
Med rezultati prve morda prese-
neča dejstvo, da je kar 72,5 odstotka
anketiranih odgovorilo, da gledajo
slovenske filme, med rezultati dru-
ge pa, da v povprečju gledamo tele-
vizijo kar tri ure in 22 minut na dan,
od tega slovenske programe dve uri
in pol, tuje pa dobrih petdeset mi-
nut.

Poznamo 31 slovenskih
režiserjev in 56 filmov

V prvem delu raziskave o prepo-
znavnosti slovenskega filma in nje-
govih ustvarjalcev, ki se je nanašal
na gledanost slovenskega filma, je
dobra polovica tistih, ki so odgovo-
rili, da gledajo slovenske filme, na
vprašanje, kdaj so kakega videli na-
zadnje, odgovorila, da pred mese-
cem dni do pol leta (55,4 odstotka),
prav tako ga je večina nazadnje gle-
dala na televiziji (78 odstotkov od
opredeljenih). Tisti, ki so odgovori-
li, da ne gledajo slovenskih filmov
(27,5 odstotka), pa so odgovarjali na
vprašanje, zakaj. Večina jih bodisi ni
znala pojasniti, zakaj, ali na to vpra-
šanje ni želela odgovoriti, tretjina pa
je dogovorila, da se jim zdijo nezani-
mivi.

Drugi del raziskave se je nanašal
na prepoznavnost slovenskega fil-
ma. Anketirance so pozvali, naj na-
štejejo tri slovenske režiserje, igral-
ce, igralke in filme, ki se jih tisti hip
spomnijo. Pri naštevanju režiserjev
je vsaj enega režiserja naštelo 70,9
odstotka anketirancev, tri pa je na-
vedla manj kot polovica anketiran-
cev. Anketiranci so našteli 31 različ-
nih režiserjev, med njimi samo eno
režiserko, Majo Weiss, največkrat
pa so navedli Branka Đurića, Tuga
Štiglica, Jana Cvitkoviča, Igorja
Šterka in Marka Naberšnika. Vsaj
enega igralca je navedlo 71,9 odstot-
ka anketirancev, tri pa je navedlo
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Pomembno vlogo v Šterkovem filmu igra tudi Solkanski most. Na njem glavni lik, kriminalist Dušan (Igor Samobor).
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Ocena Film

Triumf forme
Peter Kolšek

9:06
režija Igor Šterk
Gustav film, 2009

I gor Šterk je tisti med aktualnimi slovenskimi filmskimi avtorji, ki
ima najmanj težav s formo. Že v prvem filmu Ekspres, ekspres, ki ga
je posnel pred dvanajstimi leti, je pokazal velik občutek za
harmonizacijsko razmerje med motivom in razpoloženjem. Film

Ljubljana, pet let pozneje, je potrdil enako kvaliteto, in to ob mnogo bolj
kompliciranem materialu. Uglaševanje (2005) pomeni glede na
prejšnja dva majhno regresijo, toda ne v poglavitnem: tudi to je film
enovite štimunge.

A Šterkov četrti film z numeričnim naslovom je več kot to: je triumf
forme. Toda to je izjava, v kateri je namig na določeno problematičnost.
Izjava po eni strani nedvomno drži, po drugi pa kaže, da je prav ta
triumfalnost, v kateri se vse razodeva na najbolj bleščeč način (no, v
tem primeru je blesk temačen), tisto, kar film »zakriva«.

Obsesivno, od začetka do konca (oba pripadata ptičji perspektivi
mogočnega mosta z reko in železniško progo, kar je s svojo statičnostjo,
ki zadržuje trojno gibanje, močno dramatična vizualizacija
predsmrtnega dogodka) k smrti nagnjeno razpoloženje, kakršno
ponavadi strukturira filmske psihodrame – in 9:06 je prav to –, se
vzpostavlja skozi naracijo, ki bolj kot pripoveduje nakazuje, namiguje
in pričakuje; s svojimi nezapolnjenimi mesti vabi k »sodelovanju«. In na
koncu se zloženka lepo sestavi. Ta eliptična dramaturgija je dovolj
sugestivna, da sprejmemo tudi fabulativne štrline, ki so same po sebi

