
F i l m  M A R K A  K U M R A  M U R Č A  i n  N I N E  C I J A N



Poetična pripoved o štirih družinah: vsaka s svojimi sanjami in željami, 

pa tudi s svojimi bolečinami in upanjem za prihodnost. Kar jim je 

skupnega je vseprisotnost stroja, termoelektrarne Šoštanj, ki je bila 

nekoč ponos mesta, danes pa je sinonim za politične mahinacije, 

ekološko katastrofo in korupcijo.

Mesto svetlobe je ljubezenska zgodba med ljudmi in njihovim mestom, 

ki se počasi potaplja.

sv e tov n a p r e m i e r a  MakeDox 2017 (Makedonija)

s lov e n s k a p r e m i e r a  DokuDoc 2017

osta l i  f e st i va l i  Fest ival  s lovenskega f i lma 2017,

Dnevi  s lovenskega f i lma v Beogradu 2017 (Srbi ja)

Dokumentarni  /  68’
Slovenija /  2017

M E S T O  S V E T L O B E



Vstopamo v intimni svet štirih družin. Uveljavljeni pisatelj se bori z 

duhovi svoje družine; družina na vrhu hriba, ki jo pestijo zdravstvene 

težave, upa na življenjsko srečo; kukamo v svet uspešne podjetnice, 

ki ob vzhajajoči pevski karieri hčerke razmišlja o svoji poklicni poti; 

potopimo se v svet podvodnega gradbenika, ki želi sinu pokazati 

temačno skrivnostno jezero. Vizualno izrazit film je nežna pripoved, 

ljubezenska zgodba med ljudmi in mestom, ki se počasi potaplja. 

To mesto leži v severovzhodnem delu Slovenije, kjer že desetletja 

obratuje največja termoelektrarna v državi. Gradnja novega 

elektrarniškega bloka, ki je bil povezan s korupcijo, finančnimi 

mahinacijami, političnimi spletkami in izčrpavanjem okolja, je njen 

obstoj podaljšal še v naslednja desetletja. Elektrarna deluje na 

premog slabe kvalitete, ki ga izkopavajo v bližini in zaradi katerega 

je nastalo jezero. To velja danes za eno najglobljih v državi; vanj se je 

potopil stari del mesta, s tem pa tudi mladostni spomini prebivalcev in 

morda se bo tja potopila tudi njihova prihodnost. Film ne išče krivcev 

za težave, v katerih se je znašlo mesto in njegovi prebivalci, temveč 

raziskuje posledice danes zelo aktualnega vpliva velikih sli na življenje 

malega človeka, pri čemer so interesi elite dobro prikriti pod idejo 

skupnega dobrega, nujnosti in napredka.

S I N O P S I S



Dokumentarni film o Šoštanju, mestu v bližini katerega sem odraščal, 

ni posvetilo mojemu otroštvu, ali nadaljevanje angažiranih akcij, 

s katerimi sem pred leti opozarjal na posledice, ki jih prinašaTEŠ6. 

Gotovo pa se nihče ne more otresti podob, ki so vanj zarezale v 

otroštvu in bile tako impresivne kot te iz Mesta svetlobe. Na primer 

spominov iz zgodnjega otroštva, ko so imeli hribi v okolici narisan rjav 

prstan posušenih smrek, posledice strupenih izpuhov termoelektrarne. 

Kasneje sem slišal da obstajajo fotografije potopljenih dreves v jezeru, 

na katerih so bili kot pozimi sneg, nakopičeni beli ostanki žlindre, 

ki so jo v jezero odlagali iz elektrarne. V času, ko sem obiskoval OŠ 

poimenovano po partizanskem heroju, so na stenah začele nastajati 

razpoke, saj se je šolska zgradba začela pogrezati v tla pod katerimi 

so rudarili. Živeti v Šoštanju je pomenilo živeti v svetu popačenega 

realizma, ki so ga domačini ignorirali. Zato film ne raziskuje političnih 

dejstev ali sumljivih miljonov na računih bivših direktorjev elektrarne za 

katere nimajo razlage.

R E Ž I J S K A  E K S P L I K A C I J A

Pobudo filma nosijo zgodbe 4 družin, ki se vsaka sooča s svojimi 

stiskami in uspehi, vendar je s premišljeno vizualno govorico filma nad 

glavami protagonistov prostor, ki gledalca ves čas drži nekoliko stran 

od dogajanja in vzbuja odtujenost in temačnost. Slikoviti protagonisti 

se v pripovedovanju svojih zgodb dotikajo ključnih eksistencialnih 

tem (smrt, prihodnost otrok, odnosi v družini, upanje in sanje) in s tem 

neizbežno pričajo o diskrepanci med krhkostjo človekovega življenja in 

hladno, tehnološko, racionalno logiko sistema. Ker se mnogi prebivalci 

drugih krajev v Sloveniji in Evropi soočajo s podobnimi problemi, kot 

naši izbrani protagonisti, je enostavno izluščiti univerzalno zgodbo. 

