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festival v karlovih varih

Kar je vzhodneje od zahoda

Janez Janša

Hansen in Mayrhoff

V Karlovih Varih na Češkem se je v

soboto končal eden najstarejših film-

skih festivalov na svetu. Nekdanji fes-

tival »vseh socialističnih držav« si je

med letoma 1959 in 1993 moral vodil-

ni položaj v regiji uradno deliti s fes-

tivalom v Moskvi, danes pa je osred-

nji filmski dogodek v vzhodni in sre-

dnji Evropi, ki ga redno obiskujejo

gostje z vseh koncev sveta.

Eno izmed osrednjih prizorišč osta-

ja Grandhotel Pupp, imenitni hotel v

Karlovih Varih, ki je s svojim razkoš-

nim videzom navdihnil celo film

ameriškega neodvisnega režiserja

Wesa Andersona Grand Budapest Ho-

te l . Letos sta bila med znamenitimi

gosti festivala Ken Loach in Ja m e s

New ton, poleg njiju pa so Karlove Va-

re obiskali tudi Uma Thurman, Casey

Affleck in Jeremy Renner, ki so za

svoje delo na odprtju prejeli tudi po-

sebne nagrade predsednika festivala.

Sodobni minimalizem

V obsežnem programu, ki obsega tri

tekmovalne sklope in lepo štev i l o

stranskih, sta bila letos prikazana tu-

di dva filma v slovenski produkciji

(ali koprodukciji). Film slovenske re-

žiserke Katarine Morano L ju b l ja-

na–München 15:27 je bil uvrščen v

sklop Future Frames, ki so ga letos na

festivalu pripravili že drugo leto. Re-

žiserka je bila sicer s svojim kratkim

filmom Ka m? nominirana že za  št u-

dentskega oskarja, s sodelovanjem v

Future Frames pa je bila po izboru

European Film Promotion (EFP) uvr-

ščena tudi med deset najobetavnej-

ših mladih evropskih filmskih us-

tvarjalcev in ustvarjalk.

L ju b l ja n a –München 15:27 je minima-

listična pripoved o ljubljanskem paru,

ki pričakuje otroka in se v iskanju bo-

ljšega življenja podaja v München,

kjer naj bi eden izmed njiju, Jure (Ju -

re Henigman), dobil boljšo služb o.

Ljubljana je skozi prizore vsakodnev-

nega življenja v stanovanju, na ulicah,

železniški postaji, v nočnih klubih in

drugje prikazana kot kraj skrajne raz-

petosti. Po eni strani gre za domače

mesto, ki ima (predvsem v soju božič -

nih luči) podobo topline, udobja in

varnosti, po drugi strani je vzdušje, ki

se ustvarja s temno barvno paleto, v

kateri za prizore modrega neba ali

odprte narave pravzaprav ni prostora,

moreče, dušeče in omejujoče – tak -

šno, kot je v resnici za življenje mla-

dega para, ki živi v premajhnem sta-

novanju in se preživlja z deli, ki jih

nihče ne želi opravljati. Mala (Ha n a

Vo deb) se od mesta kljub temu ne

more zares posloviti. V prikazu bodo-

če mamice, ki občuti vse prej kot mir-

nost in se skozi noč poslavlja tako od

svoje prijateljice kot od nočnega klu-

ba na Metelkovi, v filmu Katarine Mo-

rano razberemo presenetljivo svež in

naturalističen portret generacije mla-

Boris Isaković, Leon Lučev, Emir

Ha d žihafizb egović in Ermin Bra-

vo ), ki so drug do drugega sprva so-

v ra žni ali pa pretirano spravljivi,

skozi terapevtski proces pa si iz-

menjajo izkušnje, zaradi katerih

drug do drugega začnejo čutiti so-

čutje, naklonjenost, pa tudi zamero

in šele nato odpuščanje. Zanimiva je

tudi vloga psihoterapevta, ki je Slo-

venec (igra ga Sebastian Cavazza).

Kljub njegovi vlogi izkušenega tera-

pevta, ki naj bi bil predvsem razu-

mevajoč in sprejemajoč, se namreč

izpod površja v ključnem trenutku

filma začne kazati njegova resnična

d rža, ki se je morda niti sam ne za-

veda: omalovaževanje, občutek več-

vrednosti in nekoliko fatalistično

prepričanje o tem, da se na Balkanu

stvari in ljudje zaradi svoje »narave«

nikoli ne bodo spremenili.

K

aj imata skupnega Fjotlof

Hansen in Joseph Mayrhoff?

V državah, katerih državl j a n a

sta, prestajata najvišji predvi-

deni zaporni kazni: 38-letni

Hansen bo na Norveškem se-

del 21 let, s tem, da mu sodišče lahko po-

daljša zaporno kazen, 82-letni Mayrhoff

bo v Avstriji zaprt do konca življenja .

