basin-

ski tako ob študiji Tolstoja izpiše tudi

podrobno študijo njegove soproge Sof-

je Andrejevne, s katero je bil v sicer vse

prej kot harmoničnem zakonu zvezan

pol stoletja. Prav ona oziroma njene

ljubosumne »scene« ter družinski

škandali naj bi bile po eni od teorij ra-

zlog za pobeg.

Skrivnost nekega pobega

»Marsičesa o Tolstoju ne moremo razu-

meti, ne da bi poznali okoliščine njego-

vega rojstva, otroštva in fantovskih let,«

je pred ljubljanskim občinstvom ugota-

vljal Basinski, ki v knjigi opisuje prime-

re več njegovih paničnih in nenadnih

pobegov ali poskusov pobegov. Celo

eden najzgodnejših Tolstojevih spomi-

nov je želja, da se iztrga iz plenic, ter iz-

ku šnja, ko ga majhnega dečka na kole-

nu pestuje mamin bratranec, on pa

oboje doživlja kot ujetništvo in nasilje.

Ne glede na vse pa se zdi, da tudi po li-

terarni raziskavi Basinskega pravi razlo-

gi za pobeg (kot tudi marsikaj drugega

v življenju tega duhovnega velikana)

ostajajo nejasni, celo nepojasnljivi.

Druge teorije o pobegu namreč pra-

vijo, da se je želel vrniti med kmete, ka-

terih moč in način življenja je občudo-

val, da je želel k ljubljeni sestri nuni, da

se je želel spraviti s pravoslavno cerkvi-

jo, ki ga je izobčila, da se je želel mate-

rialnih spon osvoboditi v povsem filo-

zofskem smislu. Resnica je, po Basin-

skem, nekje vmes. Vse življenje naj bi

imel sindrom ubežnika, težaven odnos

z ženo, ki mu je rodila 13 otrok, naj bi

bil tehten povod, če ne osrednji razlog.

Po predavanju je iz občinstva prišlo

v p ra šanje, ali se je Basinski posvetil

predvsem »tragedijam zakonske pos-

telje« (poimenovanje je Tolstojevo), a

se je le dotaknil in premalo teže dal

njegovim domnevnim homoseksual-

nim nagnjenjem. Predavatelj je odgovo-

ril, da po njegovem vedenju ni šlo za

homoseksualnost, ampak le za mlados-

tno iskanje. Vsekakor je Basinskemu

uspelo postaviti spomenik človeški

kompleksnosti, ki jo je poosebljal prav

Tolstoj kot pravi »zapleteni Rus«: mo-

čen in šibek, trmast in sentimentalen,

moder in ljubosumen, mehak, tankoču-

ten in včasih nerazumljivo okruten. ×

Te dni se v Ljubljani mudi ruski pisatelj, kritik, akademik

in novinar Pavel Basinski, ki je leta 2010 napisal obsež-

no Tolstojevo biografijo Pobeg iz raja; leta 2015 smo jo

dobili tudi v prevodu. V njej je skušal odgovoriti, kakšen

splet dogodkov je avtorja pripeljal do tega, da je deset

dni pred smrtjo zbežal iz svojega domačega “ra j a”.

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

TMojca Pišek

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

Podoba matere zaseda ogromno mesto v Tolstojevi duši, je povedal Basinski o edini

ženski, katere vpliv na pisatelja je bil mističen (umrla je, ko sta mu bili le dve leti). To

nas seveda spomni na lik matere pri Ivanu Cankarju.F Luka Cjuha

Kaj prinaša tolstojada?

•

do 24. marca: dokumentarna raz-

stava o Tolstoju (prvo preddverje CD)

•

15. januarja: premiera glasbeno-

pripovedovalske predstave Tolstojeve

p ovestice

•

od 17. januarja do 14. februarja:

predavanja dr. Svetlane Slapšak: Os-

vobojen bremena vrednot, Tolstoj,

kulturni revolucionar

•

21. januarja: premiera predstave

Vojna in mir, režija Silviu Pucarete;

SNG Drama, MGL, CD

•

15. februarja: predavanje dr. Miche-

la Aucouturierja: En Tolstoj ali dva

•

20. februarja: predavanje dr. Lube

Jurgenson: Sodobnost Tolstoja

•

3. marca: premiera gledališke

predstave za igralca in svetlobo Plat-

nomer – povest konja; Bufeto, LG Ma-

ribor, CD


