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Drugačnost kot zgled

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

L etošnja desetnica, nagrada za najbo-

ljše otroško ali mladinsko delo, je pri-

padla mladinskemu romanu Kit na

pla ži avtorja Vinka Möderndorferja. Po

romanu Kot v filmu, ki je prejel tudi na-

grado zlata ptica, je to druga desetnica

za tega vsestranskega literarnega in

gle dališkega ustvarjalca.

Roman Kit na plaži, ki je bil že nekaj-

krat ponatisnjen, problematizira kar

nekaj sodobnih tem, ki se dotikajo ži-

vljenja najstnikov. Ker je roman na-

menjen predvsem mlajšim bralcem, pri

čemer je zanimiv tudi za odrasle, avtor

te teme posebej izpostavi, včasih tudi

po nepotrebnem podčrta.

Zgodba razgrinja svet prvoosebne pri-

povedovalke, trinajstletne Nike, njenih

vrstnikov in njene družine. Nika je

nadpovprečno sposobna, skoraj preti-

rano uspešna tako v šoli kot v štev i l-

nih obšolskih dejavnostih, četudi se,

kot je razvidno iz romana, nikoli ne

uči. Zapletena latinska imena rastlin

in živali stresa iz rokava; že res, da je

njen oče, s katerim ima boljši odnos

kot z mamo, biolog, radodaren v pou-

čevanju hčerke, pa vendar je zapisano

v romanu na več mestih na meji ver-

jetnega. Tudi to, da Nika na vrhuncu

pripovedi sama pouči starše o tem, da

jo pehajo v nadpovprečnost zgolj zato,

ker ima njen tri leta mlajši brat Igor

downov sindrom. Ker torej nikoli ne bo

uspe šen, srečen, zavidanja vreden in

kar je še družbenih atributov, ki jih, da

bi si olajšali razočaranje, starši podvo-

jeno pričakujejo od nje.

Vinko Möderndorfer

Kit na plaži

Spremna beseda

Valerija Bužan

Mladinska knjiga, 2015.
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Blestijo zvezde, filmi manj

Občinstvo, ki se je pred prihodom

z ve zd n i ške trojice že dolgo zbiralo

pred rdečo preprogo, je bilo nad

zvezdniki navdušeno – četudi so

novinarji in kritiki zjutraj na novi-

narski projekciji film, ki se je izka-

zal za nekoliko trapastega, izžviž-

gali. Velika zvezda rdeče preproge

ščanju ženske kot partnerice in ma-

tere – medtem ko Bardemov lik vse

svoje moči in pozornost usmerja

predvsem v svoje pisanje (ali ustvar-

jalno krizo), svojo virilnost in svoj

narcisizem in ki mu nešteti obože-

valci, ki prihajajo na vrata, neustavlj-

ivo godijo, njegova partnerica obna-

vlja in opremlja hišo, pleska stene,

čisti, kuha, nato pa se povsem pre-

pusti še »ultimativni nalogi ženske «,

torej tej, da ima otroka. Kljub temu

se film nekje v zadnji tretjini režiser-

ju povsem iztrga iz vajeti, tanka me-

ja med premišljenim absurdom in

in pravičen policist, poleg tega ima

raka in mu preostaja le še nekaj me-

secev življenja. Oglasni panoji, zara-

di katerih v mestecu zavre kri, so le

rdeča nit filma, ki si sicer prizadeva

naslikati portret majhnega mesteca

na ameriškem jugu: družinsko nasi-

lje, nenehno preklinjanje, grobo

obračunavanje, rasistične in homo-

fobne šale policistov, njihovo nekaz-

novano znašanje predvsem nad tem-

nopoltimi … Kljub vsemu svojemu

cinizmu film Trije oglasni panoji p re j -

šnjih režiserjevih filmov v premišlje-

nosti in inteligentnosti še zdaleč ne

dosega, saj nekajkrat zdrsne v cenen

patos, drugič pa na smeh pri občin-

stvu stavi s klišejskimi in seksistični-

mi šalami; kliše »neumne blondin-

ke« ali »trapaste ženske kokoši« ni le

žaljiv, ampak predvsem grozljivo

izrabljen, saj se v filmu pojavlja že

od njegovih začetkov, torej že dobrih

sto let; in težko je verjeti, da si je

t a kšen spodrsljaj – še bolj kot v poli-

tičnem, v ustvarjalnem smislu – leta

2017 privoščil prav režiser in scena-

rist, kot je McDonagh. ×

Bene ški filmski festival

brez zvezd ne bi bil niti

pol toliko zanimiv – tudi

če je kakšen film slabši, je

večerno vzdušje ob rdeči

preprogi nekaj, kar ima

svoj čar. V torek so tako

na Lido prispeli Jennifer

Lawrence, Javier Bardem

in Michelle Pfeiffer, ki nas-

topajo v novem filmu Ma-

ma! Darrena Aronofskega.

