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festival slovenskega filma

Ne družinska filma o družini

Filma Družina in Druži n i ca sta bila

p oleg I va n a zagotovo med najbolj

pričakovanimi filmi letošnjega Festi-

vala slovenskega filma. Družina R o-

ka Bička zato, ker je že pobrala na-

grado na tednu filmske kritike v Lo-

carnu in ker jo je novomeški reži s e r,

ki je pred štirimi leti navdušil z R a-

zrednim sovražn i ko m , snemal deset

let, Druži n i ca Jana Cvitkoviča pa

ravno tako zaradi prejšnjih (nagraje-

nih) režiserjevih del. Kljub podobni-

ma naslovoma in morda na prvi po-

gled sorodni tematiki pa filma težko

primerjamo, sploh ker bi si bila slo-

govno težko bolj različna.

Rok, pridi pogledat!

Družina Roka Bička je dokumentarni

film, ki ga je začel snemati že med

študijem, po desetih letih spremljanja

Mateja Rajka pa je filmski resničnos-

tni šov postal pretresljiv izsek iz ži-

vljenja, ki je zaznamovano z odrašča-

njem v revnem, podeželskem okolju,

v družini, v kateri člane zaznamujejo

motnje v razvoju.

Bičkova Družina pretrese že na sa-

mem začetku, ko gledamo eksplicit-

ne prizore rojstva deklice. Čeprav se

v filmu vračamo tudi v preteklost, ko

socialna delavka Rajku razloži, da

sam ni duševno prizadet, temveč da

ima le težave pri učenju, je očetov-

stvo v zgodnjih dvajsetih tisto, ki

Rajka iz fanta, ki večino časa preživi

za računalnikom, spremeni v odraš-

čajočega moškega, ki pri enaindvaj-

setih skuša dobiti dovoljenje za steri-

lizacijo in s tem prekinitev možnosti

za spočetje otroka.

Biček, ki je snemalec in režiser fil-

ma, prevzema vlogo nevidnega opa-

zovalca, čeprav se člani družine nanj

večkrat neposredno obrnejo, ko na

primer njihova psica povrže mladič-

ka. Uspe mu ujeti nekatere zelo in-

timne, čeprav povsem vsakdanje pri-

zore, pri tem pa ne zapade v moralizi-

ranje ali poveličevanje življenja na ro-

bu. Žal se film ob koncu zreducira na

besedne vojne med Rajkom in nekda-

njim dekletom zaradi skrbništva nad

hčerko, katere rojstvo smo videli v pr-

vem prizoru, zaradi česar izgubi nekaj

uvodnega ritma, a mu s sklepnim pri-

zorom vendarle uspe zaokrožiti osre-

dnjo zgodbo filma.

Srednji razred propada s stilom

Pravo nasprotje Bičkovemu natura-

lizmu je Druži n i ca Jana Cvitkoviča, ki

smo jo na festivalu v Avditorijevem

amfiteatru lahko gledali ob spre-

mljavi športnih krikov navdušenja,

ki so prihajali iz avditorijskega loka-

la, in pozneje še ob spremljavi rit-

mov Agropopove skladbe Samo mili-

jo n iz bližnjih lokalov. Medtem ko

Družina spremlja desetletje ži vl j e n j a

na robu in je toliko časa tudi potre-

bovala za nastanek, Druži n i ca p r i ka-

zuje položaj v slovenski družbi v toč-

no določenem obdobju, ko je realno-

st kapitalizma in razpadajoče social-

ne države najbolj pretresla in priza-

dela tudi izobraže n ce.

Skozi lične kadre in fotografije torej

spremljamo finančni propad para z

dvema otrokoma, ki čez noč postane-

ta del slovenske socialne statistike.

Druži n i ca je pravzaprav film o izginja-

nju srednjega razreda zaradi zakona,

ki ljudem, ki so nekoč živeli dobro,

odreka socialno pomoč, saj se pravica

do socialne pomoči določa na podlagi

zaslužkov izpred enega oziroma dveh

let. Medtem ko se profesor filozofije

in raziskovalka na vse bolj dramatič-

ne načine prepuščata bedi in obupu,

se njuna otroka, da bi se izognila la-

koti, zatekata h kraji.

Protagonisti Cvitkovičeve Druži n i ce

so postavljeni v nekakšen pedagoški

film o slovenski zakonodaji, kjer so

neizogibni dolgi, razlagalni pogovori s

socialno delavko, posnetki izpovedi

lačnih otrok, ki smo jih poslušali na

Valu 202, in klišejski očitki žene mo-

žu, da ne zna poskrbeti za svojo dru-

žino, zaradi česar ta beži v klet na pit-

je žganice. Prav zaradi nekaterih pre-

tirano razlagalnih trenutkov film iz-

gublja čustveni naboj, kakršnega je

imel film Kruh in mleko, na katerega

re žiser v filmu tudi precej jasno na-

miguje, in občasno celo deluje kot

filmski posmeh jadikovanju srednjega

razreda, čeprav to morda niti ni bil

re žiserjev namen.

