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slovenski filmski center

Spodbude tujim filmarjem

koristne tudi za domače

Ta teden bo državni zbor obravnaval

predlagano novelo zakona o S l ove n-

skem filmskem centru (SFC), ki ga je

pred tem že potrdil parlamentarni

odbor za kulturo. Predlog med dru-

gim prinaša nov ukrep za spodbuja-

nje filmske produkcije tujih produ-

centov na ozemlju Slovenije. Tujim

producentom, ki se bodo odločili,

da bodo svoje filme snemali v Slove-

niji, bo namreč država povrnila do

25 odstotkov vseh tu nastalih pro-

dukcijskih stroškov. Ukrep naj bi

poleg pozitivnih kulturnih učinkov

okrepil tudi proračun ter sloven-

skim filmskim delavcem omogočil

dostop do dela, dohodka in iz-

menjave znanj.

Vloge za denarno povračilo bodo

obravnavale strokovne programske

komisije, upravičenci, ki so lahko

pravne ali fizične osebe, pa bodo

morali za to izpolnjevati tako finan-

čne in pravne kot kulturne pogoje.

Za ukrep je ministrstvo za kulturo v

letu 2018 predvidelo milijon evrov, v

d ržavnem proračunu pa naj bi to

imelo v najslabšem primeru nevtral-

ne učinke, v najboljšem pa bi se lah-

ko nazaj v proračun prek poravna-

nih davčnih obveznosti in prispev-

kov steklo 1,4 milijona evrov.

Tuji zgledi vabijo

Vlada se je za ta ukrep odločila na os-

novi uspešnih zgledov iz tujine. Do-

ber primer je Madžarska, kjer podo-

ben režim velja že slabo desetletje,

kar je našo vzhodno sosedo preobra-

zilo v priljubljeno destinacijo za sne-

manje filmov in spodbudilo razvoj fil-

mskih studiev. Samo v okolici Budim-

p ešte jih je pet, vsi premorejo zmo-

gljivosti za snemanje največjih hol-

lywoodskih spektaklov, kakršen je bil

lani Ma rs ovec z Mattom Damonom.

Vse to produktivno vpliva tudi na do-

mače filmske ustvarjalce, lučkarje,

snemalce, fotografe, maskerje, kostu-

mografe, scenske delavce in drugo

tehnično osebje, ki se uči od najbolj

obrtniško spretnih in izkušenih.

Podoben režim velja na Hrvaš-

kem, ki je pozornost številnih tujih

producentov zbudila kot lokacija

snemanja televizijskega spektakla

Igra prestolov. Hrvaški filmski center

denarno povračilo tujim producen-

tom izplača po potrditvi upraviče-

nih stroškov ob dokončanju projek-

ta, višina povračila pa je največ

520.000 evrov, pod določenimi po-

goji je višja (denimo prav pri Igri

p res to l ov je bila 1,3 milijona evrov).

Za dodelitev morajo projekti presta-

ti tako imenovani kulturni test, ki

vključuje uporabo evropskega kul-

turnega konteksta, sodelovanje us-

tvarjalcev, zasedbo hrvaških ali

evropskih igralcev v glavnih vlogah

in ekipi ter uporabo hrvaških stu-

diev in snemalnih lokacij. Podobno

predvideva predlog slovenskega za-

g l e da l i šče

Umrl dramatik Edward Albee

V petek je v starosti 88 let umrl eden

vodilnih sodobnih ameriških drama-

tikov Edward Albee, najbolj znan po

igri Kdo se boji Virginie Woolf? (19 62),

ki velja za eno ključnih dramskih del

20. stoletja. Prvič so jo uprizorili leta

1962 na Broadwayju, dodaten uspeh
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pa je doživela s filmsko priredbo, v

kateri sta nastopila Elizabeth Taylor

in Richard Burton. Albee je prejel tri

Pulitzerjeve nagrade za dramska de-

la in tri ameriške gledališke nagrade

tony, med drugim nagrado za ži-

vljenjsko delo. × ku l

Naravne danosti Slovenije so že večkrat pritegnile tuje

filmarje, da so pri nas posneli dele filmov. Zdaj jim bo

dr žava povrnila četrtino tu nastalih stroškov, saj priča-

kuje, da se bo prek plačanih davkov in prispevkov nazaj

v proračun steklo še več denarja.

