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festival žanrskega filma kurja polt

Filmski predhodniki uresničenih antiutopij

Rosno mlad festival, ki se posveča res-

ni in poglobljeni obravnavi žanrske ga

in kultnega filma in ki si še posebej

prizadeva za kakovostno prikazovanje

filmov s filmskega traku, je v svojem

četrtem letu naredil opazen korak na-

prej, tudi v smislu domače in medna-

rodne prepoznavnosti. Obiskali so ga

nekateri imenitni tuji gostje: Christina

Lindb erg, ikonična švedska igralka ek-

sploatacijskih in erotičnih filmov se-

demdesetih in muza Quentina Taranti-

na, ki ji je bila posvečena tudi posebna

retrospektiva, v Kinodvoru pa so na

strokovni konferenci o kultnem filmu

sodelovali Jamie Sexton, Steve Jones

in Russ Hunter z univerze Northum-

bria ter Kate Egan z valižanske univer-

ze Aberystwyth.

Na otvoritvenem večeru je bil prika-

zan film Če bi… iz leta 1968, ki ga je po-

snel Britanec Lindsay Anderson, oče ta-

ko imenovanega svobodnega filma, ki je

zavračal vsakršno prodajno usmerjenost

V Ljubljani se je v nedeljo končal četrti festival žanr skega

filma Kurja polt, v okviru katerega smo v Kinodvoru in Slo-

venski kinoteki gledali žanrske in politične filme letošnje -

ga tematskega programa, naslovljenega Represija in revolt.

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

T Tina Poglajen

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

Priprti pripadniki gibanja za državljanske pravice morajo po razbeljeni ameriški pušč av i

preteči skoraj 90 kilometrov, da bi prišli do ameriške zastave. F arhiv festivala

filma in ki mu je bila v določeni meri

posvečena tudi letošnja izdaja Kurje pol-

ti. Če bi… je satira angleških javnih šol

in z njimi povezanega avtoritarnega, pa-

triarhalnega in nacionalističnega siste-

ma, ki bodoče državljane vzgaja z nasi-

ljem in zlorabljanjem kot disciplinskima

ukrepoma. Dogajanje je postavljeno v

angleški internat, v njem pa v svoji prvi

filmski vlogi nastopa igralec Ma l co l m

McD owell (verjetno najbolj znan po

svoji vlogi v Peklenski pomaranči); igra

dijaka, ki je zaradi svojega nekonformiz-

ma skupaj z dvema prijateljema tarča iz-

življanja prefektov z »vzgojnim« kazno-

vanjem. Ko njihovi spopadi z vodstvom

šole postajajo čedalje bolj skrajni, se

pričneta filmska resničnost in sanjar-

jenje stapljati. Vrhunec dosežeta v na-

drealističnem, fantazijskem uporu in

strelskem obračunu Travisa in njegove

skupine z vodstvom šole, vojaškim ge-

neralom, duhovščino in starši – s k ra t ka ,

e s te b l i šmentom; in če je bil nasilni in sa-

tirični portret upora ob svojem nastan-

ku včasih obravnavan kot čisto zlo ali in-

fantilna propaganda, danes velja za ene-

ga najbolj prepričljivih in inovativnih

britanskih filmov.

Če bi … bil kazenski park

Film, ki je s Če bi… na neki način nasto-

pil z roko v roki, je Kazenski park re ži-

serja Petra Watkinsa, enega izmed pio-

nirjev dokudrame in ključnega lika bri-

tanskega neodvisnega filma. Tudi Wat-

kins ne spada med klasične žanrske av-

torje, a so njegovi filmi zaradi svoje raz-

vpitosti in razdvojevalnega učinka na

občinstvo dosegli kulten status. Kazen -

ski park je psevdodokumentarec o kon-

trakulturnem gibanju konec še s td e s e t i h

in v začetku sedemdesetih v ZDA ter o

represivnih ukrepih oblasti. Priprtim

pripadnikom in pripadnicam gibanja za

d ržavljanske pravice, feminističnega gi-

banja, tistim, ki so vpoklic v vojsko za-

vrnili zaradi ugovora vesti, in simpati-

zerjem komunizma oblasti ponudijo

dve možnosti: ali odslužijo dolgoletne

zaporne kazni ali pa izberejo tako ime-

novani kazenski park, v katerem morajo

po razbeljeni ameriški puščavi preteči

skoraj 90 kilometrov, da bi prišli do

ameriške zastave, pri tem pa jih z avto-

mobili in motorji zasleduje truma obo-

ro ženih policistov. Vzporedno spremlja-

mo sodne procese (ki jim je tako komaj-

da mogoče reči) proti novi skupini zaje-

tih aktivistov, ki so v svojem konsisten-

tnem zatiranju vsakršnega racionalnega

argumenta neskončno utrujajoči in

n ev zd ržni. Osupljivo je tudi ozadje fil-

ma: zaplet je morda res izmišljen, a v

njem igrajo naturščiki, ki so bili pripa-

dniki kontrakulturnih gibanj (obdol-

ženci in obsojenci), ter ljudje, ki so tudi

v resničnem življenju zagovarjali repre-

sivne ukrepe in konservativno politič-

no ureditev (člani policije in sodišča);