desparatne (na primer izlet z malo Saro na morje ali otoško, bukolično
poreklo samomorilca s starosvetno materjo in Jurijem Gagarinom!).
Pravzaprav je prav ta tip dramaturgije (in posledično »silhuetnega«,
večpomenskega kadriranja), seveda podprt s primerno sliko (Simon
Tanšek) in glasbeno-zvočnimi intervencijami, tisto, kar daje zadnjemu
Šterkovemu filmu obstret perfekcijske forme. Vzemimo (še enkrat)
solkanski most z reko in progo: preprosta metafora povezovanja,
premoščanja in torej nečesa dobrega se tu, prav zaradi obsesivnega
vračanja k tej trojni podobi, spremeni v vezljivost, pravzaprav
vabljivost življenja v smrt. Lep prispevek k imaginariju samomorilskih
nagibov!

Je pa to tudi vse. Za psihodramo – na splošno in v tem primeru posebej
– samomor(ilnost) ni družbeno dejstvo, ampak »estetizacija« določene
patologije, ob kateri ni prostora za druge, manj obsesivne
kontekstualizacije. Čeprav jih motiv prevzemanja drugih identitet (gre
za psihologistični teren, ki ga je z nedolžnim veseljem odkrila
fantastična veja velike romantične literature, film pa se je nanjo že
zdavnaj hvaležno usedel), obilno ponuja. Ker je Šterk svoj film zastavil
kot radikalno vprašanje o pravšnji formi, je seveda postal njen
prostovoljni in najbrž tudi hvaležni ujetnik. Kakor je privolil v asketsko
označevanje situacij, zaradi česar je redkobesednost v dialogih odnesla
tudi najmanjšo senco humorja, tako je »triumf forme« prikril
implikacije, ki jih zgodba (soscenarist je bil Siniša Dragin) o nesrečnem
kriminalistu in njegovem mučnem socialnem radiusu nedvomno ima.
In kakor je ta film z nezmernim portoroškim nagrajevanjem precenjen,
tako se je bati, da bo njegov sprejem pri gledalcih podcenjen.
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Prejeli smo

O recesiji
pa skorajda nič

Gospodu Igorju Brleku, direk-
torju Študentske založbe, dolgu-
jemo odgovor v zvezi s poveča-
nim proračunom za knjige mi-
nistrstva za kulturo ter z razpi-
som za področje knjige.

V proračunu za prihodnje leto
ministrstva za kulturo je res dva
milijona evrov več sredstev re-
zerviranih za knjigo, kot jih je
bilo v sprejetem proračunu za
leto 2009. V celotni vsoti za leto
2010 smo upoštevali združena
sredstva proračunskih postavk
s področja založništva in knji-
žničarstva, vključno s postavko
za Svetovno prestolnico knjige,
kar znaša okrog 17,5 milijona
evrov, v sprejetem proračunu za
leto 2009 pa je bil seštevek na
teh postavkah nižji za dva mili-
jona evrov. Sredstva za delova-
nje Javne agencije za knjigo
(JAK), za svetovno prestolnico
knjige v 2009, za NUK ter sred-
stva za kulturni tolar, so bila
namreč dodana šele z rebalan-
som.

Glede vprašanja razpisov pa
zgolj pojasnilo, da je bilo celo-
tno področje založništva s 1. ja-
nuarjem 2009 preneseno z MK
na Javno agencijo za knjigo RS

(JAK), s čimer je gospod Brlek
gotovo seznanjen. JAK je bil
ustanovljen tudi z namenom, da
bo v sodelovanju s civilno druž-
bo na področju knjige vzposta-
vil nov pristop k razpisom, ka-
mor spada seveda tudi celovita
ureditev področja založništva v
javnem interesu. Po zagotovilih
direktorja JAK, g. Slavka Pregla,
na sestanku z direktorjem ter s
svetovalkami in svetovalci Di-
rektorata za umetnost na MK, 1.
julija 2009, je JAK pri pripravah
novih razpisov sodeloval z zalo-
žniki in stanovskimi ter drugimi
društvi v javnem interesu na po-
dročju knjige. Prav na podlagi
teh razprav bodo pri oblikova-
nju novih razpisov pripravili
številne spremembe. MK k tem
razpravam ni bilo povabljeno.
JAK mora na MK in MVZT naj-
pozneje do 9. novembra 2009
oddati Program dela in finanč-
ni načrt za leti 2010 in 2011, za-
to je gotovo že znano, kako bo-
do zadeve potekale v prihodnjih
letih in kakšne spremembe so
načrtovane. Gospodu Igorju Br-
leku zato predlagamo, da se za
vsa tovrstna pojasnila zdaj in v
prihodnje obrne neposredno na
JAK.
Ministrstvo za kulturo

