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64. puljski filmski festival

Veliko blišča, manj vsebine

Z letošnjim letom je puljski filmski

festival ukinil programski svet, ki so

ga v minulih treh letih sestavljali trije

člani, in ponovno uvedel funkcijo

umetniškega direktorja festivala. Na

ta položaj se je vrnil Zlatko Vidačko-

vić, nekdanji sodelavec stranke HDZ,

ki je kot umetniški direktor že deloval

med letoma 2005 in 2013. Težko je re-

či, ali je letošnji program, ki se je izka-

zal za nekoliko medlega, posledica

spremembe v programskem vodstvu.

Dejstvo pa je, da v letošnjem izboru

filmov v mednarodnem programu fes-

tivala v Pulju ni nikakršne novosti,

presenečenja ali redkosti, na katero

ne bi naleteli že marsikje drugje: Uči -

te l j i ca Jana Hřeb ejka je denimo v fes-

tivalskem obtoku že več kot leto dni

(na Liffu so ga prikazali lani); nikakr-

šno presenečenje ni niti Lady Macbe-

th, ki je v Ljubljani že v redni kinema-

tografski distribuciji.

Na mladih film stoji

Nekoliko bolj zanimiv je program fil-

mov hrvaške produkcije, v katerem pa

p oložaj rešuje najmlajša generacija

ustvarjalcev. Prvi med njimi je zagoto-

vo Igor Bezinović, režiser, ki smo ga

doslej poznali predvsem po delno ek-

sperimentalnih, pronicljivih in duho-

vitih kratkih filmih, četudi je že leta

2012 v Kinodvoru predstavil svoj celo-

večerni dokumentarni film B l o ka d a , ki

spremlja študentsko zasedbo Filozof-

ske fakultete v Zagrebu. Njegov igrani

prvenec Kratek izlet, ki ga letos pred-

stavlja v Pulju, je pravzaprav križa n ec

med igranim in dokumentarnim fil-

mom ter je trdno umeščen v Istro in

življenje tamkajšnje generacije dvaj-

set-in-nekajletnikov, ki kolobarijo od

enega festivala do drugega in se v ži-

vljenju posvečajo predvsem banalnim,

p ovršinskim in kvaziintelektualnim

N a j sta re j ši jugoslovanski filmski festival v Pulju je bil os-

rednji dogodek jugoslovanske filmske industrije. Po raz-

padu države so se osredotočili na hrvaško produkcijo, čez

desetletje so dodali še mednarodni program. Danes se

festival ponaša z rdečo preprogo, najimenitnejšimi hotel-

skimi partnerji in brezplačnim stiliranjem za obiskovalke

večernih projekcij v Areni.
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Strojevodjev dnevnik srbskega režiserja in scenarista Miloša Radovića je črna komedija o strojevodjih, ki naj bi, statistično

gledano, v svojem življenju praviloma nenamerno povozili od petnajst do dvajset ljudi. F Arhiv festivala

S Kratkim izletom se režiser Igor Bezinović izkaže kot izjemno obetaven filmski avtor, saj pokaže, da zna neprisiljeno

zd ru ževati različne sloge, pripovedne moduse in eksperimentalne filmske elemente s klasičnimi. F Arhiv festivala

premislekom in pogovorom o ži-

vljenju, ljubezni in umetnosti; vsaj,

dokler se na izletu ne pokvari avtobus

in so se prisiljeni peš odpraviti na pot

v neznano – po istrskem podeželju. V

trenutku, ko »urbani« popotniki prvič

naletijo na podeželane (in film iz pol-

dokumentarnega prvič prestopi na

povsem fiktivno raven), se v Bezinovi-

ćevi režiji pokažejo vzporednice z nje-

govim prejšnjim delom, predvsem bo-

lj eksperimentalnimi, polamaterskimi

kratkimi filmi, v katerih hrvaško druž-

beno realnost z vsemi kulturnimi po-

sebnostmi, tudi takšnimi, ki so za so-

dobni liberalni diskurz povsem nes-

prejemljive, hkrati odtujeno beleži, se

nad njo navdušuje in se ji posmehuje.

