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Filmski sklad

V primežu
računskega
sodišča
Sodišče izreklo negativno
mnenje in zahtevalo
popravljalne ukrepe
Računsko sodišče RS je že julija letos
predstavilo ugotovitve revizijskega
poročila o poslovanju Filmskega
sklada RS ter tistega dela poslovanja
ministrstva za kulturo, ki se nanaša
na filmski sklad. Obema revidirance-
ma je izreklo negativno mnenje in ji-
ma naložilo popravljalne ukrepe.
Pred nekaj dnevi pa je računsko so-
dišče ugotovilo, da filmski sklad ni
zadovoljivo izvedel teh popravljal-
nih ukrepov, zaradi česar je Vlado
Republike Slovenije pozvalo, naj
začne postopek razrešitve direktorja
filmskega sklada Denisa Miklavčiča.
Poleg tega je računsko sodišče ugo-
tovilo, da tudi ministrstvo za kultu-
ro ni zadovoljivo izvedlo ukrepov za
preoblikovanje filmskega sklada
skladno z zakonom o javnih skladih,
zato je izdalo sklep o kršitvi obve-
znosti dobrega poslovanja. Vlado
Republike Slovenije je pozvalo, naj
sprejme odločitve in ukrepe, ki bo-
do zagotovili pripravo načrta aktiv-
nosti za preoblikovanje filmskega
sklada.
Ministrstvo za kulturo na porevizij-
sko poročilo računskega sodišča od-
govarja: »V odzivnem poročilu ra-
čunskemu sodišču je ministrstvo na-
štelo vrsto popravljalnih ukrepov, ki
jih je izvedlo v tem mandatu in jih je
računsko sodišče prepoznalo kot
pozitivne. Predlog računskega sodi-
šča o drugačni statusni ureditvi film-
skega sklada pa bo sestavni del širše
razprave, ki bo potekala ob nastaja-
nju nove filmske zakonodaje. Upo-
števali bomo pozive k odpravi ne-
pravilnosti iz porevizijskega poročila
za leta 2006, 2007 in 2008, pri če-
mer pa je treba upoštevati, da statu-
sne spremembe na filmskem podro-
čju ni mogoče izpeljati brez temelji-
tih posvetovanj z zainteresirano jav-
nostjo. Te bo ministrstvo izpeljalo v
zakonsko predvidenem času.«
Kot ugotavljajo poznavalci filmske
politike, nujnost statusnega preobli-
kovanja filmskega sklada izhaja iz
dejstva, da ta ne razpolaga z višino
namenskega premoženja, ki jo pred-
pisuje zakon o javnih skladih.
V. P. S.

Od našega dopisnika

Roza je predstavljal Slovenijo na
Evropskem festivalu za otroke, ki
so ga veleposlaništva držav Evrop-
ske unije v Washingtonu pripravila
že drugič. Lani je nastopal skupaj z
Lilo Prap, ki je mlado občinstvo
navdušila s svojim Mednarodnim
živalskim slovarjem, letos pa je Roza
zabaval otroke s prevedeno lutkov-
no predstavo Balon Velikon. »V an-
gleščini nisem tako suveren kot v
slovenščini. Če se moram z otroki
veliko pogovarjati, slej ko prej pride
do tega, da česa ne razumem,« pravi
Roza. Veliko besednih iger in
ugank, ki jih v svojih nastopih po-
srečeno uporablja, je bilo treba
spremeniti ali preseliti v drugo jezi-
kovno okolje, pri čemer mu je po-
magala lutkarica Shoshanna Utc-
henik.

A mladi bistroumneži so ga z od-
govori na uganke včasih uspeli
spraviti v zadrego, priznava Roza.
Ko je občinstvo v washingtonskem
Inštitutu Goethe vprašal, kaj je to,
kar lahko držiš, ne da bi uporabljal
roke ali zobe, je pričakoval odgovor
»sapa« (breath), a se je našel nekdo,
ki mu je zabrusil »gobec«; kar z an-
gleško besedo »usta« (mouth) seve-
da ne zveni tako obcestno kakor v
slovenščini. Na enem od petih na-
stopov v ameriški prestolnici je po
koncu predstave k Rozi pristopil

fantič in mu iskreno čestital. »Poča-
ščeno sem ga vprašal, ali mu je bil
moj nastop res tako všeč. 'Ne, ne,' je
odgovoril poba, 'čestitam vam, ker
je Slovenija tako dobra v nogome-
tu',« razlaga Roza.