Prišli so tako zbori iz Sankt Peter-
burga kot iz Moskve, koncerti pa so
bili na več lokacijah, najbolj fasci-
nantni so bili prvi v nabito polni
frančiškanski cerkvi, kar je logično,
saj so uvajali rusko zborovsko kultu-
ro in tradicijo v naš prostor, potem so
sledili koncerti v stolnici, med dru-
gim tudi z otroškim delom zbora v
narodnih nošah, nazadnje pa še v
najbolj akustični, oziroma z najve-
čjim odmevom, cerkvi sv. Jožefa,
kjer so morali pevci paziti na dinami-
ko in se prilagajati razmeram. V spo-
minu mi ostajajo zborovski prazniki,

ki pa jih je v resnici »trasiral« Sloven-
ski oktet s slavnim gostom, tenori-
stom Nicolaiem Geddo pred kakšni-
mi petindvajsetimi leti v stolnici.

Ruska zborovska kultura se je še
enkrat pokazala kot močna tradicija,
večinoma religiozna, to je pravoslav-
na, pa tudi ljudska. Podobno je s slo-
vensko, le da mi pravoslavja v zboro-
vski pesmi skorajda nimamo. A to-
krat se je vendarle zdelo, da ostajajo
ruski zbori nenadoma v varnih okvi-
rih že doseženega, slišanega in vide-
nega, nekako brez večjega tveganja,
brez tistih izzivov, ki jih v njihovi

kulturi najbrž ni malo, s čimer mi-
slim na sodobni repertoar in novejša
dela.

Ruska državna kapela ni pokazala
kakšnega tehnično in interpretacij-
sko zahtevnega programa, v katerem
bi se oddvojila od povprečja in poka-
zala svoj primat. Vse, kar smo slišali,
tako v prvem delu pravoslavne litur-
gične pesmi kot v drugem ruske ljud-
ske pesmi, je bilo zelo solidno, zlito,
natančno, ubrano, z značilno rusko
barvo in artikulacijo ter zrelostjo gla-
sov, solidnimi šestimi solisti, med
katerimi se mi je zdela najizrazitejša
sopranistka. Vendar se je pokazalo,
da še tako dober zbor lahko zaide na
spolzka tla, ko zapoje kakšno pesem,

ki jo bolje poznamo ali je drugačna. S
tem mislim na našega Jacobusa Gal-
lusa in njegov Pater noster. Žal slo-
venska glasbena kultura, kljub šte-
vilnim načrtom in tako rekoč javno
objavljenim obvezam, Gallusa še ve-
dno ni sposobna posneti v celoti, niti
ne njegove najmarkantnejše zbirke
Opus musicum ne. Dvozborni in ose-
mglasni Pater noster je v ruski izved-
bi zvenel okorno, trdo, brez žlahtne-
ga in gibkega sijaja, ki naredi rene-
sanso z njeno polifonijo plemenito,
vzvišeno, duhovno globoko, preda-
no, bolj lirsko, a vseskozi intenzivno.
Se bojim, da Rusi Gallusa niso razu-
meli ali da nimajo občutka za nepra-
voslavje?
Marijan Zlobec

Zbor Ruske državne kapele iz Moskve

Že slišano, že doseženo
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani je gostoval Zbor Ruske
državne kapele iz Moskve. Gostovanja ruskih pevskih zborov so bila v za-
dnjem obdobju kar pogosta.