S Kratkim izletom se Bezinović izkaže

kot izjemno obetaven filmski avtor,

saj pokaže, da zna neprisiljeno zdru-

ževati različne sloge, pripovedne mo-

duse in eksperimentalne filmske ele-

mente s klasičnimi.

Zelo zanimiv je gotovo tudi film

Strojevodjev dnevnik srbskega režiser -

ja in scenarista Miloša Radovića, ki so

ga prikazali v programu hrvaških

manjšinskih koprodukcij. Gre za črno

komedijo o strojevodjih, ki naj bi, sta-

tistično gledano, v svojem ži vl j e n j u

praviloma nenamerno povozili od

petnajst do dvajset ljudi – bodisi sa-

momorilce bodisi ljudi pod vplivom

alkohola ali drog, ki zatavajo na tire.

Gre za črno komedijo o

strojevodjih, ki naj bi,

statistično gledano, v svojem

življenju praviloma

nenamerno povozili od

petnajst do dvajset ljudi –

bodisi samomorilce bodisi

ljudi pod vplivom alkohola

ali drog, ki zatavajo na tire.

k r i t i ka

Nihajoča atmosfera

Koncertni večer komornega godalnega

ansambla I Solisti Aquilani bi najbrž

minil v osami kakega majhnega slabše

obljudenega prizorišča, če ne bi imel

posebne »dodane vrednosti« v obliki

recitacijskega vložka karizmatičnega

hollywoodskega zvezdnika Johna Mal-

kov i c h a . Najbrž nihče ne more ugovar-

jati privilegiju, da smo doživeli slabe

pol ure igralske virtuoznosti velikega

umetnika, čeprav nekako skrbi dej-

stvo, da ljubljansko koncertno občin-

stvo – to se je sicer pokazalo že na

koncertu pianistke Marthe Argerich,

kjer so bile najbolj spontane reakcije

rezervirane za nekaj teatralnih mo-

mentov – skoraj bolj privlači zunaj-

glasbeno kot glasba sama.

Tudi nastop Johna Malkovicha, za ka-

terega je najbrž bolj pristojen kdo drug

kot glasbeni kritik, je mogoče videti v

tej luči, kot nekakšno »nadgradnjo«

glasbe, kot njeno aktersko vizualizacijo,

kot podelitev jasnih emocij (razbranih

iz virtuoznih atmosferskih levitev Mal-

kovicha) in semantičnih komponent si-

cer izrazito nesemantični, težko v bese-

de prevedljivi glasbi: prek govorjene be-

sede, še posebej odlično interpretira-

ne/zaigrane, glasba dobi svoj dokončno

uresničen pomenski potencial. Slavni fi-

lozof G. F. Hegel je ob osamosvajanju in-

strumentalne glasbe izpod okrilja vo-

kalne glasbe dejal, da čista instrumen-

talna glasba sicer pridobi kot glasba, a

izgubi kot umetnost, in zdi se, da sodob-

no občinstvo živi v precejšnjem sožitju s

to Heglovo premiso, čeprav sta zgodovi-

ni glasbe 19. in 20. stoletja Hegla postavi-

li na laž. A trenutno se piše 21. stoletje.

Prvi del koncerta je bil brez »dodat-

kov« in »vložkov«. Nekako brez pravih

»pridevkov« je bila izvedba Bachovega

Koncerta za violino v a-molu, ki se ni ve-

liko ukvarjala s spoznanji, ki jih je pri-

nesla historična izvajalna praksa, in je

skušala staviti na notranji dinamizem

in razgibanost. Takšen pristop razkriva

predvsem gibki tek Bachove polifonije

in uspelo melodiko, manj pa se napaja

pri močnih kontrastih, baročni retorični

plastiki. Solistka Lana Trotovšek in gos-

ti iz Italije so si bili v takšni nepreten-

ciozni poustvaritvi blizu.