Filmska pripoved o teh ljudeh, žrtvah električne dobe, se mi zdi še 

posebej relevantna, odkriva namreč bistvo težavo sodobne zahodne 

družbe – nemogoče je določiti kdo je zares sovražnik, saj so interesi 

vedno zakriti za tančico liberalne demokratične doktrine, ki je na videz 

humana, nujna ali potrebna za blaginjo večine.



MARKO KUMER MURČ /  režiser

Rojen leta 1980 v Slovenj Gradcu, osnovno šolo pa obiskoval v 

Šoštanju. Diplomiral iz lesarstva na ljubljanski Biotehniški fakulteti. Med 

študijem bil del umetniške skupine Aggressive theatre in Iriu inštituta 

(izvršni direktor) ter igral v Šentjakobskem gledališču. Od leta 2007 je 

nekaj let nastopal kot stand-up komik in deloval kot pisec gledaliških 

in TV komičnih vsebin. V letu 2012 je bil član video in filmske ekipe 

Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, kjer je med drugim vodil 

oddelek za kulturne intervencije v prostor. Je ustanovitelj produkcije 

EnaBanda in zavoda Rusalka. Od leta 2012 deluje kot producent, 

režiser in scenarist. Udeležil se je številnih delavnic in izobraževanj, 

med drugim ZagrebDox (2017), Midpoint (2016), IN_Script (2015) in 

drugih. Je soustanovitelj in selektor scenaristične delavnice za kratek 

film Kratka scena, ki poteka v Ljubljani.

NINA CIJAN /  scenaristka 

Zaključila je študij primerjalne književnosti in sociologije kulture, študij 

pa nadaljevala na Goldsmiths University of London. Kot scenaristka 

in novinarka dela na izobraževalnem uredništvu TV Slovenija. Leta 

2012 je bila del kreativne ekipe multimedijskega sklopa Življenje na 

dotik MARIBOR Evropska prestolnica kulture. Je avtorica in soavtorica 

dokumentarnih filmov Tisti dnevi v letu – 20. let festivala Lent in Pet 

rezin srca. Trenutno z Urbanom Zorkom razvija dokumentarni film 

Nedeljsko kosilo.

U S T V A R J A L C A



Kako in kdaj se je porodila ideja za film?

Murč: Živel sem v mestu, ki je razpadalo pred mojimi očmi. Čudil sem 

se, zakaj ljudje ne reagirajo, so sprijaznjeni s situacijo, so apatični, 

zakopani v svoje težave in skrbi. Okoli nas pa se je pogrezalo mesto, 

sušila so se drevesa, pokali so zidovi šole, v katero smo hodili. Svet v 

katerem smo živeli se je dobesedno pogrezal v jezero, mi pa kot da 

smo bili odmaknjeni od te realnosti. Čutil sem željo in potrebo govoriti 

o tem.

Kako ste izbrali protagoniste in zakaj prav njih?

Nina: Vedela sva, da želimo imeti v filmu ljudi, ki imajo različen

‘pogled’ na elektrarno. Tako v smislu odnosa, kot tudi fizičnega

pogleda kot takega. Marko je vedel za družino Laznik, ki živijo na hribu

in gledajo na elektrarno s ptičje perspektive. Potem sva kontaktirala

pisatelja in ekološkega aktivista Petra Rezmana, ki je med drugim več

let tudi delal v rudniku. On naju je napotil do Cvetke Tinauer, ki je pred

leti celo kandidirala za županjo mesta in je v projektu Mesto svetlobe

pobarvala fasade hiš. Ker smo vedeli, da želimo imeti v filmu tudi

prizore potopa v jezero, smo našli podvodnega potapljača Danija, s

katerim smo se skupaj potopili v podvodni svet Šoštanja.

Povejta kaj več o sodelovanju s protagonisti.

Nina: Vsi protagonisti (na začetku so bili 4 posamezniki, kasneje pa so to 

postale 4 družine) so sicer na zelo specifičen način povezani z elektrarno, 

ampak v filmu so nas bolj zanimale njihove osebne zgodbe, oz. smo preko 

procesa delanja filma iskali stične točke med elektrarno in tem, na kakšne 

načine vpliva ta na njihovo življenje. Ker ne prihajam iz teh krajev in tudi 

izbranih protagonistov prej nisem poznala, je bilo treba vložiti veliko časa, 

da smo zgradili medsebojno zaupanje.

