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Poučno in zabavno
Število tujih gostov, ki prihajajo na ljubljanski filmski festival, je iz
leta v leto večje. Že lani so v preddverju Cankarjevega doma uredili
prav prijeten kotiček za pogovore z gosti v improvizirani kavarni.
Čeprav so, zaradi zgodnejših ur ali natrpanega urnika posa-
meznih obiskovalcev, včasih slabše obiskani, je vedno znova
zanimivo slišati avtorje filmov, kako so nastajala njihova dela.
Gosti so obiskovalcem na voljo za vprašanja tudi v dvoranah po
koncu projekcij. Tako je med drugim v nedeljo Ljubljano obiskal
tesen sodelavec Rainerja Wernerja Fassbinderja in Larsa von
Trierja, igralec Udo Kier, v soboto pa pričakujejo nemškega
režiserja Marca Rothemunda, ki je na letošnjem berlinskem
filmskem festivalu prejel srebrnega medveda za najboljšo režijo.

V torek sta tako med drugimi predstavila film Kaj je Iva posnela
21. oktobra 2003 režiser Tomislav Radić in igralka Anja Šovagović
- Despot. »Veliki comeback hrvaškega filma«, kot so zmagovalca
puljskega festivala opisali hrvaški mediji, je simulirani doku-
mentarec, trpka komedija o tipični hrvaški družini. Kamera je v
rokah 15-letne Ive, ki zabeleži vse dogodke svojega rojstnega dne,
pri tem pa razkrije marsikatero podrobnost iz družinskega ži-
vljenja. »Film je bil poceni, ker je takšen želel biti,« je povedal
šestdesetletni Radić, ki je kot režiser začel svojo pot na televiziji, za
katero je posnel približno trideset dokumentarnih filmov, zato mu
je ta žanr zelo blizu. »Ideja je bila predvsem ta, da posnamem film
o resničnem življenju,« je povedal in dodal, da je film zelo oseben
in lokalen ter morda prav zato tako všečen povsod, ne glede na
državo, kjer se vrti. »Delali smo kot v gledališču – pred snemanjem
smo imeli vrsto vaj, film pa posneli v dvanajstih snemalnih dneh,«
je še povedala igralka Anja Šovagović - Despot. (šm)
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Prekaljeni nemški filmski ve-
teran Wim Wenders (na festi-
valu v Locarnu so mu letos po-
delili tudi častnega leoparda za
življenjsko delo, na Liffu pa mu
je namenjena »častna« sekcija,
v kateri sta na ogled njegova
zadnja filma, ki ju v Sloveniji še
nismo imeli priložnost videti)
je dramo ustvaril v sodelovanju
s Samom Shepardom. Skupni
scenarij sta pisala tri leta. V os-
predju zgodbe je Howard Spen-
ce (igra ga Shepard), nekdanji
superzvezdnik vesternov, zdaj
pa zapiti in napol uničeni sa-
motar. Ta nekega dne dobese-
dno izgine s snemanja novega
filma in se odpravi k mami in
kasneje na lov za svojim sinom,
za katerega dvajset let ni vedel.

V družinski drami, ki nosi nas-
lov po enem izmed pariških
predmestij, kjer živijo prete-
žno Judje, je glavna junakinja
osemnajstletna Laura. Razce-
pljena je med rigidno religioz-
no vzgojo med domačimi ste-
nami in študijem filozofije, ki
jo navdušuje in ji ponuja dru-
gačen pogled na svet. Medtem
ko skuša njena sestra vdahniti
svežino življenja tegobni za-
konski zvezi, Laura prvič oku-
ša ljubezen in poželenje, ki
razburka vse njene dosedanje
g o t ovo s t i .

Ne pridi mi trkat
Režija: Wim Wenders ( Po s ve č e n o )

Mali Jeruzalem
Režija: Karin Albou ( Pe r s p e k t i ve )

V nedeljo je Ljubljano obiskal tesen sodelavec Rainerja
Wernerja Fassbinderja in Larsa von Trierja igralec Udo
Kier (na sliki). Foto: dokumentacija Dnevnika

Igor Koršič

Nedavno umrli filmski, televizijski in gledališki režiser ter pedagog
Janez Drozg je bil človek, ki je na marsikaterem področju oral
ledino. Tako je bilo na nacionalni televiziji, takrat TV Ljubljana, kjer
je deloval od leta 1958 do 1980. Nič drugače na AGRFT, kjer se je
zavzemal za obstoj in razvoj oddelka za filmsko in televizijsko režijo
ter za večjo navzočnost in veljavo televizijskih predmetov v štu-
dijskem programu. Gotovo ni naključje, da gre v vseh teh primerih
za zadeve, ki jih je bilo treba premakniti in premagati odpore in
togost številnih pretirano previdnih, lenih in uslužnih posame-
znikov. Ne zavedamo se dovolj, kako pomembno je bilo, da smo
imeli v procesu osamosvajanja Slovenije tujim enakovredno na-
cionalno televizijo. Take stvari prepogosto jemljemo kot nekaj
samoumevnega in ne priznamo si radi, koliko naše medijske
kulture je plod vztrajnosti in trme posameznikov.

