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festival slovenskega filma

Za začetek o izgubljeni generaciji

Četudi slovenski film še vedno pesti

neenakost v smislu spola in dostopa

do sredstev za snemanje filmov – te

namreč še vedno posname zgolj deset

odstotkov režiserk – se njegova podo-

ba z avtoricami in avtorji mlajše ge-

neracije, med katerimi je tudi U rša

Me n a r t , morda vendarle začenja

spreminjati. Njen film Ne bom več lu-

ze rka je tudi odprl letošnji festival

slovenskega filma v Portorožu.

Špela (igra jo Eva Jesenovec) je

29-letna diplomantka umetnostne

zgodovine, ki zaradi nezaposljivosti

in kronične podhranjenosti kultur-

nih ustanov kljub prizadevnosti ne

najde redne službe. Preživlja se s pri-

ložnostnimi deli, kot receptorka v

muzeju, čuvajka na bazenu, natakari-

ca, a kljub temu da ne zmore več pla-

čevati najemnine in so vsi okrog nje,

vključno z najboljšima prijateljicama

(Tina Potočnik Vrhovnik, L a ra

Vo u k ) in fantom (Jurij Drevenšek),

nad možnostmi v Sloveniji že obupa-

li in odšli v tujino, trmasto vztraja,

da bo ostala v Ljubljani.

Neprilagojenec slovenskega filma

Filme ustvarjalk pogosto presojamo

ne le po njihovi umetniški vrednosti,

temveč tudi glede na okoliščine nas-

tanka: vsak film, ki ga posname žen-

ska, tvega, da ga bomo ocenjevali tudi

v smislu nekakšne feministične izja-

ve, ki naj bi jo podal – kar je nadlež-

no, a v kulturah, kjer je to, da že n s ke

snemajo filme, prava redkost, morda

tudi nič nenavadnega. Prvi igrani ce-

lovečerec Urše Menart, ki je doslej

snemala predvsem dokumentarne fil-

me, se (v nasprotju z njenim doku-

mentarnim filmom o patologijah spo-

la in slovenskega filma Kaj pa Mojca?)

v feminističnem smislu izjavlja zgolj

posredno: tako, da ustvari avtentično

filmsko junakinjo, kakršnih v sloven-

skem filmu manjka, da ji pusti, da je

pripoved zares njena, ne pa zaznamo-

vana z drugimi (z moškimi ali otroki),

da je ne snema kot spolni objekt in

da film nameni tudi vsem gledalcem

in gledalkam, ne le heteroseksualnim

moškim. Vse to se morda zdi kot ne-

kaj, kar bi moralo biti samoumevno –

vendar se šele ob filmu, kakršen je Ne

bom več luzerka, ki deluje kot nekak-

šen neprilagojenec slovenskega filma,

zavemo, kako nenavadno je.

Če o vsem tem ne bi bilo treba go-

voriti, bi lahko takoj prešli na dej-

stvo, da je Ne bom več luzerka p red-

vsem generacijski film. Špeline te-

žave, na katere ni lahkega odgovora

in ki ne dopuščajo »srečnega kon-

ca«, so boleče resnične; od konca

prvega desetletja 21. stoletja, ko je

o draščala tako imenovana milenij-

ska generacija, je generacija mladih

odraslih, ki so se lahko  zanesli le

na (najbolj osnovno) pomoč svojih

družin, končala študij – in se znašla

v povsem drugačnem svetu, kot so

jim ga obljubljali. Kot v filmu reče

Špela: »Vsi so govorili, ti bodi samo

pridna, pa bo vse v redu. Jaz sem bi-

la pridna, in evo.« Gre za generacijo

mladih, za katere ni (bilo) služb in

ki so se zaradi finančne stiske, po-

tem ko so že zaživeli na svojem,

množično vračali na domove svojih

s t a ršev; ne nazadnje  gre za genera-

cijo, v kateri je število depresivnih

obolenj skokovito naraslo.

Naslov Ne bom več luzerka daje

misliti, da bomo gledali drugačen

film: če svoje junake in junakinje

Festival slovenskega filma,

ki bo letos ponudil okoli

110 filmov, od tega 52 tek-

movalnih, med njimi 16 ce-

lovečercev, je v polnem te-

ku. Filme si je mogoče

ogledati ne le v portoroš-

kih Avditoriju in galeriji

Monfort, pač pa tudi v lju-

bljanskem kinu Komuna.  

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

T Tina Poglajen

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

Film Ne bom več luzerka z doživeto in iskreno zgodbo generacije mladih odraslih spretno združuje navdih od drugod in

domačo resničnost. Vsaj tistim, ki so doživeli podobno usodo kot njegova junakinja (igra jo Eva Jesenovec, na fotograf i j i ) ,

se bo najverjetneje močno usedel v srce. F Željko Stevanić

Dokumentarni filmi v kinu Komuna

V času festivala je zaodmevala tudi

izvrstna novica, da so Darku Šta n -

tetu za film Posle dice, ki je svetov-

no premiero doživel na mednarod-

nem festivalu v Torontu, odkupili

distribucijske pravice v ZDA.

da n es :

•

16.30: Tkanja pogleda – J ože

D olmark ( režija Boris Jurjašev i č )

•

20.45: O drašč a n je ( režija Siniša

Gačič in Dominik Mencej)

jutri:

•

16.30: Nori dnevi ( režija Damian

N e n ad i ć )

