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festival rdeče zore

Feministični konec tedna
V Ljubljani bo od jutri do sobote potekal 18. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Zvrstilo se bo
12 dogodkov, od predavanj in razstav do
koncertov in delavnic.
Dan po mednarodnem dnevu žensk, ki ga bodo letos po svetu spremljale tudi številne stavke in demonstracije, se bo začel festival, ki od leta 2000
poteka na različnih lokacijah po Ljubljani, večinoma na območju Avtonomnega kulturnega centra Metelkova, že drugo leto pa tudi v Avtonomni
tovarni Rog.
Otvoritveni dogodek bo jutri, to pa
bo gledališka predstava Pesmi štirih, ki
uprizarja pesmi Barbare Korun, Taje

Kramberger, Katje Perat in Jane Putrle Srdić. Sledili bodo performans in odprtje razstave Vstajniških socialnih delavk z naslovom Pljunem na revolucijo
ter nastop Improšk.
Petek in soboto bodo zaznamovala
predavanja Asje Hrvatin, Jasne Podreka in Miha Fugina; slednji bo govoril o Intimi tovarišev in tovarišic na
Kitajskem.
V petek bo med drugimi nastopila
nizozemska didžejka in producentka
Marcelle/Another Nice Mess. Festival
bosta sklenila koncert domače zasedbe
Kikimore ter DJane program s Secret
Lover in Psychos iz Bosne in Hercegovine. × dec

19. festival dokumentarnega filma

Izjemna angažiranost
Na več lokacijah po prestolnici in po
novem tudi v Celju bodo na 19. festivalu dokumentarnega filma, ki se bo
začel 15. marca in bo trajal do 22. marca, prikazali okoli 25 filmov. Slovenijo
bosta zastopali režiserki Maja Weiss
in Majda Širca.
Vseh pet tekmovalnih filmov letošnjega festivala bo po besedah vodje
filmskega programa CD Simona
Popka izjemno angažiranih in aktualnih. Globina dva v režiji Ognjena Glavonića je pretresljiv film o pobojih albanskih civilistov med nemiri na Kosovu spomladi 1999, Mašine
v režiji Rahula Jaina pa prinašajo
prikaz slabih delovnih razmer v indijski tekstilni industriji.
V tekmovalnem programu je tudi
za oskarja nominirani dokumentarec

Raoula Pecka Nisem tvoj zamorec,
ki temelji na osnutku knjige družbenega kritika Jamesa Baldwina o
prijateljstvu s tremi ubitimi aktivisti, Medgarjem Evers om, Malcolmom X in Martinom Luthrom Kingom.. V tekmovalnem programu je
tudi dokumentarec Prazna soba režiserke Jasne Krajinovič, ki podpisuje še film Moja hči Nora. Režiserka se je v obeh loteva Islamske države skozi novačenje mladih za sveto vojno. Nabor sklepa dokumentarec Viharna dežela v režiji Tatiane
Huezo o sodobni Mehiki, zaznamovani z nasiljem kartelov in trgovcev
z belim blagom.
Premiero bo doživel tudi dokumentarec o obisku Laibacha v Severni Koreji Dan osvoboditve. × nr

razpis

Ponižujoče za ustvarjalce
Brda Contemporary Music Festival velja za enega bolj
kreativnih festivalov pri nas, ki pa ga letos država ni
podprla. Utemeljitve komisije se zdijo umetniškemu
vodji Zlatku Kaučiču absurdne, na ministrstvu za
kulturo pa pravijo, da so imeli ozek manevrski prostor
in malo denarja.
...................................................................