Družina in Druži n i ca verjetno v ena-

ki meri črpata iz resničnosti in vsak-

dana, ki je marsikomu blizu, a se su-

rova resničnost Roka Bička bistveno

bolj usodno zasidra v gledalčevo za-

vest kot estetiziran propad v režiji Ja-

na Cvitkoviča. ×

V četrtek sta v portoroš-

kem Avditoriju sobivala slo-

venski film in košarka. Med-

tem ko so v gostinskem

obratu spremljali tekmo, je

filmski program zaznamo-

vala družina. Družinica in

Družina sta filma, ki imata

kljub podobnemu naslovu

bolj malo skupnega.

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

T Deja Crnović

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

Protagonisti Cvitkovičeve Družinice, tudi Dunja (Irena Kovačević), so postavljeni v

n e ka kšen pedagoški film o slovenski zakonodaji. F arhiv FSF

Bičku uspe ujeti nekatere zelo intimne, čeprav povsem vsakdanje prizore, pri tem pa ne zapade v moraliziranje ali

poveličevanje življenja na robu.F arhiv FSF

cankarjev dom

V znamenju Cankarja, jazza, flamenka

Program Cankarjevega doma v ravno-

kar začeti sezoni bo sicer pretežno te-

meljil na že uveljavljenih vsebinah,

od različnih abonmajev do utečenih

festivalskih in drugih prireditev, a kot

je poudarila generalna direktorica Ur -

šula Cetinski, bo prinesel tudi nekaj

novosti. Med njimi so prvi slovenski

festival flamenka, ki naj bi v prihod-

nje prerasel v bienalni dogodek, film-

ski sklop Na ši filmi doma s predpre-

mierami novih slovenskih filmov ter

na novo zasnovan silvestrski pro-

gram. Prenovljeno programsko vod-

stvo ima tudi Jazz festival Ljubljana,

Bogdanu Benigarju se bo pri umet-

niškem vodenju vsaj za dve leti pri-

družil Edin Zubčević, dolgoletni di-

rektor Jazz Festa Sarajevo.

Osrednji vsebinski poudarek sezone

se bo sicer navezoval na stoto obletni-

co smrti Ivana Cankarja, ki bo prihod-

nje leto. Pisatelju bodo tako posvetili

festival Cankar o Cankarju, ki se bo ja-

nuarja začel s koprodukcijsko uprizo-

ritvijo drame Po h u j šanje v dolini šen -

tflor janski v režiji Eduarda Milerja,

končal pa se bo junija z odprtjem ve-

like pregledne razstave na treh prizo-

riščih, ki jo pripravljajo v sodelovanju

z Mestnim muzejem Ljubljana. Na

Cankarjevo življenje in delo se bo na-

vezovalo še več drugih projektov.

Za začetek jazz in Alma

Prve večje prireditve bodo že prihod-

nji teden: v četrtek se bo začela Evrop -

ska jazz konferenca, na kateri se bo tri

dni srečevalo okoli 250 evropskih jaz-

zovskih profesionalcev. Razprave in

delavnice bo spremljal koncertni pro-

gram, v katerem se bodo predstavile

izbrane slovenske zasedbe.

Istega dne se odpira doslej največja

razstava o popotnici in pisateljici Almi

Karlin z naslovom Kolumbova hči, zas-

novala jo je Barbara Trnovec, nastala

pa je v sodelovanju s Pokrajinskim mu-

zejem Celje. Imela bo precej obši re n

spremljevalni program, na postavitvi

pa bo mogoče videti veliko novega gra-

diva, med drugim umetničin portret, ki

ga je v partizanih ustvaril Božidar Ja-

kac, obsežno zbirko razglednic, ki jih je

prinesla s potovanj, njene japonske le-

soreze in oblačilo z Nove Gvineje.

G l ed a l i ško-plesni abonma Veličas-

tnih 7 se bo oktobra začel z baletom

Gospoda Glembajevi (HNK Zagreb),

sledili bosta plesni predstavi T r i s ta n

in Izolda v koreografiji Sabura Teši ga -

va re ter Romeo in Julija v izvedbi Bale-

ta Preljocaj. Zlati abonma se bo začel

s koncertom Filharmoničnega orkes-

tra Borusan Istanbul, srebrni abonma

pa s klavirskim recitalom G r i go r i j a

S o ko l ova . V abonmaju Glasbe sveta

bo novembra nastopila malijska glas-

benica Rokia Traoré, pred tem bodo

dvorane skoraj dva tedna rezervirane

za filmski festival Liffe ...

Še ena obsežna razstava bo sledila

februarja, na njej bodo na ogled akti

h r va škega kiparja Ivana Mešt rov i ć a .

To bo tudi čas za že omenjeni festival

Bi flamenko, ki ga pripravljajo skupaj

z Ernestino van de Noort, direktori-

co Nizozemskega bienalnega festivala

flamenka; njegova osrednja gostja bo

plesalka in koreografinja Rocío Moli-

na, med drugimi bosta nastopili tudi

plesalki Sara Cano in Ana Morales. ×

V Cankarjevem domu se bodo

v tej sezoni podrobno posve-

tili življenju in delu Ivana

Cankarja, že v četrtek pa se

bo tam začela Evropska jazz

konferenca .

Že prihodnji teden se odpira obsežna razstava o popotnici in pisateljici Almi

Karlin. F Rokopisna zbirka NUK

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

T Gregor Butala

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

V srebrnem abonmaju bo konec

oktobra nastopil znameniti pianist

Grigorij Sokolov. FMatej Kerec