Več želje je bilo vnesene v izvedbo Šo-

stakovičeve znamenite Komorne simfo-

nije, prirejene po godalnem kvartetu.

Delo izrazito niha in je razpeto med glo-

boko introvertirane depresivne tone in

neznosne izbruhe zadržane energije,

zato od izvajalcev zahteva široko inter-

pretativno paleto. Gostje iz Italije pod

vodstvom dirigenta Alvisa Casellatija

so bili še posebej uspešni v odmerjanju

liričnih mest, v stopnjevanju začetnega

dinamičnega umikanja in v razredčenih

ni žiščih (sijajno umaknjen solo violon-

čela), medtem ko so v bolj razborite

strani partiture vnašali izrazito željo po

stopnjevanju, ki pa bi morda lahko bila

še bolj odrezava in šla tako še bolj na ta-

nek nož v zd r žljivosti .

Podobno kot Šostakovičeva Komorna

simfonija je tudi Šnitkejev Koncert za

klavir in godala velika umetnina, če-

prav je res, da ga tokrat nisem slišal kot

primerek »čiste absolutne glasbe«, tem-

več kot glasbeno opremo odlomkov iz

romana Grobovi in junaki, še natančne-

je poglavja Poročilo o slepcih argentin-

skega pisatelja Ernesta Sabata. Izbrani

odlomki v igralski kreaciji Malkovicha

(ta z izbranimi gestami recitacijo kaj hi-

tro spreminja v gledališki kalejdoskop

stanj, emocij in refleksij) so se nenavad-

no dobro skladali z glasbo, ki ni bila na-

menjena takšni izvedbi, a pri tem je os-

tajala njena substanca okrnjena: služi-

la je kot izjemen atmosferski tepih so-

listični virtuoznosti Malkovicha, med-

tem ko je ostala skrita njena notranja

igra med prevzetimi in izvotlenimi

obrazci klasične glasbe, posledično tudi

delež orkestra in solistke Anas tasije

Terenkov e.

Ob koncu sem imel občutek, da bi Joh-

na Malkovicha z največjim veseljem gle-

dal v kakšni resni gledališki igri in da bi

prav enako rad prisluhnil nerazkosane-

mu Šnitkeju. Prvo misel najbrž delim z

mnogimi, drugo z redkimi. ×
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K Gregor Pompe

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

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

gl asba

I Solisti Aquilani, Lana Trotovšek ,

John Malkovich
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*****

Ob koncu sem imel občutek,

da bi Johna Malkovicha z

največjim veseljem gledal v

ka k šni resni gledališki igri in

da bi prav enako rad

prisluhnil nerazkosanemu

Šnitkeju. Prvo misel najbrž

delim z mnogimi, drugo z

redkimi .

Zgodba o »nedolžnih množičnih mo-

rilcih in njihovih življenjih« se osre-

dotoči na Ilijo, ostarelega strojevodjo,

ki nekega dne vlak komaj pravočasno

ustavi pred desetletnim dečkom, ki

p oskuša narediti samomor, nato pa

ga vzgoji v svojega sina, ki mu da vse,

kar lahko – razen dovoljenja, da bi tu-

di on nekega dne postal strojevodja.

Črni humor in stilizirana pripoved se

v filmu Strojevodjev dnevnik o dlično

p ovežeta; največji adut filma pa so

zagotovo njegovi liki, še zlasti prota-

gonist Lazarja Ristovskega, ki deluje

osupljivo resnično – četudi tako

smešno kot tragično – in zagotovo

predstavlja enega najprepričljivejših

filmskih nastopov v regiji v zadnjem

času. Strojevodjev dnevnik so lani iz-

brali za srbskega kandidata za oskarja

za tujejezični film. ×