in če so film v času njegovega nastanka

mnogi oklicali za paranoidno distopijo

ali celo za znanstveno fantastiko, je za

današnji čas hkrati aktualen (v luči do-

gajanja v zaporih, kot je Guantanamo,

v Turčiji, Rusiji…) – in »zastarel«, saj je

v primerjavi z današnjo skrajno ironijo

resničnostne televizije in posnetki na-

silja ameriških vojakov nad Iračani, ki

nikogar več ne šokirajo za dolgo, v svo-

jem silovitem in nebrzdanem besu de-

lo povsem drugačnega značaja. ×

neredi ob frljićevi predstavi

Najprej molitve, potem še žalitve in razsajanje

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

T Gregor Butala

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

Predstava Naše nasilje in vaše nasilje v režiji Oliverja

Frljića spet razburja, tokrat na Hrvaškem. Zapletlo se je v

Splitu, kjer je bila omenjena uprizoritev sinoči na sporedu

festivala Marulićevi dnevi, posvečenega hrvaški dramatiki.

Zaradi neredov se je izvedba predstave začela z zamudo.

Do prvega aplavza ob sinočnji izvedbi

mednarodne koprodukcije Na še nasilje

in vaše nasilje v režiji Oliverja Frljića

na festivalu Marulićevi dnevi je prišlo

še pred uvodnim prizorom, toda že

ka kšnih dvajset minut po napoveda-

nem začetku. Odobravanje gledalcev je

bilo namenjeno pripadnikom special-

nih enot hrvaške policije, ki so vstopili

v Hrvaško narodno gledališče v Splitu,

da bi iz dvorane odstranili kakšna dva

ducata protestnikov, večinoma članov

H r va ške stranke prava; ti so s petjem in

vzklikanjem gesel poskušali preprečiti,

da bi se uprizoritev sploh odigrala. Na-

posled se je ta s približno polurno za-

mudo le začela.

Prava festivalska drama

Ko so organizatorji Marulićevih dni,

nacionalnega festivala hrvaške drama-

tike, za slogan letošnje prireditve iz-

brali stavek »Bit će drame!« (»Drama

bo!«), si verjetno niso mogli predsta-

vljati, kakšne razsežnosti bo dobilo to

geslo. Program festivala, ki ga je izbral

selektor Igor Ružić, je bil znan že od

februarja; vanj je bil uvrščen tudi

omenjeni sicer dodobra razvpiti avtor-

ski projekt, ki ga je z igralci Slovenske-

ga mladinskega gledališča in HNK Iva-

na Zajca z Reke lani pripravil Oliver Fr-

ljić, kot koproducenti pa so pri njem

sodelovali še številni evropski festivali.

Toda šele v zadnjih dneh so se začele

pojavljati vse glasnejše zahteve iz cer-

kvenih in domoljubnih krogov, naj se

predstava na festivalu ne uprizori, češ

da žali verska in domoljubna čustva.

Splitska nadškofija je zahtevala umik

predstave s sporeda, ker naj bi ta iz

najbolj nizkotnih nagibov žalila boga,

človeka in narod, »vse tisto, kar je lepo

in sveto«, torej s sila podobnimi argu-

menti, kot so pred časom gostovanju te

uprizoritve nasprotovali konservativni

krogi na Poljskem. Predstava, ki je bila

premierno uprizorjena maja na Dunaj-

skih slavnostnih tednih, v Ljubljani pa

je na ogled od oktobra, je z nekaterimi

provokativnimi prizori, ki med drugim

vključujejo goloto, figuro Jezusa, posil-

stvo muslimanke in vlečenje nacional-

ne zastave iz vagine ene od nastopajo-

čih, sprožila precej raznovrstne odzive

skoraj povsod, kjer so jo odigrali, zara-

di omenjenih motivov pa je tudi mar-

sikje postala tarča samooklicanih va-

ruhov morale.

Kovanje političnih točk

Protestom cerkve in različnih katoliš-

kih združenj so se nato nemudoma

pridružile različne stranke z desnega

političnega pola, za nameček pa še ra-

zlične združbe hrvaških veteranov do-

movinske vojne, ki jih je prav tako mo-

tilo domnevno blatenje države. Lokalni

odbor Hrvaške stranke prava je kmalu

zagrozil, da »taka sramotna provokaci-

ja v Splitu nikoli ne bo izvedena«, giba-

nje Hrast pa je poleg prepovedi »blas-

femične« predstave zahtevalo tudi od-

stop organizatorjev in celo kulturne

ministrice Nine Obuljen Koržinek, ki

naj bi posredno dopustila, da se na hr-

va ških odrih uprizarjajo »gnusni prizo-

ri seksa našega gospoda Jezusa Kristu-

sa z neko muslimanko«.

