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grossmannov filmski festival

Tekla bo kri, teklo bo vino

Na »Grossmannu«, najbolj sprošč e-

nem filmskem festivalu v Sloveniji,

bo med 11. in 15. julijem v Ljutomeru

prikazanih kar 41 celovečernih fil-

mov različnih žanrov, predvsem

grozljivk. Logično, vendarle gre za

festival fantastičnega filma in vina,

ki se lahko pohvali tudi s svojimi

zombiji. Povsem po naključju bo

enako tudi število predvajanih krat-

kih filmov, torej 41, kar po besedah

programskega direktorja festivala

To m a ža Horvata znese največ fil-

mskega programa na festivalu dos-

lej. Filmi prihajajo iz 29 držav, pes-

tra pa je tudi reprezentativnost dr-

žav, ko gre za goste.

Hudi in hrupni maček

V tekmovalnem programu se bo za

nagrado hudi maček potegovalo šest

filmov, ki, kot napoveduje Horvat,

segajo od trilerja in najbolj krvavega

hororja do črne komedije. To so nor-

ve ška srhljivka Sla Severina Eske-

landa, komedija Ron Goossens, nizko-

proračunski kaskader nizozemske ga

dvojca Steffena Haarsa in Flipa Van

der Kuila, nemško-kanadska kopro-

dukcija v stilu Davida Cronenberga

Na d o m es t i te v re žiserja Norberta Kel-

la, španska D eviška noč Guillerma

Čeprav je oboževalce horor žanra razočarala novica,

da v Ljutomer ne bo Georgea A. Romera, ki je bil

napovedan kot gost 13. Grossmannovega festivala

fantastičnega filma in vina, imajo prireditelji kar nekaj

obližev za celjenje ran. Tako s filmi kot z gosti.

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

T Tina Bernik

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

k r i t i ka

Poklon umetnika umetniku

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

film

Gimme Danger.

Re žija Jim Jarmusch.

Kinodv or.

*****

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

K Anja Banko

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

gem tekmovalnem sklopu, v kate-

rem se bodo za nagrado hrupni ma-

ček potegovali glasbeni dokumen-

tarci. To sta Pokrajine spominov

Noémie De Pas in Tita Breclja ter v

Ljubljani že predstavljeni dokumen-

tarec v režiji Varje Močnik Glasba je

trospektivi bosta letos posvečeni

osrednjima gostoma, belgijskemu

re žiserju Harryju Kümelu in itali-

janskemu mojstru posebnih učin-

kov Sergiu Stivalettiju. Poleg reži-

serjev, ki se še uveljavljajo, v Ljuto-

mer prihajajo tudi nekateri stari

festivalski znanci, med njimi srbska

filmarja Djordje Kadijević in S l o-

bodan Šijan ter finski režiser Timo

Vu o re n s o l a . Ta je v Sloveniji še naj-

bolj znan po filmu Jekleno nebo, za

katerega je glasbo prispevala skupi-

na Laibach.

Glasbeni dokumentarec se v zadnjih

letih kaže kot popularna forma, ki pa

se večinoma z nostalgičnim patosom

zazira v zakulisja pomembnih glasbe-

nih person – tak primer sta denimo fil-

ma A my (Asif Kapadia, 2015) ali C o-

bain: Montage of Heck (Brett Morgen,

2015). Mednje se vpisuje tudi glasbeni

»rock« dokumentarec Jima Jarmuscha

Gimme Danger (2016) o vzponih in

padcih pionirjev punka in alternativ-

nega rocka The Stooges. Za ljubitelje

minimalistično-intelektualizirane Jar-

muscheve filmske govorice bo ta doku-

mentarec morda razočaranje, saj se

eden velikih avtorjev art housa tokrat

že s prvim kadrom povsem umakne in

v uvodnem nagovoru pogled usmeri v

suhljato, energično postavo Jame sa

Os terberga, svetu znanega pod odr-

skim imenom Iggy Pop, glavnega pro-

tagonista – po režiserjevem mnenju –

največje rock skupine vseh časov.

Jarmuschev uvod zariše izrazito subjek-

tivno, fanovsko naravnano noto. V na-

daljevanju se ne trudi kontekstualizira-

ti ali argumentirati omenjene začetne

izjave, celo nasprotno – glavno besedo

prepusti samim akterjem zgodbe, čla-

nom skupine The Stooges. A kljub reno-

meju ekstravagantnega režiserja in po-

dobno ekstravagantnemu značaju sa-

mih protagonistov film ne prestopa obi-

čajnih meja tega žanra. Jarmusch v for-

malistično konvencionalni zasnovi sko-

zi arhivske posnetke, animirane vložke

ter intervjuje s člani skupine – poleg Ig-

gyja še bratov Scotta in Rona Ashetona

(bobni in kitara) ter kitarista Jamesa

Williamsona – v kronološko linearni li-

niji razstavlja in sestavlja zvok in podo-

bo te glasbene ikone.

Morda je prav omenjeni »pietetni«

pristop tisti, ki je hkrati šibka in močna

točka samega filma. Avtor v svojem

nav dušenju bolj kot zakulisje predsta-

vlja odrsko persono, ki sovpada z vse-

mi atributi boemskega življenja rock

zvezdnikov: film razporeja niz razno-

terih anekdot, ki so, če zmanjka arhiv-

skega materiala, upodobljene z izseki

iz sodobnih popularnih filmov. Ti delu-

jejo kot šaljiv komentar že tako eks-

cesnih peripetij mladih glasbenikov.

Pripoved se sicer začne iz nenavadne

točke – razpada skupine po njenih pr-

vih uspehih, dveh izdanih albumih The

Stooge s (1969) in Fun House (1970), na-

to pa se vrne na začetek, v najstniška

leta neprilagojenih mladeničev iz Mi-

chigana, naveličanih poznih cvetov

kontrarevolucije, rezultate katere –

sploh bolj sproščen odnos do drog – so

sami sicer s pridom izkoriščali .