Oba kazen prestajata v strogi izolaciji,

ločena od drugih zapornikov. Hansen se

je na to pritožil in pogoje prestajanja

kazni v zaporu Telemark v Skienu, kjer

je prostora za 82 obsojencev obeh spolov

in kjer je zagotovljena najvišja raven

varnosti, označil za nečloveške. Hanse-

nov odvetnik pravi, da je bistvo njegove

p r i to žbe pretirana izolacija v celici, ki

ima sicer tri sobe. Vrhovno sodišče na

Norv e škem je pritožbo Hansenovega od-

vetnika že zavrnilo. Medtem je Mayrhoff,

ki kazen prestaja v zaporu Krems-Stein,

že doživel, da so drugi zaporniki izkoris-

tili nepozornost zaporniških nadzorni-

kov in mu izbili nekaj zob.

Hansen in Mayrhoff imata še nekaj

skupnega. Pred nekaj tedni sta svet obšli

novici, da imata dva zapornika novi ime-

ni. Prošnji Andersa Behringa Breivika so

norv e ške oblasti ugodile in dovolile, da si

je uradno spremenil ime v Fjotlof Han-

sen. Edina ovira za spremembo imena

na Norveškem bi bila lahko ta, da bi bilo

ime žaljivo. A glede na to, da je Hansenov

na Norveškem več kot 52.000, je ta argu-

ment hitro odpadel. Nekoliko več dvo-

mov je sprožilo ime Fjotlof, za katerega

norv e ški statistični urad pravi, da je teh

imen manj kot tri ali pa da je novopečeni

Hansen prvi Norvežan s tem imenom

(podobno formulacijo ima tudi statistič-

ni urad Slovenije, kjer v primeru, da se

ime pojavlja manj kot petkrat, ni možno

izvedeti natančne številke nosilcev tega

imena ali priimka). Ker to ime nima po-

sebnega pomena, je šla Breivikova vloga

skozi. Tudi Breivikovo podjetje Geofarm,

ki se ukvarja z proizvodnjo umetnih

gnojil in prek katerega je naročal snovi

za izdelavo eksploziva, ki ga je razstrelil

v kombiju, parkiranem pred parlamen-

tom v Oslu, je zdaj napisano na ime Fjo-

tlof Hansen. Odvetnik Øystein Storrvik je

medijem pojasnil, da mu je Hansen po-

vedal razloge za spremembo imena, a jih

ni želel posredovati javnosti.

V Avstriji je v vlogi za spremembo ime-

na treba navesti razloge za spremem-

bo. Če so ti zakonsko utemeljeni, so

st ro ški spremembe imena 17,30 evra. Av-

strijska zakonodaja ne predvideva no-

benih omejitev pri spremembi imena;

kot utemeljen razlog za spremembo

imena se štejejo imena, ki so žaljiva, iz-

zivajo prezir, so težavna za zapis ali iz-

govarjavo, so tujega izvora ali pa nekdo

drug že ima takšno ime.

Če pa gre za preprosto željo posamezni-

ka, da bi imel drugačno ime, je cena dru-

gačna. Joseph Fritzl si je zaželel, da bi si

priimek spremenil v Mayrhoff. V Kremsu,

kjer prestaja zaporno kazen, je moral

plačati za vlogo 545,60 evra. Na upravni

enoti so na njegovo vlogo pozitivno od-

govorili. Uradni razlogi, zakaj si je Mayr-

hoff spremenil ime, javnosti niso znani,

je pa znano, da vsaj naslednjih 10 let ne

bo smel spreminjati imena, takšna je na-

mreč regulativa v Avstriji.

O razlogih za spremembo imena se veli-

ko špekulira, ker niso znani javnosti.

Problem nista njuni novi imeni, ampak

dejstvo, da jih uradno ne bomo več poz-

nali pod imeni, s katerimi so povezana

njuna dejanja. Fritzl je 24 let zadržev al

hči Elisabeth zaklenjeno v kleti hiše, v

kateri je živel, jo posiljeval in z njo imel

sedem otrok. Fritzl je tako rekoč postal

generični pojem za storilce dejanj, po-

dobnim njegovim: v tabloidih v Sloveniji

in drugod so se prijele oznake, kot so hr-

v aški oziroma zadrski Fritzl, ptujski

Fritzl, britanski Fritzl, švedski Fritzl, ka-

lifornijski Fritzl, ženski Fritzl … Ime

Breivik pa sproža tako močne asociacije

na množičnega morilca (ta je 22. julija

2011 pred parlamentom v Oslu ubil osem,

malo zatem pa s streljanjem na bliž-

njem otoku Utøya še 69 ljudi), da je pre-

V nasprotju s Shakespearovo

Julijo, ki trdi, da bi tisto,

čemur rečemo vrtnica,

enako sladko dišalo pod

ka k šnim drugim imenom,

sta Hansen in Mayrhoff

zagovornika klasičnega

nomen est omen.

bivalce nemškega Chemnitza silno raz-

burilo odprtje trgovine Brevik z modni-

mi oblačili blagovne znamke Thor Stei-

nar. Lastniki blagovne znamke, ki je

izredno priljubljena pri mladih privržen -

cih skrajne desnice, so pojasnili, da ne

gre za povezavo z Breivikom, ampak za

njihovo politiko imenovanja verige trgo-

vin (v Nemčiji jih imajo 13) po manjših

norv e ških krajih – od tod ime Brevik.