P O G O V O R  Z  U S T V A R J A L C E M A

Kako so potekale priprave na snemanje in koliko časa samo snemanje?

Nina: Od zasnove do zaključka je trajalo več let, prvi testni kadri so 

nastali leta 2014 zadnji pa leta 2017. Kljub temu, da smo imeli v začetku 

zastavljeno neko smer, se je film v procesu dela razvijal tudi glede na to, 

kaj se je dogajalo v njihovem življenju. Več kot je bilo zaupanja med nami, 

bližje so nas spustili in postali smo prijatelji.

Film odlikuje poseben vizualni pristop, kako ste ga razvili? 

Murč:  Idejo za takšno vizualno naracijo sem dobil, ko sem razmišljal, da

je eno ključnih sporočil filma to, da je ne glede na to, kje živimo in kaj

počnemo, nad nami vseskozi nekaj, kar je večje od nas in na nek način

definira naša življenja (v primeru naših protagonistov je to TEŠ). To je lahko

»prepreka« v nas samih, ki jo težko premaknemo ali pa dejanske, zunanje

omejitve. In tako je nastala ideja, da pustimo v zgornjem delu kadra

praznino, prostor za to težo, ki visi nad nami.

 

In sama glasba v filmu? 

Murč: Glasbo je ustvaril Goran Krmac in moja želja je bila že od začetka, 

da skuša ustvariti nekakšen šoštanjski etno, ki je v moji glavi imel pridih 

balkanskih ritmov. Glasbe v filmu ni veliko, je pa izredno močna in daje 

ključni pečat filmu.  Med samim procesom se je zgodilo še to, da je 

postala ena od protagonistk filma Dunya Tinauer, operna pevka, tudi 

izvajalka nekaterih Goranovih skladb. Proces nastajanja je bil izredno 

dolg, tudi naporen. Spomnim se, da mi je Goran po tem, ko sem ga 

že večkrat prosil, če lahko še malce predela skladbo (ki je sicer že bila 

končana), rekel, da če sem vedno tako pikolovski in strog. Ampak na 

koncu je nastalo res izjemo delo, na katerega sem zelo ponosen, tudi 

zato, ker je glasba iz filma izšla kot samostojno glasbeno delo.



Kako in zakaj po vajinem mnenju film nagovarja širše, mednarodno 

občinstvo, kljub svoji lokalni tematiki?

Nina: Tematika je res lokalna, ampak v resnici zelo univerzalna. Vsako 

mesto ima ‘svoj TEŠ’, nekaj, kar v mestu obstaja in ni zares v moči 

prebivalcev, da bi karkoli spremenili. Prav zato smo se odločili, da 

bodo v filmu ključne osebne zgodbe izbranih protagonistov, saj so te 

tiste, ki nagovarjajo gledalce. In četudi so postavljene v specifično 

okolje, najdemo v njihovih zgodbah univerzalna in vedno aktualna 

vprašanja odnosov med starši in otroci, izzive v času grajenja 

kariere, želje po boljšem življenju, spopadanju s strahovi, soočanju s 

preteklostjo in sprejemanjem odločitev družinskih članov.

Film ima izredno subtilno ekološko noto. Zakaj sta se odločila za

takšen pristop?

Murč: Film ni bil mišljen kot ekološki, niti političen v ožjem smislu. 

Ampak v osnovi je seveda točno to, ker verjamem, da je politika stvar 

ljudi in ne sme biti odmaknjena v posvečene prostore elite. Prav na 

tak način je tudi ekološki, saj govori o tem, kako lahko degradirano 

okolje vpliva na intimna življenja posameznikov. Mesto svetlobe je kot 

sestavljanka, ki se na koncu poveže v celoto, tako kot bomo še dolga 

leta sestavljali koščke dogajanja okoli gradnje bloka.

Kaj je bil vseskozi vajin cilj, kaj vaju je »gnalo« pri procesu?

Nina: S filmom smo želeli predvsem dati glas tistim, ki živijo v tem 

stigmatiziranem mestu, in zgodbe katerih, polne volje do življenje, 

ambicij in sanj, bi sicer ostale neslišane. In nenazadnje je film opozorilo 

ignoranci: odgovornost je vselej v ljudeh; velikokrat tudi v tistih, ki na 

dogajanje v Mestu svetlobe zgolj gledajo z varne daljave.
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