Mladim ameriškim gledalcem je
uspel zanimanje za Slovenijo, ki jo s
parodiranjem skupine Laibach opi-
suje kot »The Nation on the Best Lo-

cation«, vzbuditi tudi s tem, da jim
je zaupal, kako imajo prebivalci te
države svoj tajni jezik, ki ga razu-
meta le dva milijona ljudi na vsem
svetu. »A primerjava s kuro, ki je v
Sloveniji tako živa, mi v ZDA ni
uspela,« pravi Roza. To je neupešno
poskusil že pred dvema letoma, ko
je bil prvič na turneji po Ameriki.
Ko je mladim gledalcem pokazal ze-
mljevid Slovenije in jih vprašal, na
katero žival jih spominja, so molča-
li, le eden je previdno izjavil: »Mo-
goče na metulja?« »Tudi ko sem jim
pokazal, kje ima slovenska kura gla-
vo in zadnjico, so me postrani gle-
dali. Videti je, da imajo ameriški
otroci drugačno predstavo o tem,
kako je videti kokoš. Mogoče tudi
zato, ker jim bolj kažejo piščance
kakor njihove matere,« je ugota-
vljal Andrej Rozman Roza.
Boris Čibej

Roza z Balonom Velikonom
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Ocena Televizijski film

Ko stvari letijo čez balkon
Ženja Leiler

Distorzija
režija Miha Hočevar
TV Slovenija, 2009
TV Slovenija, 11. novembra 2009

M iha Hočevar se je z dosedanjim
igrano-celovečernim opusom
vzpostavil kot režiser mladinskih
filmov. Tak je bil po svoje že njegov

komični prvenec Jebiga (2000) o brezdelni počitniški
fantovski druščini, ki se ji ne da odrasti. Pa potem
deklarirano mladinski Na planincah (2003) o
narodni in jezikovni asimilaciji, kakor jo v Sloveniji
doživlja deček Sani iz Mostarja. Tak je tudi njegov
film Gremo mi po svoje, ki trenutno poti
postprodukcijski pot, pa pred njim za televizijo
posneta Distorzija.

Že v njenih uvodnih kadrih smo sredi stvari same:
zaskrbljena starša (Robert Prebil in Nataša Tič
Ralijan) zaslišujeta svojega še močno zaspanega
petnajstletnika Dejana, za prijatelje Piksija (Žan
Perko), kje je bil, zakaj je prišel tako pozno domov, ali
kadi itn. Postavljata mu skratka vprašanja, na
katera najstniki, medtem ko zavijajo z očmi,
ponavadi odgovarjajo z molkom. Prizor se konča z
očetovim demonstrativnim metanjem preglasnega
sinovega kasetofona skozi okno stanovanja
stolpnice v nekem ljubljanskem spalnem naselju. Ta
motiv se ponovi proti koncu, ko čez balkon leti
kitara … Zaplet je minimalen, po svoje stereotipen.
Na eni strani nerazumevajoči, a v bistvu predvsem
zelo nemočni in prestrašeni starši. Na drugi
neodziven najstnik v »problematičnem« obodbju
odraščanja, ki mu šola ne diši, zato pa zelo rad igra
kitaro, zapravlja čas s prijateljema Pejom in Sanijem
(Jure Dolamič in Jan Vrhovnik) in pravzaprav ne ve,
kaj bi sam s sabo. Bend, ki bi moral imeti v kratkem
svoj inavguracijski koncert, mu ves čas razpada, za
povrh je zaljubljen še v punco neposrednega in zdi se
da precej uspešnejšega glasbenega konkurenta.
Potem pa – vzpodbujen s punkovsko arhivo svojega
propadlega strica, jezo staršev in novo prijateljico
Almo (Anita Barišič) – le prestavi iz lera v prvo,
zakrpa svoj »uporniški« bend in izpelje uspešen
koncert.

Problem Distorzije, če je to seveda problem, je, da je
videti in slišati, kot bi bila narejena v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja. Mobilci in digitalne kamere
v rokah mularije, omenjanje bloganja, pa