A če se je zdelo, da je konec še stde setih

let čas avantgarde, so vsaj glasbeno

področje ponovno preplavljali konser-

v ativnejši in lahkotnejši ritmi. Kot ko-

mentira sam Iggy, je rock že z Elvisom

postal predvsem industrija, na drugi

strani pa so Bob Dylan in podobni v

glasbo vstavljali preveč besed – po Ig-

gyjevem mnenju dobro pesem sesta-

vlja največ 25 besed. Zvok, ki so ga us-

tvarili The Stooges, je tako nastopil

kot radikalen prelom, saj je bil grob,

»primitiven« in vključno s provokativ-

nimi nastopi preveč za takratni pros-

tor in čas. Po krajši ponovni združit vi

med letoma 1972 in 1974, ko so The

Stooges izdali morda svoj najpopular-

nejši album Raw Power (1973), je skupi-

na razpadla. Renesanso (kot tudi zas-

lu ženo priznanje) so doživeli šele v pr-

vem desetletju 21. stoletja. To sicer de-

luje v ironičnem kontrapunktu s samo

esenco njihovega ustvarjanja, saj v

glasbenem kontekstu njihov zvok da-

nes gotovo ni več »radikalno nov«, kaj

šele provokativen. V tem tonu bo tudi

film verjetno ostal drugotnega pome-

na za Jarmuschev opus – v prvi vrsti je

to pač srčen in nostalgičen poklon pri-

jateljem in umetnikom. ×

Festivalski retrospektivi bosta posvečeni Harryju Kümelu in Sergiu Stivalet tiju.

Tako bo med drugim na ogled film Malpertius, ki ga je režiral Kümel in se

z njim potegoval celo za zlato palmo v Cannesu. F arhiv festivala

časovna umetnost 2, LP film Buldožer

– Pljuni istini u oči. Za hrupnega

mačka se bosta merila z danskim

dokumentarcem Nasum: Poslednji

ko n ce r t , argentinskim Dnevom, ko so

The Beatles prišli v Argentino, avstrij-

skim Bluesom poznega razcveta, bel-

gijskim Spit'n'Split, češkim Ma l i-

gnant Tumour: The Way of Metallist

in francosko Industrijsko glasbo za

urbani propad.

Retrospektive in zombiji

O najboljših filmih bosta v omenje-

nih sklopih odločali mednarodni ži-

riji, filmi iz retrospektiv in spre-

mljevalnega programa pa bodo pre-

puščeni volji in presoji publike. Re-

Vuorensola bo na Grossmannu vo-

dil svoj master class, dogajanje pa bo

pestro tudi na drugih, manj filmskih

področjih. Tako bosta v četrtek, ko

gre za glasbeni program, nastopila

Klemen Klemen in N ' to ko , v petek

pa francoski gore'n'roll band Bana-

n e Me t a l i k . Poleg vinskih dogodkov

za odrasle in filmsko-spremljevalne-

ga programa za otroke ne bo šlo

brez tradicionalne sekcije To r t u re

ga rd e n oziroma B-maratona krvi, ak-

cije in čudaštev ter balkanskih neod-

visnih žanrskih filmov, pa seveda niti

brez parade zombijev, medtem ko

doslej tradicionalni moderator festi-

vala Jure Longyka žezlo prepušča

komiku Tinu Vodopivcu. ×

Od jutri do sobote bo

v Ljutomeru prikazanih

41 celovečercev in prav

toliko kratkih filmov,

kar je največ doslej.

G u e r re ra , ki so jo kritiki pokombini-

rali kot zmes Lynchevega B ra i n d ea d a

in Almodovarjevih filmov, artistični

h o ro r Gozd izgubljenih duš, ki v režiji

Joséja Pedra Lopesa prihaja iz Por-

tugalske, in ameriška grozljivka No -

tranje zlo re žiserja Andrewa Gettyja.

Med igranimi celovečerci Sloveni-

ja nima svojega predstavnika, dva

slovenska filma pa najdemo v dru-

Ljutomerski festival se bo jutri na glavnem trgu začel z restavrirano kopijo filma Metropolis režiserja Fritza Langa,

ki je bil posnet pred natanko 90 leti. Projekcijo bo na klavirju spremljal Mitja Reichenberg. F arhiv festivala

Zasedba Iggy & The Stooges med snemanjem svojega drugega albuma Fun

House leta 1970 v Los Angelesu. F Ed Caraeff

festival v karlovih varih

Tokrat zmagal domači film

Glavno nagrado na 52. filmskem fes-

tivalu v Karlovih Varih, zlati globus,

je po desetletju in pol dobil češki

film, meditativna drama o očetov-

stvu Mali križar v režiji Vaclava Ka-

d r n ke , ki je najbolj pritegnila pet-

člansko mednarodno ži r i j o.

Nagrado za režijo je osvojil slovaš-

ki filmar Peter Bebjak s filmom Č r-

ta , posebno omembo žirije pa si je

prislužila drama Mo ški ne jočejo b o-

sanskega režiserja Alena Drljevića.

Ta film govori o povojnih travmah

na območju nekdanje Jugoslavije in

je nastal v bosansko-slovensko-hr-

va ško -nemški koprodukciji, ob njem

pa je bila slovenska produkcija zas-

topana še s filmom L ju b l ja n a –Mü n-

chen 15:27 slovenske režiserke Ka t a-

rine Morano. O obeh bomo sicer

podrobneje poročali jutri. Na letoš-

njem festivalu so v različnih pro-

gramskih sklopih prikazali skupaj

kar 207 filmov. × ku l


