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festival vilenica

Literatura, ki zmore spreminjati svet

festival slovenskega filma

Ra z ko šna bera podhranjene umetnosti

Festival Vilenica, ki se je za-

čel sinoči, je letos posvečen

temi literatura, ki spreminja

svet, ki spreminja literaturo.

Posebna pozornost bo na-

menjena vileniškemu nagra-

jencu, ukrajinskemu avtorju

Juriju Andruhoviču, in slo-

venski pesnici Maji Vidmar.

Prihodnji torek se bo začel jubilejni, 20. festival slovenske-

ga filma, na katerem se bo do prihodnje sobote odvrtelo

skoraj sto filmov. Več kot polovica jih je uvrščenih v tek-

movalni program, o katerem bosta letos presojali dve žiriji,

nagrajenci pa bodo s seboj odnesli prenovljeni kipec vesne.

Z literarnimi večeri v Ljubljani, Celju,

Trstu in drugod se je sinoči začel 3 2.

Mednarodni literarni festival Vilenica, s

katerim želi Društvo slovenskih pisa-

teljev predstaviti najboljšo literaturo

(predvsem) z območja srednje Evro-

pe. V goste so povabili 26 avtorjev,

med njimi Kanadčana Iaina Reida,

Iračana Samirja Sayegha, Makedonko

Rumeno Buža rovs ko in Hrvatico Du -

bravko Ugrešić. Literarni dogodki –

tokrat pod krovno temo Literatura, ki

spreminja svet, ki spreminja literaturo –

se bodo vrstili do nedelje. V Lipico in

bližnje kraške kraje, ki tradicionalno

gostijo ta mednarodni festival, se lite-

rarna karavana seli že jutri.

Srednjeevropska titula

Osrednje ime letošnjega festivala je

prejemnik nagrade Vilenica Jurij An-

d r u h ov i č . Ukrajinski pesnik in pisatelj,

ki ga slovenski bralci poznajo po ro-

manu Dvanajst krogov, prejme nagrado

za »polnokrvno, pogumno in svobodo-

miselno literaturo, ki vrača glas na vi-

dez in po krivici pozabljenim delom

Evrope«. Andruhovič, ki se že od

osemdesetih let naprej poveča vpraša-

nju položaja Ukrajine, ki ji »srednjee-
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V fokusu tokrat Norveška

vropejskost« večinoma priznavajo zgo-

lj v kulturnem, ne pa tudi geopolitič-

nem smislu, se je ob obisku Slovenije

anekdotično pošalil, da živi v ukrajin-

skem mestu, ki je le 90 kilometrov od-

daljeno od geografskega središča Evro-

pe. »A kaj, ko se hoče s podobno titulo

kititi še sedemdeset drugih evropskih

mest,« je ponazoril evropski geopoli-

tični kotel. Prav jezik kulture in umet-

nosti ima po njegovem moč, da izbolj-

ša slabe odločitve politikov.

Posebna pozornost gre tudi sloven-

ski gostji v fokusu Maji Vidmar. Že od

prvenca Razdalje telesa, ki ga je izdala

sredi osemdesetih, sodi med najvidnej-

še slovenske pesnice. Uživa tako priz-

nanje bralcev kot literarne stroke, kar

so potrdile tudi Jenkova nagrada, na-

grada Prešernovega sklada ter velenjica

– čaša nesmrtnosti. V času festivala bo

pri ameriški založbi Dalkey Archive

Press izšel izbor njenih pesmi The Gift

of Delay v prevodu Andreja Pleterske-

ga . Mednarodna žirija v sestavi gostov

festivala bo med srednjeevropskimi go-

sti, ki se bodo predstavili na literarnih

branjih, izbrala tudi dobitnika nagrade

kristal Vilenice. Vsakoletna pisateljska

štipendija Srednjeevropske pobude pa

gre tokrat v roke ukrajinskega pesnika,

pisatelja in esejista Andrija Ljubke.

Osrednja okrogla miza bo v petek

dopoldne namenjena tematiziranju

odnosa med literaturo in svetom ter

njunega medsebojnega vpliva. Ude-

leženci bodo iskali odgovore na

v p ra šanja, kot so, kako v prevladi

subjektivizma pisati družbeno anga-

žirano literaturo. ×

Festival vsako leto nameni posebno

pozornost eni manj znanih evropskih

književnosti. V zbirki Antologije Vile-

nice je zato izšla antologija sodobne

n o r ve ške književnosti z naslovom In -

n sy n , poslušalstvu pa se bosta pred-

stavila norveška pesnika Inger Elisa-

beth Hansen in Torgeir Schjerven.

slovenska filharmonija

Oba sveta podprla razreši tev

Svet in strokovni svet Slovenske filhar-

monije sta na včerajšnji skupni seji

presodila, da je dovolj razlogov, da di-

rektor Damjan Damjanovič p red č a s n o

konča svoj tretji mandat. K mnenju o

tem ju je pozval minister za kulturo

Anton Peršak, ki je sprožil postopek

Damjanovičeve razrešitve. × ku l

Festival slovenskega filma bo od prihod-

njega torka do sobote v portoroške m

Avditoriju že 20. po vrsti ponudil pre-

gled in ovrednotenje slovenske filmske

produkcije. »Za slovenski film je to ve-

lik praznik, sploh zato, ker nastaja v

zelo specifičnih okoliščinah: zaradi

majhnega trga je namreč v veliki meri

odvisen od podpore države, pri čemer

pa je proračun povprečnega slovenske-

ga filma najnižji v Evropi,« ugotavlja

Na t a ša Bučar, direktorica Slovenskega

filmskega centra, ki je glavni organiza-

tor festivala. Kljub temu pa so letos

prejeli rekordno število prijav, je pove-

dala direktorica festivala Jelka Stergel,

in sicer kar 186; od tega so jih na festi-

val izbrali približno polovico.