emtivijevsko nastopaštvo konkurenčnega benda
časovno dogajanje resda locirajo v današnji čas.
Ideja, da se uporniški hormoni in poziv nared' neki
sproščajo v postpunkovskih štikelcih, ki jih prevevajo
makisme plju'n nazaja, katastrofa itn., je sama po
sebi sicer simpatična. Vprašanje pa je, kako
avtentično lahko danes socialistična zaklonišča,
spremenjena v vadbene prostore, in suburbane
koncertne špelunke nagovarjajo večino sodobne
najstniške generacije, formirane ob utripajočem
ekranu računalnika, raznih rebeldah in kmetijah,
preobremenjenih starših, oblačilnih blagovnih
znamkah, negotovem in spreminjajočem se svetu
družbenih vrednot itn. Še najbližje jim utegne priti
film s svojim – za mladinski film pač  – zelo
needukativnim in neproblematiziranim najstniškim
uživanjem alkohola in mehkih drog (te poznavalsko
uživa celo Piksijeva učiteljica biologije), pa spolnosti,
ki je očitno sestavni del življenja današnjih
petnajstletnikov tudi za njihove starše (samo da je
punca, si oddahneta Piksijev starša, ko vidita
svojega petnajstletnika v postelji z Almo).

Distorzija, ki sta jo po z večernico nagrajenem
romanu Dušana Dima oscenarila režiser in Matevž
Luzar, utegne zato sodobne srednješolske gledalce,
pa tudi njihove starše, angažirati predvsem z
zimzelenimi najstniškimi problemi, kot so iskanje
identitete, prve ljubezni ter konflikti s starši in šolo.
Ti so v filmu dovolj avtentični, čeprav Hočevarju pri
njihovi tematizaciji ni šlo toliko za prikaz
eksistencialne globine teh težav: konec koncev
Piksijev problem ni ne vem kako izviren, odnos med
njim in starši je morda preveč poenostavljen,
ljubezenske peripetije pa najstniško običajne. Prav
tako je zgolj naznačeno, ne pa tudi tematizirano,
socialno okolje, v katerem se gibljejo Hočevarjevi
najstniki: Piksijevi starši so predstavniki poklicno in
osebno razočaranega in neambicioznega nižjega
srednjega razreda, ki se giblje med službami in
daljinskim upravljalcem, pri Almi, Piksijevi
samozavestni, skorajda materinski punci, pa staršev
preprosto ni … Je pa Hočevar suveren in duhovit v
prikazu življenjske spontanosti dogajanja, ki ima
moč, da konkretne zaplete pogleda z manj usodne
distance in jih prikaže spravljivejše. Ta humorna
plat je skupaj z dinamiko filma, ki jo poganja
razbijaška rockovska glasba (Mitja Vrhovnik
Smrekar), in igralsko zasedbo, še posebej najstniških
naturščikov, tudi najmočnejši adut Distorzije.

Prizor iz tretjega igranega celovečernega filma režiserja Mihe Hočevarja Distorzija

Washingtonsko gostovanje Andreja Rozmana Roze

VAmeriki Slovenija ni kura
V okviru Evropskega festivala za otroke je Roza v ameriški
prestolnici uprizoril pet lutkovnih predstav Balon Velikon

»Otroci so povsod isti, čeprav se včasih zdi, da ameriški več sprašujejo. A tudi pri nas je lahko zelo različno. Odvisno
od učiteljev. Tako v ZDA kot v Sloveniji ti otroke, kako bi rekel, zatirajo, naj bodo čim bolj tiho med predstavo,« je
Andrej Rozman Roza povedal po vrsti nastopov za otroke, ki jih je imel prejšnji teden v ameriški prestolnici.

Lani, spomnimo se, so evropske
filmske nagrade razglasili v Køben-
havnu, skoraj vse glavne nagrade
pa je pobral italijanski antimafijski
film Gomora Mattea Garrroneja (in
zdaj nesrečnika Roberta Savianija,
ki si je s svojo pogumno knjigo, po
kateri je bil posnet film, podpisal
večno ujetništvo). Glede na to, da je
postopek izbiranja matematično

demokratičen – nominirane filme
predlagajo producenti, ki delujejo v
okviru akademije, potem pa svoj
glas za vse kategorije odda okrog
2000 njenih članov (med njimi je
tudi 15 Slovencev), tako so nagrade
pač rezultat preprostega seštevka –,
s končno izbiro lahko nismo zado-
voljni, ampak pritoževati se nima-
mo ne komu ne nad kom. Pravilo je,
da se v prvih štirih kategorijah obja-
vi po šest nominacij. Oglejmo si jih.