k r i t i ka

Od arta do popa in nazaj

Teho Teardo in Blixa Bargeld, združe-

vanja in razhajanja, bi lahko zapisali

ob našem ponovnem srečanju. Obliko-

valec zvoka in hobi lingvist namreč

med seboj in v odnosu do posluša l cev

ohranjata tisto prepotrebno distanco,

ki zagotavlja radovedno komorno

vznemirjenost pri interpretaciji »iste«

stvari, vendar na nov, pretežno druga-

čen način. Takšen prehod je seveda

prepoln drobnih pasti, ki slepo vodijo v

že docela obrabljene klišeje o privlač-

nosti nasprotij, česar se je bilo vnaprej

bati tudi v njunem primeru, saj znajo

biti pogoste tranzicije sem ter tja dokaj

neugodne, sam koncept pa povsem

brez resnega avtorskega podpisa, torej

zgolj poza.

Teho in Blixa sta na tem mestu izvedla

teatralni salto mortale in zamenjala

vlogi, s čimer sta dala jasno vedeti, da

so ustaljeni kanali izgubili vitalnost in

energijo in da je temeljna ideja pop

glasbe preživela v odnosu do podrobno-

sti in ignoriranju definicij. Ne gre za

manifest, temveč za odprtost, čvrsto

zvočno barvitost, ki ponuja staro spo-

ročilo na nov način, skozi nove imitacije

pop kreacij s poudarjeno vztrajnostjo

oziroma umetniškim ohranitvenim na-

gonom. Blixa predstavlja sofisticirane-

ga moža  s številnimi podrobnostmi,

Teho drznega kreativca, ki v vsakem

trenutku hoče nekaj več. Skratka, plod-

na napetost, obrnjena na glavo in ved-

no nekje na meji vtkanja (komornega)

avantgardnega pristopa v pop skladbo.

In narobe. Povedano zlasti velja za njun

aktualni projekt Ne r i ss i m o . Črna ni sa-

mo črna, temveč je osrednja niansa nje

poudarjena, kar se je vleklo skozi ves

koncert, če odštejemo nekoliko svetlej-

ši finale, ki pa ni vplival na prej ustvar-

jeno vzdušj e.

Tako se je tudi začelo, z neposrednim

povabilom v črnino, čemur je bil posve-

čen tudi spremljevalni instrumentalni

kombo na odru: violončelo, basovski

klarinet in bas kitara. Prav njihova

vloga v nizkih registrih je vnaprej na-

povedovala odsotnost šlagerske prijet-

nosti in temu primernega Blixovega

pozerstva v fazi iskanja egoističnega

nastop aškega ključa. Zazrtost v črnino

mu daje več teatralnih prvin za mikro-

fonom, zato je lahko bližje (nekdanji)

ironiji in občasnim bivanjskim metafo-

ram, s katerimi išče naravno skladnost

s Teardovimi fleksibilnimi zvočnimi

ra zmišljanji, včasih povsem asketski-

mi, drugič v smeri hommagea The Bad

Seeds (What If). Teho in Blixa sta od-

krito zamenjala poprejšnje Still Smi-

ling popevkarstvo s precej bolj bestial-

nimi intervencijami, s pomočjo katerih

sta površino nadomestila s potova-

njem vase. Celo nekdanji posiljeno ko-

rektni prostor za opravičevanja (Mi

Scusi) je temu primeren oziroma ga je

moč tolmačiti preko koprene nove,

te m n e j še poetike.

Blixa v nobenem trenutku ne forsira

svojega glasu, temveč se zlije s (pogoj-

no rečeno) spremljevalno skupino in

kompleksnimi ter v podrobnosti dode-

lanimi aranžmaji, kjer se najde prostor

celo za priredbo Caetana Velosa The

Empty Boat. Tehova šola je očitna, prav

tako njegova odprtost, saj bi lahko po-

teze godalnega kvarteta shranil na svoj

apple, a je dal raje priložnost mladim

domačim umetnikom – v sestavi An j a

Šošta r i č (violina), Špela Pirnat ( v i ol a ),

Oskar Longyka (violina) in Sebas tjan

B er toncelj (violončelo) – pri poudarja-
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Teho Teardo & Blixa Bargeld.