T Ingrid Mager

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

Zlatko Kaučič, mednarodno uveljavljeni tolkalec in bobnar ter oče festivala Brda Contemporary Music Festival (BCMF), je v intervjuju za Dnevnik pred letom dni ugotavljal: »V
razdrobljenost nas sili sistem, ki
proizvaja vsakič manj pravic. Posamezniku kradejo svobodo, silijo ga v
boj za preživetje, papirologijo, nadzirajo ga. Kaj bo to pomenilo za
umetnost čez nekaj let? Bo sploh še
kdo ustvarjal?«
Danes se zdi, da Zlatka Kaučiča
vendarle skušajo utišati. Otoček sredi
Goriških brd, ki ga je ustvaril s festivalom v sedmih letih, tokrat sploh ni
dobil podpore ministrstva na projektnem razpisu. V pojasnilu so zapisali,
da festivalu »manjka širši obseg ob-

činstva in obogatitev, ki bi opravičevala dodatna sredstva«.

Premalo »množičen«?

Če je argument na »umetniškem«
razpisu množičnost, bi nas moralo
vse resno zaskrbeti, meni Kaučič. Na
festival vendarle ne more zbobnati
vseh Bricev, prihajajo pa poznavalci
kreativne glasbe iz več evropskih držav. Improvizirana glasba se nikoli ni
poslušala množično, to pa ne pomeni, da je ne potrebujemo.
Na ministrstvu pojasnjujejo: »Razpis
je konkurenčne narave, zato je treba
odobritev ali zavrnitev projekta vedno
razumeti v luči projektov, ki so jih na
razpis prijavili drugi prijavitelji, ter seveda glede na razpoložljiva sredstva,
pri čemer smo imeli tokrat izjemno
ozek manevrski prostor.« Letos so
podprli manj prijaviteljev vseh glasbe-

nih zvrsti (lani 85, letos 40 projektov),
pa izbrane zato bolj. Kaučiču se zdi
odločitev komisije za »drugo glasbo«,
ki jo sicer sestavljajo Lojze Krajnčan,
Teja Klobučar in Anže Zorman, naravnost absurdna: »Najbolj absurdno
pri vsem pa je, da se ne morem niti
pritožiti.« Na ministrstvu zavračajo
vsakršne očitke glede nekompetentnosti članov komisije, »minister v tem
trenutku ne razmišlja o zamenjavi katerega koli člana komisij, saj verjame v
njihovo strokovnost in neodvisnost«.

Ustvarjalni z malo denarja

Podpore države pravzaprav ni bilo veliko, gre za 5000 evrov bruto, a s tem
denarjem ter s 3000 evri bruto, ki jih
vsako leto primakne tudi občina Brda,
so delali »čudeže«, ugotavljajo tudi
ugledne mednarodne jazzovske revije
– All about jazz, Jazzword, New York City
Jazz Record. Kaučič kljub temu obljublja, da festival letos – bo. Mnogo glasbenikov, denimo Vid Drašler in številni italijanski glasbeniki, so pripravljeni
igrati na festivalu zastonj. Vendar je
odločen: »Festival si bomo priborili
nazaj in ne bom dovolil, da naši gostje
igrajo zastonj! To je ponižujoče za ustvarjalce.« ×

literatura

Pen vodi Ifigenija Simonović
V Slovenskem centru Pen so v ponedeljek za novo predsednico tega
združenja izvolili pisateljico Ifigenijo Simonović, ki je tako postala prva
ženska na čelu slovenskega Pena po
Miri Mihelič. Kot osrednji cilj svojega delovanja si je zastavila krepitev

delovanja Pena ter njegovo uspešno
predajo naslednjim rodovom.
Po tistem, ko je s položaja predsednika Pena lani odstopil Evald Flisar,
je center začasno vodil Marjan Strojan, Simonovićeva pa je delovala kot
sekretarka združenja. × nr, sta

Zlatko Kaučič, mednarodno uveljavljeni tolkalec in bobnar, tudi oče festivala Brda Contemporary Music Festival (BCMF), je
zaskrbljen. Njegov festival z že tako nizkim proračunom letos ni dobil državne podpore. Festival bodo kljub vsemu
izpeljali. F Bojan Velikonja
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Če je korupcija “odkritje”
.....................................................................