Za najboljši evropski film leta
2009 bo obveljal eden od nasle-
dnjih: angleški Fish Tank (Akvarij),
švedski Låt den Rätte Komma In

(Naj pride pravi), francoski Un
prophète (Prerok), angleški The Re-
ader (Bralec), še en angleški Slum-
dog Millionaire (Revni milijonar) in
nemško-avstrijsko-francosko-itali-
janski Das Weisse Band (Beli trak).
Za vse, razen za švedski film, njegov
avtor je Tomas Alfredson, velja, da
so se že izkazali na evropskih film-
skih festivalih. Revni milijonar je

celo pobral nekaj najpomembnej-
ših oskarjev, Akvarij je dobil na le-
tošnjem canskem festivalu nagrade
žirije (gre za »socialno dramo o te-
žavni petnajstletnici, ki svojo inici-
acijo v spolnost doživi z novim mo-
škim svoje mame«, je o filmu zapi-
sala naša poročevalka), o Bralcu,
posnetem po razvpitem romanu
nemškega pisatelja Bernharda
Schlinka, in Kate Winslet v njem
vedo tako rekoč vse tudi tisti, ki fil-
ma niso videli, Prerok Jacquesa Au-
diarda in Beli trak Michaela Hane-
keja pa sta zmagovalca letošnjega
Cannesa; prvi je dobil veliko nagra-

do žirije, drugi pa najvišjo nagrado,
zlato palmo. In oba sta na letošnjem
Liffu!

Pri nominacijah za najboljšega
režiserja se nekateri predlogi seve-
da prekrivajo s predlogi za najboljše
filme. To velja kar v štirih primerih:
Jacques Audiard (Prerok), Danny
Boyle (Revni milijonar), Andrea Ar-
nold (Akvarij) in Michael Haneke
(Beli trak). Preostala avtorja, ki tudi
utegneta postati evropski režiser le-
ta, sta: Pedro Almodovar za film Los
abrazos rotos (Zlomljeni objemi) in
Lars von Trier z razvpitim Antikri-
stom. Oba sta, tako kot Akvarij, na
Liffu.

Tudi nekateri predlogi za najbolj-
šega igralca in igralko so povezani z
že omenjenimi filmi. To so: David
Kross (mladenič, ki je »bral« Kate
Winslet Bralcu, sicer pa je letošnji
gimnazijski maturant), Dev Patel
(fant iz Revnega milijonarja) in Ta-
har Rahim iz filma Prerok. Iz dru-
gih, doslej neomenjenih filmov, pa
prihajajo znani nemški igralec Mo-
ritz Bleibtreu (Der Baader Meinhof
Komplex), Steve Evets (Looking for
Fritz) in Filippo Timi (Vincere). Pri
ženskah je izbor naslednji: Penélo-
pe Cruz za Zlomljene objeme, Char-
lotte Gainsbourg za Antikrista, Ka-
tie Jarvis za Akvarij, Kate Winslet za
Bralca, Yolande Moreau za film Se-
raphine in Noomi Rapace za Män
som Hatar Kvinnor (Dekle z zmaje-
vim tatujem).

Oglejmo si še predloge za najbolj-
še scenariste. To so Jacques Audiard
in Thomas Bidegain za Preroka, Si-
mon Beaufoy za Revnega milijonar-
ja, Gianni di Gregorio za Pranzo di
Ferragosto (Počitniško kosilo) in
Michael Haneke za Beli trak. – Ni
težko ugotoviti, kateri filmi se ob
nominacijah v petih glavnih kate-
gorijah največkrat pojavljajo. To so
Prerok, Bralec, Beli trak, Akvarij in
Revni milijonar. Eden izmed njih bo
skoraj zagotovo evropski film leta.
Peter Kolšek

Evropske filmske nagrade 2009

Prerok, Bralec, Beli trak,
Akvarij ali Revni milijonar?
Evropska filmska akademija je razglasila nominirance – Nagrajenci bodo znani 12.
decembra v Bochumu – Štirje večkrat nominirani filmi so tudi na ljubljanskem Liffu

Evropska filmska akademija (EFA) zadnja leta nominacije za evropske filmske nagrade razglaša na seviljskem film-
skem festivalu (letos poteka med 6. in 14. novembrom). Tudi letos jih je, v vseh dvaindvajsetih kategorijah. Katere
nominacije se bodo pretvorile tudi v nagrade, pa bo jasno v soboto, 12. decembra, v nemškem Bochumu. Letos že
dvaindvajsetič.

Akvarij – Ena od šestih nominacij za najboljši evropski film leta 2009 pripa-
da angleški mojstrovini, ki jo je posnela Andrea Arnold (na letošnjem Canne-
su je film že dobil nagrado žirije). Ob filmu je za najboljšo evropsko režiserko
nominirana tudi avtorica, igralka Katie Jarvis (na fotografiji) pa je nominirana
za najboljšo evropsko igralko. Film si je mogoče ogledati na Liffu.