CUK Kino Šiška, 17. septembra.
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Teho Teardo in Blixa

Bargeld sta odkrito

zamenjala poprejšnje

popevkarstvo s precej bolj

bestialnimi intervencijami,

s pomočjo katerih sta

p ovršino nadomestila

s potovanjem vase.

Tuji filmski producenti so v preteklosti že prihajali snemat v Slovenijo. Čas bo pokazal, ali jih bo nova državna spodbuda

k temu pritegnila bolj množično ter kaj bodo od tega imeli slovenski filmarji in domači proračun. F Luka Cjuha 
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Več novosti v noveli zakona o SFC

Novela zakona o Slovenskem fil-

mskem centru bo poleg spodbud za

tuje filmske producente zagotovila

tudi ustrezno financiranje strošk ov

dela in splošnih stroškov delovanja

SFC. Natančno bo opredelila naravo

proračunskih sredstev, ki ne pred-

stavljajo prihodka, temveč prenos

sredstev. Novela predvideva še smi-

selno uporabo postopka javnega po-

ziva in financiranja javnih kulturnih

programov ter popravlja predmet

obvezne revizije delovanja in poslo-

vanja agencije.

Ukrep naj bi poleg

pozitivnih kulturnih

učinkov okrepil tudi

proračun ter slovenskim

filmskim delavcem

omogočil dostop

do dela, dohodka

in izmenjave znanj.

kona. Izvajanje zakona, ki na Hrvaš-

kem velja od leta 2012, je državo sta-

lo 2,2 milijona evrov, iz naslova pod-

prtih produkcij pa je prejela 2,8 mi-

lijona evrov v DDV in prispevkih.

Interes zaznan, evidence ni

Znano je, da je Soča pred leti gostila

snemanje Disneyjevega filma Zgo db e

iz Narnije, jeseni so pri nas film sne-

mali Indijci, Ljubljana, Piran in Bled

so bili letos kulisa korejske nadalje-

vanke... A ne na ministrstvu za kul-

turo ne na Slovenskem filmskem

centru ne vodijo evidence produ-

centov, ki so snemali v Sloveniji.

»Producenti SFC ali kateri koli drugi

inštituciji niso dolžni poročati o

svojih snemanjih v Sloveniji na poe-

noten način. Nekaj podatkov bi bilo

sicer mogoče izluščiti iz javno dos-

topnih podatkov o rabi javnih povr-

šin, vendar so ti podatki glede po-

kritosti filmskih projektov pomanj-

kljivi in predstavljajo nereprezenta-

tiven vzorec,« pravijo na filmskem

centru, kjer bodo skrbeli za izvaja-

nje novega ukrepa. Na SFC pričaku-

jejo, da bo nekoliko bolje po uvedbi

finančnih spodbud, ko bodo imeli

nadzor vsaj nad tistimi projekti, ki

jih bo država sofinancirala.

V javni razpravi o predlagani za-

konski noveli so poslanci na matič-

nem odboru med drugim odprli

v p ra šanje države plačila davkov, saj

je treba zagotoviti, da bodo podprti

producenti te v resnici plačali v Slo-

veniji. Poslanci so opozorili tudi na

okoljsko vprašanje, saj bi bilo nes-

prejemljivo, če bi ukrep negativno

vplival na naravno ali kulturno dedi-

ščino. Ministrstvo za kulturo zagota-

vlja, da bo za snemanje na okoljsko

o g ro ženih območjih treba pridobiti

ustrezna dovoljenja. ×

nju osnovnega kolorita skladbe in red-

keje krepitvi nizkih linij čelistke in kla-

rinetista. V zadnji fazi in v konkretnem

dodatku je privlačnost naracije sicer

malce popustila, že postajala kabarej-

ska in preveč vzročno interaktivna, to-

da prevod in priredba pesmi Crims on

and Clover kot Suoli si more To m my j a

Jamesa and The Shondells in naslovna

pesem filma A Quiet Life kot prapočelo

sodelovanja med Tehom in Blixo sta

nas lepo pospremila v svežo dežev n o

noč. Precej lepše kot neokusni nateg s

strani Cat Power pred tednom dni. ×

Blixa Bargeld (desno) predstavlja v navezi sofisticiranega moža s štev i l n i m i

podrobnostmi, Teho Teardo (levo) pa drznega kreativca, ki v vsakem trenutku

hoče nekaj več. F Darja Šte r