H r va ško ministrstvo za kulturo se je

posredno uklonilo nasprotnikom pred-

stave: »Kljub spoštovanju umetniške

svobode in estetskih meril vsakega

umetnika menimo, da je treba pri us-

tvarjanju in izvajanju umetniških del

up oštevati tudi verska in nacionalna

čustva,« so zapisali v uradni izjavi. A

kljub temu organizatorji festivala niso

niti pomislili na umik uprizoritve, zato

so člani gibanja Hrast včeraj popoldne

pripravili protest pred zgradbo split-

skega gledališča, že dopoldne pa so ve-

teranska društva vložila tudi kazensko

prijavo zaradi spodbujanja verskega

s ov ra štva proti režiserju Frljiću, ravna-

telju gledališča Goranu Golovku in se-

lektorju Ružiću.

Na enournem protestu se je po neu-

radnih ocenah zbralo okoli tristo ljudi,

med njimi pa je bila tudi skupina kato-

liških redovnic; pred ogromnim plaka-

tom s podobo Odrešenika je neki de-

ček dvigoval napis »Ta predstava me

žali«, enako geslo je bilo videti tudi na

transparentih med množico, vrtele so

se Thompsonove pesmi, zavihrale so

h r va ške zastave, vrstili so se govori in

skandiranje: »Predstave ne bo!« Po

koncu protesta so se pred vhodom v

g l ed a l i šče razpostavili pripadniki Hr-

va ške stranke prava, ki so nameravali

obiskovalcem fizično preprečiti ogled

predstave; po približno eni uri so se

premislili in kupili vstopnice, »da bi se

sami prepričali, o čem predstava govo-

ri«. Prav ti so pozneje poskušali doseči

njeno odpoved. Približno pol ure pred

začetkom predstave so se pred gledali-

ščem pojavili pripadniki specialnih po-

licijskih enot, ki so med vhodom in

množico postavili zaščitne ograje;

prihajajoče obiskovalce, ki so se le s te-

žavo prebijali med vse bolj razposaje-

nimi protestniki, so ti spremljali z glas-

nimi vzkliki, žalitvami in trobljenjem,

po začetku predstave pa so se razšli.

N a raščajoča zaskrbljenost

Z javnim pismom hrvaškemu ministr-

stvu za kulturo se je včeraj oglasilo tudi

Slovensko mladinsko gledališče. »Pred-

stava, ki se ukvarja predvsem z nasi-

ljem Evrope nad preostankom sveta, se

znova sooča z nedopustnimi pritiski

zaradi domnevnega žaljenja verskih in

nacionalnih simbolov, ki jim je hrvaško

ministrstvo za kulturo implicitno pritr-

dilo; s tem se je ideološko postavilo na

stran Cerkve in šovinističnih združb, ki

s svojim nasiljem samo še potrjujejo,

da so tovrstne predstave smiselne in

nujne,« so med drugim zapisali.

»Lepo je, da lahko gledališče sproži

družbeno razpravo, toda vseeno me ta

dogajanja skrbijo,« je komentiral G o-

ran Injac, umetniški vodja Slovenske-

ga mladinskega gledališča. »Prepoved

izvedbe iste predstave je hrvaška ka-

to l i ška cerkev poskušala doseči že v

Bosni, ko je gostovala na festivalu

Mess; po zaslugi občinstva, ki je vztra-

jalo pri ogledu, ji to ni uspelo. Ža l o s-

tno je, da ljudje napadajo predstavo,

ki je sploh še niso imeli priložnosti vi-

deti, le na podlagi govoric in manipu-

lacij. Toda kar je zares grozljivo, je to,

da je ministrstvo demokratične drža-

ve, ki se uradno deklarira kot sekular-

na, ne pa katoliška, stopilo na stran

verskih skrajnežev. «

Z njim se strinja selektor Igor Ružić,

ki je bil zaradi uvrstitve predstave na

festival prepoznan kot eden od »kriv-

cev« za zaplet. »Obnašanje protestni-

kov je mogoče na neki način razumeti,

z njihovega zornega kota se jim zdi, da

imajo zanj utemeljene razloge, četudi

je njihovo vedenje s ši ršega civilizacij-

skega stališča precej tragično. Da pa na

ministrstvu na ciničen način zabijejo

nož v hrbet festivalu in svobodi izraža-

nja, je zares strašno.« ×

Predstava Naše nasilje in vaše nasilje je zaradi nekaterih provokativnih prizorov marsikje postala tarča samooklicanih varuhov

morale in kulture. F Alexi Pelekanos