Lastniki so vseeno spremenili ime trgo-

vine v Chemnitzu in ji dali ime drugega

norv e škega kraja, Tonsberg.

Hansen in Mayrhoff sta svojo identiteto

vezala na ime in očitno si želita, da bi

imeni, ki sta si ju izbrala, odprla pot neki

novi identiteti. V nasprotju s Shakespea-

rovo Julijo, ki trdi, da bi tisto, čemur reče-

mo vrtnica, enako sladko dišalo pod

ka k šnim drugim imenom, sta Hansen in

Mayrhoff zagovornika klasičnega no-

men est omen. Toda kaj bi se dejansko

moralo zgoditi, da bi ju nehali povezova-

ti z imenoma Breivik in Fritzl? Paradok-

salno, da bi imeni Hansen in Mayrhoff

lahko zaživeli kot njuni novi identiteti, bi

morala narediti še nekaj bolj izjemnega,

posebnega, kar bi prekrilo zločina, ki sta

ju izpeljala. Imeni Hansen in Mayrhoff bi

morali povezati z značilnostmi in ozna-

kami, ki bi po svojem pomenu presegle

dejanja, zaradi katerih sta si najbrž žele -

la spremeniti imeni. Dokler bosta posku-

šala živeti mirno življenje, skrito v zavet-

ju novih imen, bosta Hansen in Mayrhoff

še vedno »Breivik« in »Fritzl«. ×

film

Kozoletove Meje slavile v Trstu

Na mednarodnem festivalu kratkega

filma Maremetrag gio, ki se je končal

v soboto v Trstu, je glavno festival-

sko nagrado med več kot 90 produk-

cijami z vsega sveta prejel kratki do-

kumentarni film Me je re žiserja Dam-

jana Kozoleta. V desetminutnem iz-

delku, posnetem v enem samem ka-

dru, je avtor »ujel aktualno dramo,

ki se dotika milijonov ljudi, ter ji v

izjemni sintezi dal širino«, je v ute-

meljitvi zapisala žirija. × gb

Na 52. filmskem festivalu

v čeških Karlovih Varih

je posebno nagrado žirije

prejel film Moški ne jočejo

bosanskega režiserja Alena

Drljevića, pri katerem je

koprodukcijsko sodelovala

tudi Slovenija.

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

T Tina Poglajen

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

dih odraslih, katerih življenje so neiz-

brisno zaznamovale specifične druž-

bene okolišč i n e.

Izzivalna komorna drama

Izreden uspeh je na festivalu doži ve l

film Mo ški ne jočejo ( Mu škarci ne

plaču), ki je nastal v koprodukciji

Bosne in Hercegovine, Slovenije, Hr-

va ške in Nemčije, posnel pa ga je

bosansko-hercegovski režiser Alen

D r l j ev i ć . Njegova zasnova je zanimi-

va že sama na sebi: v odročnem ho-

telu v gorah se zbere skupina nekda-

njih vojakov in preživelih v vojni po

razpadu Jugoslavije, ki se udeležijo

skupinske terapije. Med njimi so Hr-

vati, Srbi in Bosanci (v filmu tako

pravzaprav nastopa smetana bal-

kanskih moških igralcev, denimo

Mo ški ne jokajo v svoji omejenosti

na notranje prostore hotela deluje

skoraj kot komorna drama in tako us-

tvari izvrstno okolje, odmaknjeno od

zunanjega sveta, v katerem lahko tra-

dicionalne podobe moškosti in nefor-

malnih predpisov, ki so z njimi pove-

zani, osami in jih nato dekonstruira;

predvsem podobe balkanskega moš-

kega kot pogumnega, strumnega vo-

jaka, pripravljenega na boj za »domo-

vino«, podobe, ki je bila tesno pove-

zana tako z odnosi med spoloma kot

z nacionalizmom ter je pred in med

vojno služila natanko isti ideologiji. V

Karlovih Varih je bil film, ki je bil

predstavljen v glavnem tekmovalnem

programu, nagrajen kar dvakrat: s po-

sebno nagrado žirije in nagrado med-

narodne mreže Europa Cinemas. ×

Koprodukcijska drama Moški ne jočejo v režiji Alena Drljevića je v Karlovih Varih prejela kar dve vidni nagradi.

Med pestro, že skorajda zvezdniško igralsko zasedbo z območja nekdanje Jugoslavije je tudi Sebastian Cavazza

v vlogi psihoterapevta. F
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Film Ljubljana–München 15:27 slovenske režiserke Katarine Morano je bil

u v rščen v sklop Future Frames, namenjen najobetavnejšim mladim evropskim

filmskim ustvarjalcem. F
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