
18 Ku lt ura Torek, 1. 8. 20 17

Dnevnik 31. 7. 2017 ob 21.14 

h

CYMK st ra n 18

Slovenija do Višnjana!

Do Višnjana pa zato, ker bo potem tudi

Motovun slovenski. Torej naš. Je  že res,

da imamo na primer Korte ali pa, meni

osebno bližji, Štanjel, nimamo pa fil-

mskega festivala niti v Kortah niti v

Štanjelu. Če se ta prerekanja okoli me-

je s Hrvaško vlečejo že toliko let in ne

leva ne desna stran meje nista zadovo-

ljni z nobeno odločitvijo, arbitraža gor

ali dol, potem bi bilo vsekakor smotr-

no, da damo na tej strani svojim ambi-

cijam malo kril in zahteve raztegnemo

še za teh trideset kilometrov. Čez Grož-

njan, čez Motovun, tja do Višnjana. In

dobimo Grožnjan, tako imenovano

mesto umetnikov, in dobimo Motovun-

ski filmski festival. Za to se pa sloven-

skim državljanom že splača, da se poli-

tiki okoli meje prerekajo še nadaljnjih

plus/minus petindvajset let.

Motovunski filmski festival je na-

mreč prav zares 277 metrov nad real-

nostjo. Traja pet dni, letošnja edicija se

je začela prejšnji torek in končala v so-

boto, v petih dneh se je v štirih kinih

odvrtelo 125 filmov, od tega 19 v glav-

nem programu. To so predvsem neko-

mercialni, pretežno evropski filmi. Am-

pak niso samo filmi razlog, zakaj bi

morala slovenska politika vztrajati pri

meji do Višnjana. Motovunski filmski

festival je mnogo več kot samo prilož-

nost za ogled dobrih filmov. Je pravi do-

godek v mestu in je mesto v dogodku.

Malo slikovito mestece na gričku. Pred-

stavljajte si torej recimo Štanjel, ki se

za pet dni spremeni v vrtinec filmskih

projekcij, koncertov, pogovorov z umet-

niki, druženja in zabave. Predstavljajte

si torej ves Štanjel, nekaj sto prebival-

cev, ki pet dni dihajo, spijo in sanjajo v

ritmu festivalskega dogajanja. Pred-

stavljajte si desetine šotorov v začas-

nem kampu na travniku pod Turnom

(Turn je grič, na katerem stoji Šta n j e l ),

kjer lahko bivajo obiskovalci filmskega

festivala in jim za to ni treba odšte t i

niti evra. Se pravi, kupijo paket festi-

valskih vstopnic (deset vstopnic za bo-

rih dvajset evrov), s čimer pokrijejo tu-

di svoje nočitve. Predstavljajte si

kamp, poln pretežno mladih ljudi, ki jih

zanima film, ki jih zanima umetnost, ki

se želijo družiti, spoznavati in zabavati

– in lahko to pet dni počnejo praktično

zastonj. S seboj imajo glasbene inštr u-

mente in ves dan na različnih koncih

vznikajo koncerti sami od sebe, mladi

in malo manj mladi prepevajo, se pogo-

varjajo o filmih, ki so jih videli in ki jih

še bodo, o filmskih ustvarjalcih, ki so

jih imeli priložnost srečati, jih posluša-

ti in se z njimi tudi pogovarjati, o svetu,

kot odzvanja v filmih, in o svetu, kot

odzvanja v njih samih. Predstavljajte si

pet dni navdušenega vrveža pod gri-

čem Turn in na štanjelskih ulicah. Fil-

mske projekcije, ki trajajo od jutra do

pozne noči. Koncerti, ki odmevajo z

griča v dolino, dokler jih ne preglasi

petje petelinov. Vrhunski umetniki in

misleci z vseh področij umetnosti in z

vsega sveta, ki se mešajo z gledalci, do-

mačini in naključnimi turisti; to je fes-

tival, ki ne sprejema zvezdniške logike,

tu se srečujejo vsi.