film

Anina provizija
režija Igor Šmid
Kinodvor

*****
.....................................................................

K Zdenko Vrdlovec

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

Slovenski film je tako dolgo nemočno
opazoval, kako mu tako imenovana
družbena realnost pobira najboljši žanr,
torej kriminalko, še zlasti tisto, v kateri
se brišejo meje in razlike med biznisom,
politiko in kriminalom, da si je zelo otežil vsak poskus žanrske variacije na temo korupcije. Vsekakor pa se to pozna
filmu Anina provizija po scenariju Marcela Buha in v režiji Igorja Šmida, ki je
videti kot čisti primer omenjene težave,
kar je pokazal že s tem, da je iz korupcije (oziroma slovenskih tajkunskih
zgodb) naredil »odkritje«.
»S kom sem pravzaprav živela?« se
sprašuje Ana (Vesna Milek), potem ko je
njen mož, Sašo Mlejnik (Dejan Spasić),

nenadoma izginil in policija preiskuje
njeno hišo, potem ko po televiziji izve,
da je osumljen pranja denarja, nezakonitega pridobivanja evropskih sredstev
in še vseh mogočih sumljivih poslov s seznama gospodarskega kriminala, ter še
posebno potem, ko ji začne groziti mafija. To je nedvomno dramatično vprašanje, ki pa lahko muči Ano le zato, ker si
vse doslej ni postavila nekega drugega,
namreč: od kod pa njenemu možu toliko
denarja, da je lahko živela tako lagodno
življenje v razkošni hiši? A če bi se to
kdaj vprašala (in glede na to, da živi v
Sloveniji, bi se skoraj morala), potem tudi ne bi bilo tega filma, kajne. A naj bo še
tako »dramatično«, to vprašanje Ane
ravno ne ponedolži, še zlasti, ker se gre
tudi sama neko »dvojno igro«: dela kot
modna fotografinja, obenem pa fotografira begunce ob rezalni žici, najbrž
za kakšno razstavo ali svojo »umetniško« protiutež.
A bojim se, da imajo begunci še neko
drugo vlogo, vlogo filmske metafore.
Prav tisto noč, ko je njen mož izginil in jo
je zbudila policija z nalogom za hišno

preiskavo, je Ana sanjala, kako je fotografirala begunce in zaman trkala po
avtomobilski šipi, za katero je sedel njen
mož in se odpeljal naprej, za njim pa policijski avto, in kako se je potem zagledala v obraz neke begunke. Po takšnih

anticipacijskih, »provizijskih« sanjah
(provizija pomeni tudi videti vnaprej) se
Ana niti ne bi smela tako čuditi, če zjutraj najde prazno moževo posteljo in policijo v hiši, toda film sugerira drugačno
razlago: da bo tudi Ana ostala brez vse-

Da se Ana tako »dramatično« sprašuje, s kom je pravzaprav živela, ima še to
posledico, da je »primer« korupcije videti kot nekakšen odklon ali lumparija
nekega pohlepneža. F arhiv avtorjev

ga (no, vsaj brez te lepe hiše, ki jo bo zasegla banka) in tako sama s svojim otrokom, tako nesrečna, izobčena in pregnana kot ta begunka. Res je to le sugestija
ali pa nemara kakšna alegorija, a je tako eno kot drugo precej neumestno.
Da se Ana tako »dramatično« sprašuje, s kom je pravzaprav živela, ima še to
posledico, da je »primer« korupcije videti kot nekakšen odklon ali lumparija
nekega pohlepneža. Zato so tudi boljši
tisti prizori, ki pričajo, da ni tako: to so
zlasti prizori z Mlejnikovim odvetnikom (Lado Bozovičar), ki že kar spominjajo na solidne mafijske zadeve, potem tisti z ambiciozno mlado tožilko, ki
podleže prvemu podkupovanju, in razni namigi na bančne in ministrske
»zveze«. A niti ti boljši prizori, kakor tudi ne to, da je Ana kljub svojemu »dramatičnemu« vprašanju v interpretaciji
Vesne Milek vendarle videti tako, kot
da ji je to, kar se ji dogaja, nekako že
znano, nič od tega ne prežene vtisa stereotipije. Če pa od drame s kriminalnimi elementi pričakujete tudi kakšno
napetost, lahko na to kar pozabite. ×