Skoraj sto novih filmov

Skupno bodo tako v Portorožu pred-

vajali 96 filmov vseh dolžin, zvrsti in

žanrov, od tega kar 84 v uradnem pro-

gramu, ki sta ga oblikovala selektorja

Neva Mužič in Gorazd Trušn ovec (in

sicer 52 v tekmovalnem programu in

32 v preglednem programu). Preostali

se bodo zvrstili v sekciji Posvečeno,

kjer se bodo s petimi izbranimi klasi-

kami poklonili pestri zgodovini slo-

venskega filma in nekaterim njegovim

ustvarjalcem (med drugim tudi produ-

centu Franciju Zajcu, letošnjemu do-

bitniku Badjurove nagrade), in novem

sklopu Podmladek, kjer se bo zvrstilo

sedem filmskih stvaritev dijakov in os-

n ov n o šolcev. »Program je tako obse-

žen tudi zato, ker so vanj uvrščeni vsi

filmi, ne glede na to, kje in kako so

nastali ter kdo jih je posnel,« je še po-

jasnila Stergelova. »Veliko kakovostnih

del je na primer nastalo v tako imeno-

vani neodvisni produkciji.«

Novost v tekmovalnem programu je

ta, da ga bosta presojali dve žiriji; pr-

va, ki jo bodo sestavljali režiserka Jas-

na Krajinovič, filmski zgodovinar Pe-

ter Stanković in hrvaški filmski publi-

cist Zlatko Vidacković, se bo osredoto-

čila na celovečerne filme, ki jih je letos

kar 16, druga pa bo podeljevala vesne

v naboru srednjemetražnih dokumen-

tarcev, kratkih filmov, študijskih fil-

mov in manjšinskih koprodukcij; v

njej bodo sedeli igralka Nataša Barba-

ra Gračner, producentka Maja Malus

Azhdari in producent Rok Sečen.

Projekcije tudi na plaži

V tekmovalnem programu najdemo

med obsežno bero celovečercev tako

igrane kot dokumentarne filme: na ura-

dnem odprtju festivala bo predvajan

film Marka Naberšnika Slovenija, Avstra-

lija in jutri ves svet, vanj pa so uvrščeni še

filmi Ko šarkar naj bo ( re žija Boris Petko-

vič), Stekle lisice (Boris Jurjaševič), Druži-

na (Rok Biček), Vsaka dobra zgodba je

ljubezenska zgodba ( Ma t j a ž Iva n i šin in

Rajko Grlić), I va n (Janez Burger), Druži-

n i ca (Jan Cvitkovič), Rudar (Hanna Slak),

V z t ra ja nje (Miha Knific) in drugi. Sred-

n j e m e t ra žnih filmov bo v tekmovalnem

programu pet, kratkih 21, študijskih fil-

mov osem, vanj pa sta vključeni tudi

dve manjšinski slovenski koprodukciji –

V modrino ( re žija Antoneta Alamat Kusi-

janović) in Mo ški ne jočejo Alena Drljevi-

ća, ki je dobil posebno nagrado žirije na

festivalu v Karlovih Varih.

Med novostmi letošnjega festivala

bodo večerne projekcije na portoroški

plaži, kjer bodo predvajali filme iz

sklopa Posvečeno, festivalski klub

Kempinski, ki bo namenjen druženju

filmskih ustvarjalcev, gostov in novi-

narjev, ob jubileju pa so prenovili tudi

celostno podobo prireditve in nagra-

do vesna: kipec ima zdaj obliko stilizi-

rane ženske figure v obleki z naborki,

ki spominja na glavno junakinjo istoi-

menskega filma. ×

Nagrada Ireni Kovačević v Montrealu

Na nedavno končanem filmskem fes-

tivalu v Montrealu je nagrado za

glavno žensko vlogo prejela Irena

Kovačević za svoj nastop v filmu

D ruži n ica . Gre za peti celovečerni iz-

delek Jana Cvitkoviča, ki govori o

p re i z ku šnjah čisto običajne družine

v nenadni finančni stiski. V filmu

nastopajo še Primož Vrhovec, Borut

Veselko, Vlado Novak in drugi.

Jubilejni Festival slovenskega filma se bo prihodnji torek uradno začel s projekcijo novega celovečernega filma Marka

Nab eršnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. F Žiga Culiberg

Od leve proti desni: programska vodja festivala Maja Kavzar, prevajalec And re j

Pleterski, pesnica Maja Vidmar, pisateljica Dubravka Ugrešić, prevajalka Đurđa

Strsoglavec, pisatelj Jurij Andruhovič in urednik Aljoša Harlamov FMatja ž Ru št


