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Sinoči se je končal letošnji ljubljanski mednarodni filmski

festival, na katerem so nagrade sicer podelili že v soboto.

Vodomca za najboljši film je prejel islandski film Bojevni-

ca v režiji Benedikta Erlingssona.

liffe

Vodomec in zmaj odletela proti severu
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T Gregor Butala, Špela Barlič
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Po dobrem tednu in pol so se zatemni-

la platna ljubljanskega mednarodnega

filmskega festivala. Na 29. Liffu se je od-

vrtelo približno sto celovečernih (in še

p eščica kratkih) filmov na skupno 291

projekcijah, nekaj teh je bilo tudi v Ma-

riboru, Celju in Novem mestu. Po tre-

nutnih ocenah se je na njih zbralo več

kot 43.000 gledalcev.

Slavili angažirani filmi

Nagrajence so razglasili že v soboto:

mednarodna žirija je glavno festival-

sko nagrado vodomec soglasno dode-

lila filmu B o je v n i ca re žiserja Benedik -

ta Erlingssona, »inteligentni in zabav-

ni komediji, ki se suvereno poigrava z

različnimi filmskimi slogi in konvenci-

jami«. O filmu smo pred dnevi že zapi-

sali, da gledalec v njem »dobi vse: dra-

m a t u rško perfektno izpeljano zgodbo,

akutno sporočilo, čudovite posnetke

osupljive islandske narave, napeto ak-

cijo, vizualno udarne prizore, ki se za-

re žejo v spomin, dobro glasbo, svež

pristop, kanček poezije in dobro mero

s eve r n j a škega obešenjaškega humor-

ja«. Posebno omembo je žirija name-

nila še filmoma Ne bom več luzerka v

re žiji U rše Menart in pa Tovo r Ognje -

na Glavonića.

Nagrado FIPRESCI, ki so jo podelili

predstavniki svetovnega združenja fil-

mskih kritikov in novinarjev, je prejel

film S t i ks v režiji Wolfganga Fischerja.

Zgodba o nemški zdravnici, ki se z jadr-

nico odpravi čez Sredozemsko morje,

namesto v raju pa pristane v peklu (na-

tančneje, ob potapljajoči se barki, polni

beguncev), je eden opaznejših evrop-

skih filmskih izdelkov leta, režiser Fis-

cher pa je pred časom v intervjuju za

naš časopis povedal, da je bil najtežji

del ustvarjanja filma snemanje na od-

prtem morju. »Bilo je noro, ker se vre-

me na morju nenehno spreminja, na

jadrnici pa je bilo deset ljudi, ki so se

morali skrivati, da niso prišli v kader.

Tako je bilo vsak dan 45 dni. Polovica

ekipe je dobila morsko bolezen in je

stalno bruhala. Poleg tega se nimaš

kam umakniti, če hočeš j o ka t i . «

Nagrado za najboljši kratki film je

dobil film Ma t r i a , ki ga je zrežiral Á l-

varo Gago Díaz, posebne omembe pa

je bila deležna še C e l i ca v režiji Duša-

na Kastelica. Svojega favorita je iz-

glasovalo tudi občinstvo, ki je nagra-

do zmaj priglasovalo koprodukcijske-

mu filmu A ga bolgarskega režiserja

Milka Lazarova; elegična pripoved iz

arktičnih prostranstev je prejela pov-

prečno oceno 4,66.

Prihajajo Zimske muhe

Program festivala se je sklenil z Zimski -

mi muhami, češkim filmom (nekaj je k

produkciji primaknila tudi Slovenija)

slovenskega režiserja Olma Omerzuja,

ki je zanj prejel prestižno nagrado za

najb oljšo režijo na festivalu v Karlovih

Varih, Češka pa ga je letos kandidirala

tudi za tujejezičnega oskarja. Omerzu

se je ponovno vrnil k temi, ki jo je

obravnaval že v svojih prvih dveh fil-

mih, Mladi noči in Družinskem filmu – k

tistemu mejnemu območju med otroš-

tvom in odraslostjo, ko je človek še

povsem odprt in pripravljen storiti

marsikaj norega, pa čeprav popolnoma

neumnega. Tokratna junaka sta andro-

gini, a s svojo drugačnostjo še povsem

neobremenjeni Heduš in kakšno leto

ali dve starejši Mára, ki je s svojim

up orništvom in potrebo po napihova-

nju lastne samopodobe že nekoliko bo-

lj globoko zagazil v puberteto. Mlado-

letnika se z avtom odpravita na brezci-

ljno potovanje po nič kaj romantični

zimski pokrajini, pobereta čedno avto-

štoparko, rešita nekaj življenj, na koncu

pa Mára pristane v rokah dveh policis-

tov (kaj se je zgodilo s Hedušem, ni jas-

no), ki jima potem skozi film pripove-

duje svojo testosteronsko oplemenite-

no verzijo zgodbe o njunem podvigu.

Gledalec je bolj ko ne prepuščen sa-

memu sebi, ko poskuša ugotoviti, zakaj

fanta bežita od doma, jasno pa je, da ju

k r i t i ka

Ali brez prežganke res ni muzike?