Krasno bi bilo kaj takega imeti v Šta -

njelu. Ali pa pač v Kortah. Na podlagi iz-

kušenj in gensko determiniranega ciniz-

ma težko verjamem, da bi slovensko

ohlapno ministrstvo za kulturo kadar

koli zmoglo odobriti kak tak projekt na

tej strani meje. Ali sploh pomisliti, da bi

bilo dobro kaj takega kjer koli na tej

strani meje imeti. Bržkone bi menili, da

imamo filmskih festivalov več kot dovo-

lj. Kateri od tajnikov katerega izmed vo-

dij kakšne službe, sekretariata ali kate-

rega od sektorjev od direktoratov do –

dobri bog v nebesih ve, česa, bi prav go-

tovo prej ali slej dobil nalogo, da prešte -

je, koliko filmskih festivalov je na oni

strani in koliko filmskih festivalov je na

tej strani meje. Številčen podatek, ki je

edini, ki ga ministrstvo za kulturo lahko

razume, je triinšestdeset filmskih festi-

valov na oni strani meje in trinajst na

tej. 63 proti 13 za Hrvate. Glede na to, da

je prebivalcev na oni strani meje dva-

krat več, bi bil rezultat 26 proti 13 še ne-

kako sprejemljiv, ampak 63 proti 13? Da

bi ob dani vnemi ministrstva za kulturo

spravili število slovenskih filmskih festi-

valov na recimo trideset, je povsem uto-

pično. Bolj realistično bi bilo povleči me-

jo do Višnjana. In na oni strani meje

imajo filmskih festivalov tako ali tako

preveč. Poleg tega se politikom prereka-

nja okoli meje splačajo, na podlagi teh

prerekanj tako slovenski kot hrvaški po-

litiki že vrsto let vzdržujejo svoje volilne

glasove. (Ali pa morda na podlagi svojih

volilnih glasov vzdržujejo prerekanja

okoli meje?) Naj se torej oni prepirajo

naprej, samo naj bo cilj slovenske politi-

ke okoli meje jasen – hočemo Motovun-

ski filmski festival!

Čeprav, če dobro pomislim, morda je

pa bolje, da Motovun ostane na oni

strani meje. Pet dni filmov, druženja ,

hrupa, gneče, veseljačenja do jutranjih

ur, saj priden in bogaboječ Slovenec te-

ga res ne potrebuje. Kdo bo pa potem

zjutraj vstal in šel delat? In povrhu, Bog

razbrzdanost kaznuje, kot je modro

ugotovil prečastiti Stipan Mihael Dra-

gun, nad Split je poslal ogenj in žv eplo

zaradi razvrata na festivalu Ultra.

Česa takega v Sloveniji res ne potre-

bujemo. Meja naj ostane tam, kjer je,

in trinajst filmskih festivalov je za pri-

den in bogaboječ narod prej preveč

kot premalo. ×

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

T Simona Semenič

...................................................................
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Jagger o brexitu in Trumpu

Britanski glasbenik Mick Jagger je

minuli teden, tik po svojem 74. roj-

stnem dnevu, na spletnih glasbe-

nih platformah objavil dve novi

skladbi, England lost in Gotta get a

grip, v katerih se (vsaj med vrstica-

mi) loteva aktualnih družbenih do-

gajanj. Prva govori o navijaču, ki v

dežju odide na tekmo angleške no-

gometne reprezentance in je priča

njenemu porazu, pri čemer niti ni

te žko razbrati, da Jagger namiguje

na brexit, ki Veliko Britanijo po

njegovem mnenju postavlja v nego-

tov položaj z nejasno prihodnostjo.

Druga namiguje na Trumpa, saj v

njej med drugim omenja lažne no-

vice, imigracijo, terorizem, kiber-

netični kriminal in podobne pojave

sodobnega časa. × ku l

Predstavljajte si recimo

Štanjel, ki se za pet dni

spremeni v vrtinec filmskih

projekcij, koncertov,

pogovorov z umetniki,

dr uženja in zabave.

Predstavljajte si torej

ves Štanjel, nekaj sto

prebivalcev, ki pet dni

dihajo, spijo in sanjajo

v ritmu festivalskega

dogajanja .
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Jezni vegani in lovci

Akademski slikar Mito Gegič, ki je

prejel že kar nekaj nagrad (nagrado

ALUO za posebne umetniške dosežke,

grand prix na ptujskem ex temporu,

nagrado arte laguna v Benetkah, Jako-

pičevo priznanje), je v Zagrebu podi-

plomsko študiral še nove medije. Uk-

varja se z animiranim filmom, stri-

pom, videom, likovno teorijo in če-

dalje bolj tudi z instalacijami. Včasih

so bile del njegovih slikarskih razstav,

nov projekt s poetičnim, a tudi rahlo

ironičnim naslovom Spomni se me kot

del dneva v Kresiji pa je že čista inte-

raktivna instalacija.

Preseganje družinske tradicije

Projekt tematizira lov kot tradicijo in

odraz nekakšne prvinskosti na eni

strani in kot znamenje gospostva nad

naravo na drugi. »Lovska motivika je

ves čas v središču mojega ustvarjanja,

je tudi del našega družinskega izroči-

la, in tematike niti ne vidim kot kon-

troverzne. A te tradicije ne spreje-

mam za svojo, sem pacifist in poro-

čen z veganko,« se smeje Mito Gegič.