•

20.45: Koliko se ljubiš? ( režija

Nina Blažin)

zasnuje z nekakšno »ameriško« su-

verenostjo in lahkotnostjo, ki ju pri

nas sicer kronično primanjkuje, in

daje misliti, da bomo gledali podob-

no zabaven film, je njena okolica

brezkompromisno slovenska: Šp ela

ni »luzerka«, ker bi sedela na kavču

in igrala računalniške igrice, ampak

preprosto zato, ker so jo, kot še toli-

ko drugih, povsem onesposobile zu-

nanje družbene in ekonomske okoli-

ščine. Film tako z doživeto in iskre-

no zgodbo generacije mladih odras-

lih spretno združuje navdih od dru-

god in domačo resničnost. Vsaj tis-

tim, ki so doživeli podobno usodo,

kot njegova junakinja, se bo najver-

jetneje močno usedel v srce. ×

festival lutke 2018

Preseganje tradicionalnih mej lutkovnega ža n ra

Z večurnim spektaklom Mojster in Margareta se bo

nocoj v Lutkovnem gledališču Ljubljana začel festival

Lutke 2018, na katerem se bo v petih dneh zvrstilo 22

predstav iz devetih držav, obsežen bo tudi spremljevalni

program z delavnicami in drugimi strokovnimi vsebinami.

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

T Gregor Butala

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

Bienalni festival sodobne lutkovne

umetnosti Lu t ke , že 14. po vrsti, bo no-

coj na Krekovem trgu (v nadaljevanju

večera pa še po številnih drugih prizo-

riščih v Lutkovnem gledališču Ljublja-

na) odprl »večmedijski omnibus« Moj -

ster in Margareta, spektakel s približno

sto nastopajočimi. Pri njem poleg

igralskega ansambla in osebja LGL so-

delujeta še dva pevska zbora, orkester

in drugi gostje, kar je vsekakor prime-

ren uvod v prireditev, ki poskuša na

vsaki dve leti ponuditi čim ši rši pogled

v aktualne smernice mednarodne lut-

kovne produkcije. Po besedah organi-

zatorjev letošnji program – tega sesta-

vlja 22 predstav iz devetih držav, pre-

ce j šen del jih je namenjenih odrasle-

mu občinstvu – prinaša »satirične,

poetične in včasih absurdne komen-

tarje na sodobni čas«, obenem pa tudi

široko paleto lutkovnih iskanj, ki vse

pogosteje segajo onkraj meja tradicio-

nalnega dojemanja lutkovnega ža n ra

in prehajajo tudi v polje plesnega in fi-

zičnega gledališča ter z razvojem so-

dobne tehnologije v prostor interme-

dijske in vizualne kulture.

Kot vsak spodoben dogodek te vr-

ste bo imel festival tudi svojo svetov-

no premiero, v Stari mestni elektrar-

ni bodo namreč v petek ob 20. uri

krstno izvedli poetično plesno-lut-

kovno uprizoritev Na mirujoči točki

vrtečega se sveta francoskega režiserja

Renauda Herbina, ki je nastala v slo-

vensko-francoski koprodukciji. Po-

dobno kot v prejšnji koprodukcijski

predstavi Misterij sove (ki bo ravno ta-

ko na ogled na festivalu) Herbin tudi

v tem vizualno-koreografskem pro-

jektu v ospredje postavlja marioneto

v odnosu do telesa in giba ter pre-

mišljuje razmerja med posamezni-

kom in množi co.

Med predstavami, ki se bodo zvr-

stile v teh dneh, velja nemara omeni-

ti vsaj še lutkovni balet Svojo slavo

sem podedoval po Rostamu iranske ga

koreografa in igralca Alija Moinija,

ki skozi mehanski sistem škrip cev,

povezan z velikim kovinskim ogrod-

jem, vzpostavlja precej nenavaden

dialog med človekom in lutko, ter

večmedijsko predstavo P t i č i ca ka t a-

lonske skupine Señor Serrano, ki  z

videoprojekcijami, izvajanimi v ži vo,

bogato zvočno podobo in 2000 mi-

niaturnimi podobami živali v pov-

sem nov kontekst postavlja Hitch-

cockov film Ptiči. Tudi sicer bo na

ogled vrsta »hibridnih« predstav, od

g l ed a l i šča objekta v navezi s plesom

(Nevidne dežele finskega L ivs m ed l e t

t h e a t ra ) in vizualne poezije (Ka m o r-

ko l i francoske umetnice Elise Vigne-

ro n ) do kabareta z lutkami, seveda

pa ne bodo manjkale niti »klasične«

lutkovne uprizoritve.

V spremljevalnem programu, ki se

bo tokrat osredotočil na sodobne lut-

kovne pristope v povezavi z digitalno

umetnostjo, bo med drugim na ogled

»robotsko obredje« O p i ce izraelske ga

umetnika Amita Drorija in interak-

tivna instalacija PD4 slovenskega vi-

zualnega umetnika Boštjana Čadeža.

V petek bodo pripravili še strokovno

omizje Vpliv sodobnih tehnologij na

lutkovno umetnost, kjer bodo sloven-

ski in tuji umetniki razpravljali o ra-

zumevanju sodobne lutkovne umet-

nosti skozi perspektivo različnih hi-

bridnih uprizoritvenih oblik. Pripravi-

li bodo tudi dve brezplačni delavnici,

na prvi, ki bo posvečena uporabi vi-

dea in digitalnih orodij, bo svoje zna-

nje posredoval finski umetnik Ka l l e

Nio, na drugi, namenjeni mladim, pa

bodo udeleženci pod vodstvom Po l o-

ne Černe in Nicolasa Adriena Hou-

t te m a n a izdelovali mini svetlobne

objekte ter se seznanjali z osnovami

elektronike in robotike. ×

Iranski koreograf in igralec Ali Moini v lutkovnem baletu Svojo slavo sem

podedoval po Rostamu s pomočjo mehanskega sistema škripcev vzpostavlja

dialog med človekom in lutko. F Alain Scherer