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

gl asba

Cikel Kromatika

Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent Fabrice Bollon

Cankarjev dom, 15. novembra
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Tretji večer v abonmajskem ciklu radij-

skih simfonikov je bil zaznamovan z

umetniško odličnostjo koncertantke M i-

chale Petri in dirigenta Fabricea Bollo-

na. Njuni imeni po zunanjem reputacij-

skem zvenu sicer nista izenačeni: če je

Petrijeva, osupljiva perfekcionistka na

kljunasti flavti, danes slavna glasbenica,

se zdi Bollonova kariera manj vpadljiva,

odmaknjena od največjih glasbenih me-

tropol. Tako je bil pred dvema letoma

njegov prvi nastop ob naših simfonikih

skoraj odkritje za slovenski prostor. Ob

ponovnem gostovanju francoskega diri-

genta smo skladno s pričakovanji doži-

veli prestop iz vsakdanjosti v globino

glasbenih obzorij. Žal smo bili obenem

priče sicer nič kaj novi programski kup-

čiji, ki je rezultirala – n a j k ra j še zapisano

– v spored z napako.

Ne merim na izbor kot celoto, četudi je

ta deloval na prvi pogled nepovezano (v

resnici izbrane skladbe niso povsem

brez vzporednic). V mislih imam sklada-

teljski izdelek samega Bollona, imeno-

van Your Voice Out of the Lamb. Kom-

promisi z »dirigentskimi« skladbami se

praviloma končajo slabo, razen če gre za

dela takšnih dirigentov, ki so najprej in

predvsem skladatelji (in ne obratno).

Sam sem si poslušanje Bollonovega ča-

sovnega niza utemeljil z zunanjo vezjo

solistkinega nastopa, delno nemara še z

barvnim, orkestracijskim in manipula-

tivno zvočnim senčenjem ponavljajoče-

ga se gradiva. Vtis ubožne glasbene po-

vršnosti pa se je s trajanjem in »spekta-

kelsko« končnico zgolj utrjeval.

Minimalistično-repetitivna izhodišča ,

značilna za Bollonov poskus, razpenja

Arvo Pärt z osebno noto proti medita-

tivni globini. V znamenitem skladatelje-

vem primerku (Fratre s) se je dirigent

ogradil od posplošeno razumljene mis-

tičnosti in poudaril utripanje, ki pa je

ohranjalo prosojnost modalnih sozvočij.

Subtilna zvočna modelacija (godala) in

napetost oblikovne ideje (narašč a n j e,

pojemanje) sta bili delo izstopajočega in

svojevrstnega dirigenta.

Obrat sporeda k baročni koncertantnosti

(Vivaldi, Koncert za kljunasto flavto in or-

kester v C-duru, R 443) je prinesel srebrni-

no solističnih girland ob decentni, stilno

odtehtani ansambelski sliki. Flavtni »dis-

kantino« Michale Petri se nad mehanično

točnostjo odpira pevski logiki, otožno po-

barvanim frazam in zadržkom (počasni

stavek). Variacijski dodatek na ljudsko te-

mo pa je bil prava ekshibicija tehničnega

razpona drobnega glasbila.

Izvedba Bartókovega Koncerta za or-

ke ster je zrasla v enega izmed vrhun-

cev radijskega orkestra v zadnjih letih;

p re žeta je bila z jedrnatim odzivanjem

skupin, zvočno razslojenostjo, suvere-

no gibkostjo igre ob metrično-ritmič-

nih kompleksih (oziroma zasukih).

Bollonova postavitev je poudarjeno

strukturalistična – jasna in živa, ven-

dar povsem trezna, včasih zadržana

(vstop v finale).

Ni mi znano, ali je Fabrice Bollon v resni-

ci pogojeval svoj poustvarjalski vnos z

vključitvijo lastne skladbe v spored.

Vem pa, da nam je »razkazal« orkester,

ki se aktivno zaveda muzike in sebe v

njej. Ob tem moram žal le še bolj podvo-

miti o odločitvi umetniškega vodstva,

namreč o izboru novega glavnega diri-

genta (Rossen Milanov). ×
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Mednarodna žirija je glavno nagrado vodomec soglasno dodelila filmu Bojevnica režiserja Benedikta Erlingssona. F
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doma ne čaka nič lepega – če ne druge-

ga, nam to pove že dejstvo, da ju očitno

nihče prav pretirano ne išče. Z odrasli-

mi nimata sreče, saj tudi navidez pri-

jazna policistka ob koncu Márovega

zaslišanja potegne pritlehno potezo,

zato pa je toliko bolj navdušujoče opa-

Zimske muhe, češki film slovenskega režiserja Olma Omerzuja, danes prihajajo na redni kinematografski spored. F
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Zmagovalca še

enkrat na ogled

V Kosovelovi dvorani Cankarjevega do-

ma bodo danes še enkrat zavrteli oba

glavna zmagovalca letošnjega festiva-

la: ob 18. uri bo na sporedu nagraje-

nec občinstva, film A ga Milka Lazaro-

va, ob 20. uri pa z vodomcem nagraje-

na B o jev n ica Benedikta Erlingssona.

zovati, kako se med fantoma počasi

spleta pravo prijateljstvo. Avto postane

njuno zavetje, zapik, kamor se lahko

zatečeta pred hladnostjo zunanjega

sveta in sanjarita o svojih alternativnih

personah. Omerzu v žanr filma ceste si-

cer ne prinaša nič radikalno novega, a

film nosi njegov prepoznaven pečat in

je kljub zimski panorami prežet s topli-

no, nepretenciozen in z vsem srcem

naklonjen tema dvema prepričljivo

odigranima fantičema. Zimske muhe si -

cer z današnjim dnem prihajajo tudi na

redni kinematografski spored. ×