Janez Drozg se je tega zavedal in si je vztrajno prizadeval za
enakovredno obravnavo televizijskega medija tako znotraj kot
zunaj AGRFT. Dolga leta je osebno skrbel za sodelovanje AGRFT z
nacionalno televizijo in tako zagotavljal pomembno uvajanje
študentov filmske in televizijske režije v praktično profesionalno
delo. Z uveljavljanjem televizijskih predmetov na AGRFT, predvsem
televizijske režije za igrane programe, je pripomogel k odločilnemu
izboljšanju študijskega procesa. K razvoju tega dela študijskega
programa je Janez Drozg pripomogel tudi s svojo izrazito, včasih

prav silovito in nalezljivo pedagoško strastjo. Predstojnik oddelka
za filmsko in televizijsko režijo je bil v tistih letih, ko so marsikateri
provincialni in kratkovidni politiki in uslužni birokrati dvomili o
upravičenosti obstoja filmske šole na Slovenskem, če ne že kar o
obstoju domače filmske kulture. Tak neodgovoren odnos se je kazal
tudi v pišmeuharskem odnosu do financiranja študijskih pro-
gramov AGRFT, ki se žal vleče vse do danes.

Janez Drozg se je rodil v Celju v času, ko ga je to mesto s svojo
razburkano narodnostno zgodovino zaznamovalo tako v smislu
osebnostnega kot umetniškega razvoja. Grozljivi vrh tega do-
gajanja je seveda predstavljalo streljanje talcev v celjskem Starem
piskru in razkazovanje padlih (in ujetih) borcev na celjskih ploč-
nikih. Po lastnem pričevanju so ga kot fantiča ti dogodki globoko
pretresli. Tako ni čudno, da ga je privlačil Voranc in da je bil
posebno ponosen prav na svojo ekranizacijo Boja na požiralniku
(1981). Janez Drozg je bil izrazito ploden in vsestranski ustvarjalec,
ki je podpisal 106 pomembnejših režij, tako igranih kot do-
kumentarnih del. Sodeloval je na več tujih festivalih televizijske
produkcije in za svoje delo prejel vrsto domačih in tujih nagrad,
med njimi dve nagradi Prešernovega sklada in Zupančičevo na-
grado. Na ljubljanski univerzi je absolviral slavistiko in leta 1960
diplomiral na AGRFT, kjer je bil od leta 1980 tudi zaposlen. Leta
2002 se je kot redni profesor upokojil in postal zaslužni profesor
Univerze v Ljubljani.

Janez Drozg (1933–2005)
V SPOMIN

S povezovanjem do
nove bralne kulture
S pisateljskimi mnogoboji se je začel 3. festival evropskih kratkih zgodb Fabula

Jaša Drnovšek

LJUBLJAN A – S slovesnim
podpisom pogodbe med našo
časopisno hišo, Študentsko
založbo in Postojnsko jamo se
je včeraj tudi uradno začel fes-
tival evropskih kratkih zgodb
Fabula. Gre za projekt, ki bo v
slovenskem prostoru spodbu-
jal branje in bralno kulturo in
bo po mnenju organizatorjev
deležen tako domače kot med-
narodne medijske pozornosti.
Poleg tega, da bo poskušal v
prihodnjih treh mesecih bral-
cem z vrsto prireditev kar naj-
bolj približati literarno zvrst
kratke zgodbe, je njegov te-
meljni namen povezati sloven-
ski literarni prostor s širšim
e v ro p s k i m .

Ker festival poteka tokrat že
tretjič zapored, so se organiza-
torji odločili, da mu tokrat do-
dajo nekaj novosti. Poleg tega,
da so ustanovili osemčlanski
programski svet festivala, ki je

Programski svet Fabule
Andrej Blatnik, pisatelj, Mitja Čander, literarni kritik in urednik,
Evald Flisar, pisatelj in urednik, Polona Glavan, pisateljica,
Andrej E. Skubic, pisatelj, Irena Svetek, pisateljica, Aleš Šteger,
pesnik in urednik, in Lenart Zajc, pisatelj.

Tujci na Fabuli
Med tujimi pisci, ki so že potrdili svoj prihod na Fabulo, so tudi J. M.
de Prada (Španija), Milorad Pavić (Srbija), Dubravka Ugrešić
(Hrvaška), Georgi Gospodinov (Bolgarija) in Marc Lodoli ( It a l i j a ) .

Žirija festivala evropskih kratkih zgodb Fabula bo konec februarja podelila Dnevnikovo fabulo za najboljšo
zbirko kratke proze, izdano v minulih dveh letih. Na sliki (od leve proti desni): Miha Pintarič, Helga Glušič
(predsednica), Lucija Stepančič in Zdenko Vrdlovec. Peti član žirije Tomo Virk se prve seje žirije zaradi
obveznosti ni mogel udeležiti. Foto: Jaka Adamič

zadolžen za vsebinsko zasno-
vo projekta in ga sestavljajo
strokovnjaki za področje krat-
ke zgodbe, bodo letos prvič
podelili tudi Dnevnikovo fabu-
lo, nagrado za najboljšo zbirko
izvirne kratke proze, izdano v
minulih dveh letih.

Neuradno festival sicer po-
teka že od minulega tedna, in
sicer s tako imenovanimi pisa-
teljskimi mnogoboji, v katerih
mladi pisci v več slovenskih
krajih tekmujejo z branjem
svojih kratkih zgodb. Temu bo
v začetku prihodnjega leta sle-
dilo gostovanje najbolj uvelja-
vljenih domačih in tujih avtor-
jev, ki bodo v okviru dopoldan-
skih čajank, ustvarjalnih de-
lavnic in literarnih večerov
obiskovalcem poskušali pribli-
žati svoje ustvarjalne dosežke.

Slovesna podelitev Dnevni-
kove fabule, vredne milijon to-
larjev, bo konec februarja v
Postojnski jami.

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

Slovesna podelitev Dnevnikove
fabule, nagrade za najboljšo
zbirko kratke proze, vredne
milijon tolarjev, bo konec
februarja v Postojnski jami.
....................................................................... .