Da dogodek ni samo zamaknjen
formalni konec čez več mesecev
razpotegnjenega jubilejnega jazz
festivala, ampak mnogo več, je da-
la slutiti že množica, ki se je v ne-
kakšnem vznesenem pričakova-
nju valila v Cankarjev dom. Mnogi
z živim spominom na zadnji obisk
skupine Return to Forever, v po-
stavi Chick Corea (električni kla-
vir), Stanley Clarke (bas), Lenny
White (bobni) in Al Di Meola (ki-
tara), ki je leta 1975 s svojo eksperi-
mentalno virtuoznostjo razburka-
la slovensko glasbeno občestvo.
Pionirji fusion jazza, ki so se sku-
paj proslavili v svetu in nadaljeva-
li z uspešnimi solo karierami, so z

združevanjem jazza z latino ritmi,
rockom in funkom, predvsem pa z
nekonvencionalnimi tehnikami
igranja, raziskovali meje glasbe-
nih zvrsti in električnih inštru-
mentov. Lani je jedro skupine, ki
so ga med drugimi sooblikovali tu-
di pevka Flora Purim, bobnar Air-
to Moreira in kitarist Bill Connors,
znova združilo moči in se odpravi-
lo na svetovno turnejo.

Po treh dekadah se gospodje
predstavljajo v bazični konstelaci-
ji – klavir, kontrabas in bobni. Ta-
ko smo izbor njihovih skladb, pa
tudi drugih jazzovskih klasik, kot
je On Green Dolphin Street, slišali v
bolj umirjeni klasično jazzovski
izvedbi. Akustična izvedba v izvir-
niku z električnimi inštrumenti
odigranih skladb je pridala kon-
certu novo dimenzijo in občutek
večje spevnosti, ki se je posebej iz-
kazala na koncu večera. Na kon-
certnem steinwayu, ki je za preta-
njena ušesa mestoma izgubljal vo-
lumen zvoka, se je Corea z dolgimi
uverturami loteval skladb v svo-
jem tehnično izpopolnjenem slo-
gu. V improvizacijah je bilo slišati
manj sinkopiranih latino ritmov, z
bravuroznim poigravanjem pa je
mojster dajal zgolj slutiti naslov
skladbe, ki ga je bežno razkril z ne-
kaj takti znane teme.

Po četrti skladbi se je trojica raz-
živela in svetovna legenda basist
Stanley Clarke, ki je pred 34 leti s
svojimi izvirnimi postopki in pri-
jemi navdušil tudi slovenske po-
slušalce, je tokratno zagreto ob-
činstvo nagradil z nekaj izvrstni-
mi soli. Medtem ko je prej kontra-
bas nekajkrat nežno pobožal z lo-
kom, je zdaj »trepljal« in »tepel«
po strunah, po njem bobnal in iz
njega izvabljal kitarske zvoke.
Chick Corea pa je razburljiv in du-
hovit solo spremljal z igranjem na
strune v klavirju. Tudi Lenny Whi-
te se je v avtorski koncept, posve-
čen predvsem kompozicijam
Chicka Coree, dobro vklopil.

Razen opazke Coree, da je nocoj
v dvorani veliko prijaznih ljudi,
trio ni verbalno komuniciral z ob-
činstvom, niti ni napovedoval na-
slovov skladb. Vendar je Corea na
koncu povabil prisotne, da za njim
zapojejo fraze uspešnice Spain.
Tako je razprodana Gallusova
dvorana, ki bojda ni bila tako pol-
na od koncerta Milesa Davisa, s
presenetljivim posluhom enotno
odgovarjala Chicku Corei. Nato se
je trojica po dobri uri in pol igranja
vljudno priklonila in zapustila pri-
zorišče. Prisotne pa pustila z ob-
čutkom zamaknjenosti, da so oku-
sili moč mogočne trojice.
Tina Lešničar

50! jazz festival Ljubljana: Chick
Corea, Stanley Clarke & Lenny
White Power of Three (ZDA)
Cankarjev dom, Gallusova
dvorana
27. 10. 2009
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Vrnitev zapisanih v večnost

Chick Corea
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skoraj 56 odstotkov vprašanih. Na-
šteli so 37 različnih igralcev, med
njimi največkrat Borisa Cavazzo,
Poldeta Bibiča, Radka Poliča, Seba-
stjana Cavazzo in Jurija Zrneca. Pri
naštevanju slovenskih igralk je vsaj
eno igralko naštelo 72,2 odstotka
anketirancev, tri pa 40,1 odstotka
vprašanih. Anketiranci so našteli
29 različnih igralk, največkrat Mi-
leno Zupančič, Tanjo Ribič, Tjašo
Železnik, Pio Zemljič in Majdo Po-
tokar. Pri naštevanju slovenskih
filmov – anketiranci so jih našteli
56 – je vsaj en film naštelo 84,6 od-
stotka anketirancev, tri pa je nave-
dlo 69,3 odstotka vprašanih.