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

T Tina Poglajen

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

Tudi igralka Frances McDormand ni mogla rešiti filma režiserja Martina McDonagha Trije oglasni panoji pred Ebbingom v

Misuriju. F arhiv festivala

V zadnji tretjini se Darrenu Aronofskemu

film Mama! – naslovno vlogo igra

Jennifer Lawrence – povsem iztrga iz

vajeti, tanka meja med premišljenim

absurdom in nečim, kar je preprosto

nesmiselno, se sesuva. F arhiv festivala

Pripoved prinaša tudi druge stiske naj-

stnikov in njihovih staršev. Barbkina

nezmožnost normalne, zdrave komu-

nikacije s svetom, ki jo zapira v svet

esemesov, kar jo, tudi zaradi pomanj-

kanja pozornosti njene okolice, pred-

vsem pedagogov, pripelje do poskusa

samomora, je prav tako zgovorna te-

ma. Pa fizično obračunavanje Alekso-

vega očeta s sinom, kadar ni dovolj do-

ber v njegovi avtomehanični delavnici,

kar sin razume kot tako-mora-biti pri-

jem. Da se Aleks iznenada zave, da av-

tomehanik ni edini poklic na svetu in

da očetovo pretepanje ni v redu, je si-

cer sprovocirano z Nikinim predhod-

nim svarilom, podloženim z njenim re-

feratom o samovoljno nasedlih kitih

glavačih, pa vendar si (odrasli) bralec

ne more kaj, da v tem ne bi videl neko-

liko preveč črno-bele sporočilnosti.

Didaktičnost veje tudi iz stereotipno

naslikanega soočenja z downovim sin-

dromom. Odtujena, hladna in pasivna

mati, ki za navidezno eleganco temne-

ga oblačenja skriva čustveno otopelo-

st, pretirano ambiciozen oče, ki hoče

biti uspešen za dva, in najstnica Nika,

ki se brata v zrcaljenju družinske drže

sramuje, nujno privede do dramatur-

škega preobrata, za katerega poskrbi

precej drzno nenapovedan obisk sošol -

cev v Nikini razkošni hiši pod ljubljan-

skim gradom.

Kit na plaži je najprej roman o tem, da

je življenje najstnikov precej bolj bur-

no, zahtevno in naporno, kot se zave-

damo odrasli. In je roman o nespreje-

manju drugačnosti, ki se začne pri

najmanjši in najobčutljivejši celici

dr užbe, družini. Razkriva, da imajo z

drugačnimi težave predvsem drugi,

povratno pa tudi sami drugačni, ki to

odmaknjenost nazorno čutijo. A prav

ti so tisti – kot toplo kaže v duhoviti,

napeti in narativno bogati zgodbi z

odvečnim kromosomom obdarjeni

Igor – ki lahko z neposrednostjo, is-

krenostjo in empatijo dodajo znaten

delež k spremembi sveta na bolje. Če

bi jih okolica le znala videti. ×

je bila predvsem Jennifer Lawren-

ce , ki v filmu Mama! igra mlado že-

no narcističnega pisatelja v ustvar-

jalni krizi (Javier Bardem), s kate-

rim živi v osamljeni stari vili na jasi

sredi gozda. Nekega večera na nju-

na vrata nepričakovano potrka ne-

znanec, domnevni zdravnik (Ed

Ha r r i s ), in četudi bi ona raje vide-

la, da ga odslovita, ga mož s p re j m e

z nepričakovanim navdušenjem in

mu celo ponudi prenočišče. Položaj

se začne zapletati, ko za njim pris-

pe še njegova žena, pa še njuna dva

sinova, ki se med seboj bojevito

spopadeta; sumljivo širokosrčni pi-

satelj družini nazadnje priredi še

pogreb, na katerega se usuje cela

horda sorodnikov.

Darrena Aronofskega sicer poz-

namo po filmih, kot so Pi, Rekvijem

za sanje ali Črni labod – in tudi ideja

filma Ma m a ! morda ni slaba. Vzdušje

v vili sredi gozda je čedalje bolj na-

drealistično in sanjsko – p rav z a p rav

morasto –, saj si »mama« obupano

prizadeva, da bi iz hiše spravila ne-

želene obiskovalce, ki pa jih je nera-

zložljivo čedalje več in so čedalje bo-

lj nevzdržni – v svoji temačni komič-

nosti vzdušje delno spominja celo na

Kafkove romane. Ma m a ! je hkrati do

skrajnosti prignana zgodba o izkori-

nečim, kar je preprosto nesmiselno,

se sesuva, film poskuša iz prizora v

prizor bolj šokirati in za to uporablja

čedalje bolj cenena sredstva. Film, o

katerem so prvi, ki so ga videli, zatr-

jevali, da bo »najbolj kontroverzen

film po Peklenski pomaranči«, o ka-

terem bodo »predavali na akademij-

ah« in ki bo »spreminjal ži vl j e n j a « ,

ne dosega ničesar od naštete ga.

Portret ameriškega juga

Britanskega dramatika Ma r t i n a

McD onagha smo doslej v svetu filma

poznali po filmih, kot sta (v grozlji-

vem slovenskem prevodu) izvrstna

Morilca na kolektivca in Sedem psiho-

patov in shih-tzu. Letos je posnel film

Trije oglasni panoji pred Ebbingom v

M i s u r i ju , ki je bil eden najbolj težko

pričakovanih na letošnjem festivalu

– tudi zato, ker se ponaša z izvrstno

igralsko zasedbo. Igralka F ra n ce s

McD ormand, znana iz filmov bratov

Coen, igra Mildred Hayes, mamo

najstnice, ki so jo neznanci pred do-

brimi sedmimi meseci posilili in ubi-

li; ker policija krivcev ni našla, se

Mildred odloči, da bo na cesti, ki

pelje v mesto, postavila tri ogromne

oglase, ki za neuspeh krivijo še r i fa

Willoughbyja (Woody Harrelson), ki

je sicer znan kot izredno prizadeven

Kljub vsemu svojemu

cinizmu film Trije oglasni

panoji prejšnjih reži s e r j ev i h

filmov v premišljenosti in

inteligentnosti še zdaleč ne

dosega, saj nekajkrat zdrsne

v cenen patos, drugič pa na

smeh pri občinstvu stavi s

klišejskimi in seksističnimi

šalami .