»Sem pa vajen, da na svojih razstavah

Lovci dojemajo lovsko kul-

turo kot varovanje okolja,

ljubitelji narave kot kruto

plenjene. Iz te napetosti

črpa Mito Gegič, magister

slikarstva, ki se je tokrat

lotil svoje prve povsem

prostorske postavitve. Raz-

stavo so odprli sinoči v Ga-

leriji Kresija v Ljubljani, na

ogled bo do 4. septembra.

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

T Ingrid Mager

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

Mito Gegič meni, da je lovstvo nekakšen minimundus naših odnosov do narave,

živali, ljudi, med ljudmi samimi, do prostora, med kulturo in nekulturo, med

divjim in kultiviranim. F Toma ž Ska le

Repliki pušk, ki se poljubita, namig na Rodinov Poljub. F Toma ž Ska le

doživljam ekstremne odzive, tako

ljubiteljev živali in veganov kot tudi

lovcev. Nobenemu očitno ni preveč

všeč, kar počnem.«

Lovci so prepričani, da se iz lova in

lovstva norčuje, vegani pa, da ne

sp oštuje živali. Zato so veganski ak-

tivisti na skupinski razstavi Ta je lov-

ska ! v Umetnostni galeriji Maribor

lani protestirali; umetnik meni, da

ga očitno ne razumejo povsem. V Tr-

stu na skupinski razstavi v galeriji

neke banke so italijanski veganski

aktivisti s spami skušali sesuti ban-

čni računalniški sistem.

Lovci gojijo poseben odnos do tro-

feje, nagačene živali, njihov etični

kodeks pa govori o povezavi med

lovcem, ki je žival uplenil, in med

uplenjeno živaljo. »Sam do tega ni-

mam odnosa, nikoli nisem ubil nobe-

ne živali, res pa uporabim dele ži va l i ,

ki so jih lovci zavrgli oziroma jih prek

oglasnega portala bolha.com proda-

jajo ali podarjajo kakšne vdove. Toda

te dele potem uporabim v novem

kontekstu in hkrati opozarjam na do-

ločeno problematiko, denimo na ne-

potreben uboj. V lovstvu je ogromno

sivine,« pripoveduje umetnik.

»Lovska motivika zame ni avto-

poetika ali negovanje družinske ga

izročila, morda le delno; predvsem

je to platforma, skozi katero spre-

govorim. Lovstvo je ne nazadnje

n e ka kšen minimundus naših odno-

sov do narave, živali, ljudi, med

ljudmi samimi, do prostora, med

kulturo in nekulturo, med divjim in

kultiviranim. Lovstvo ima arhaično

zasnovo in še vedno vsebuje pri-

marne zmesi.«

Prehodi med prostori

Zamislil si je tri instalacije, ki jih je

svetlobno in zvočno nadgradil, meha-

nizme pa sta mu pomagala skonstrui-

rati Zoran Srdić in Polona Černe iz

Zavoda Gulag.

Prva predstavlja puški, ki sta na-

merjeni druga proti drugi, vendar se

zd r u žita v poljub, kar je nekakšna

umetnikova apropriacija slavnega Ro-

dinovega kipa Po l ju b . Senzorji zaznajo

obiskovalca in sprožijo puški, kar

proizvede zvok.

Drugo instalacijo je Gegič poime-

noval Vra ta . Sredi prostora je bel po-

končen kvader, na vsaki strani so vra-

ta, in ko obiskovalec pokuka skozi

kukalo, vidi lovsko sobo s trofejami.

Gre za sobo umetnikovega dedka, ki

je opremljena tudi z vsemi pripadajo-

čimi zvoki.

Tretja instalacija je živalski kada-

ver, prekrit s plahto, ki pa še »diha«,

medtem ko je slišati požvižg ava n j e

dedkove najljubše lovske ljudske

pesmi V gozdu tam. Za umetnika je

zvok eden od glavnih označevalcev

v prostoru.

Razstava tako govori o prehodih

med življenjskimi prostori in proce-

si, od partnerstva in ljubezni do bre-

zbrižnosti, intimnosti in tudi smrti,

mimo katere ne gre ne pri lovstvu ne

v ži vl j e n j u . ×

Za Mita Gegiča je zvok

eden glavnih označevalcev

v prostoru. V dedkovi sobi

je slišati tiktakanje ure,

premikanje stolov…

“Na svojih razstavah

d oživljam ekstremne odzive,

tako ljubiteljev živali in

veganov kot tudi lovcev.

Nobenemu očitno ni preveč

všeč, kar počnem.”