Vstopnice za domači film
predrage

Tretji del raziskave je ponudil ne-
katere trditve o slovenskem filmu.
Sodelujoče so pozvali, naj z ocenami
od ena do pet povedo, ali se z dolo-
čeno trditvijo strinjajo ali ne, pri če-
mer je ocena ena pomenila, da se s
trditvijo sploh ne strinjajo, ocena
pet pa, da se z njo popolnoma stri-
njajo. Najbolj so se strinjali s trditvi-
jo, da so kino vstopnice za slovenske
filme predrage, potem s tem, da bi
morala država za slovenski film na-
meniti več denarja, večina je tudi
odločno izrazila nestrinjanje, da
ima Slovenija slabe režiserje, do tr-
ditve, da je filmski sklad nepotrebna
ustanova, je bila večina anketiran-
cev zadržana, medtem ko se večina

ni strinjala s trditvijo, da bi morali
slovenski film prepustiti trgu.

Največkrat gledamo 24 ur,
najbolj cenimo TV Tednik

Raziskava o gledanju televizije je
pokazala, da samo 7,7 odstotka vpra-
šanih ne gleda televizije, medtem ko
so med gledalci (78 odstotkov) v ve-
čini tisti, ki sedijo pred televizijo kar
od tri do pet ur na dan. Največ gleda-
mo dnevnoinformativne oddaje
(79,3), sledijo filmi (65,9) in zabavne
oddaje (60,1). Med njimi vodijo 24

ur, TV Tednik, TV Dnevnik, As ti tud
not padu in Studio City.

Med oddajami, ki bi jih anketiran-
ci najraje gledali, pa jih predvajajo
prepozno, jih je največ odgovorilo,
da je to oddaja Hri-bar. Sodelujoči
so z od ena do pet ocenjevali tudi
eno od izbranih informativnih in
razvedrilnih oddaj. Med prvimi ima
najvišjo oceno TV Tednik, sledita pa
tako rekoč izenačeno 24 ur in TV
Dnevnik; med drugimi vodi oddaja
Hri-bar, za njo sta NLP in Spet doma.

V zadnjem delu raziskave so mo-
rali anketiranci našteti tri voditelje
slovenskih informativnih in razve-
drilnih oddaj. Prvih so našteli 16,
največkrat Matjaža Tanka, Slavka
Bobovnika, Darjo Zgonc, Rosvito
Pesek in Petro Krčmar, med drugimi
so jih navedli 18, največkrat Jurija
Zrneca, Lada Bizovičarja, Maria Ga-
luniča, Tjašo Železnik in Saša Hri-
barja.
Ž. L.

Med slovenskimi režiserji je
najbolj prepoznaven Branko
Đurić, med igralci Boris Cavazza,
med igralkami Milena Zupančič,
med filmi pa Petelinji zajtrk Marka
Naberšnika.

Televizijo v povprečju gledamo tri
ure in dvaindvajset minut na dan,
največ informativne oddaje in
filme. Najvišjo oceno v kategoriji
informativnih oddaj je dobila
oddaja TV Tednik, v kategoriji
zabavno-razvedrilnih pa Hri-bar.
Obe nastajata v produkciji
nacionalne televizije.

Anketi o prepoznavnosti slovenskega filma in gledanju televizije

Tri ure in pol z daljinskim
upravljavcem v roki
Agencija Giedon je v zadnjem mesecu opravila dve raziskavi, ki prinašata odgovore
na vprašanje, koliko poznamo slovenski film in njegove ustvarjalce

Obe raziskavi – prvo o prepoznavnosti slovenskega filma in ustvarjalcev in drugo o gledanju televizije – so opravili
na podlagi rezultatov telefonskega anketiranja med naključno izbranimi gospodinjstvi s telefonskim priključkom
in sta zajeli starejše od 18 let; prva je nastala med 22. in 26. septembrom, v njej pa je sodelovalo 966 ljudi, druga je
potekala med 15. in 18. oktobrom, sodelovalo je 943 anketirancev. Narejeni sta bili na vzorcu, ki po podatkih sta-
tističnega urada velja za reprezentativnega tako po spolu, starosti, izobrazbi kot po statističnih regijah v državi.


